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 [جوابو  سؤال]

––

 المرأة والمجتمع: األوىل الوحدة

 النوع االجتماع  : الدرس األول
؟ـ المقصود بما  س:   النوع االجتماعي
ي  العالقات ج: 

واألدوار والسلوك المناسب الذي يحدده المجتمع لكل من الرجل والمرأة ف 
ظل موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم 

ي مدة زمنية معينة. 
ي مجتمع ما ف 

 السائدة ف 
 

 ما المقصود بـ جنس اإلنسان؟ س: 
بي   الجنسي   )الذكور واإلناث( وهو ثابت ال هو مرتبط أساًسا باالختالفات البيولوجية  ج: 

 .  يتغي 
 

 قارن بي   النوع االجتماعي وجنس اإلنسان س: 
 جنس اإلنسان النوع االجتماع   وجه المقارنة

العالقات واألدوار والسلوك المحدد من  أو أساسه ماهّيته
 قبل المجتمع لكل من الرجل والمرأة

قية 
ْ
 الفروقات الخل
 والمرأةلكل من الرجل 

 الموروثات االجتماعية والثقافية يرتبط بـ
  المجتمع )التقاليد والعادات(
 
 ف

 االختالفات البيولوجية 
 بي   الذكر واألنث  

( التغي  أو الثبات   زمن معي   )يتغي 
 
  كل زمن وال يتغي   يكون ف

 
 ثابت ف

 

 (؟النوع االجتماع  أدوار ما المقصود بـ تقسيم العمل من منظور النوع االجتماعي ) س: 
ي بعض األحيان الوظائف والمسؤوليات واألدوار المختلفة بناًء  ج: 

إعطاء النساء والرجال ف 
 عىل الجنس. 

 

 ؟أهم خصائص أدوار النوع االجتماع  ما هي  س: 
 ختلف من مجتمع إىل آخر ومن ثقافة إىل أخرىت . 1
 تتغي  بتغي  الظروف الخارجية وبمرور الزمن . 2

 

 وضح كيف تتغي  أدوار النوع االجتماعي بتغي  الظروف الخارجية وبمرور الزمن؟ س: 
ي تقسيم العمل  ج: 

ات ف  ي معظم المجتمعات إىل تغيي 
ي عمليات اإلنتاج ف 

ات ف  أدت التغيي 
ي أنحاء العالم يؤدون أدواًرا مغايرة لألدوار التقليدية. 

 فأصبح الرجال والنساء ف 
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 .. أدوار المرأة والرجل   االجتماع   أهم أدوار النوعاذكر  س: 
ي يقوم بها كل من الرجل والمرأة..      

 : وهي كالتاىلي أو تتعدد األدوار الت 
ي      -2الدور األرسي    -1 ج:  ي   -3الدور اإلنتاج 

 الدور الثقاف 
 ماذا يشمل الدور األرسي لكل من الرجل والمرأة؟ أو ما هو الدور األرسي لكل منهما؟ س: 
ي رعاية األبناء وتربيتهم يتشارك . 1

 الرجل والمرأة مًعا ف 
لية  . 2  أداء الواجبات المي  
 إدارة شؤون األرسة واتخاذ القرار . 3

 

ي يقوم بها كل من الرجل والمرأة س: 
 الدور األرسي من أهم األدوار الت 

ّ
 فرس: يعد

ي المجتمع ج: 
 لما له من أثر ف 

 

ي لكل منهما؟ س:  ي لكل من الرجل والمرأة؟ أو ما هو الدور اإلنتاج   ماذا يشمل الدور اإلنتاج 
ي العملية اإلنتاجية . 1

ك الذي يبذله الرجل والمرأة ف   يتمثل بالجهد المشي 
 وتقديم الخدمات لتلبية احتياجات أفراد المجتمع . 2
ي إىل تشكيل ما يسّّم باألرسة العامل س:   ةفرس: يقود الدور اإلنتاج 
ي إدارة شؤون األرسة ج: 

كة ف  تب عليه مسؤوليات مشي   حيث يعمل الرجل والمرأة مًعا مما يي 
 

ي لكل منهما؟ س: 
ي لكل من الرجل والمرأة؟ أو ما هو الدور الثقاف 

 ماذا يشمل الدور الثقاف 
ي األنشطة والفعاليات الثقافية . 1

 يشمل دور المرأة والرجل ف 
 نرسر الوعي بمختلف القضايا . 2

 

(بي ّ   س:  ي
ا من ناحية الثقافة )الدور الثقاف  ي الوقت الحار  دوًرا مهما

  كيف تؤدي األرسة ف 
سيخ مبادئ الوسطية واالعتدال . 1  تثقيف األبناء بي 
ا . 2  تحصي   األبناء ضد التأثر بدعاة االنحراف الفكري وتثقيفهم أمنيا
  أدوار النوع االجتماع  أهم عدد  س: 

 
 العوامل المؤثرة ف

 الحالة الجسدية  -3العمر    -2والمجتمع    البيئة -1 ج: 
 الحالة االقتصادية واالجتماعية -5الثقافة والتقاليد    -4    

 

ي أدوار النوع االجتماعي 
العوامل المؤثرة ف 

الحالة 
االقتصادية 
واالجتماعية

الثقافة 
والتقاليد

الحالة 
الجسدية

العمر
البيئة 
والمجتمع
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ي التنمية؟ أو تهدف عملية التنمية إىل ...  س: 
 ما أهمية النوع االجتماعي ف 

 تحسي   نوعية حياة المجتمع وأفراده . 1
ي العائدات التنموية من . 2

امج واألنشطة تأكيد العدالة بي   الجنسي   ف   خالل الي 
ي عملية التنمية . 3

 إتاحة الفرصة لمشاركة جميع أبناء المجتمع ف 
 

 ؟ماذا يجب علينا )كل من الرجل والمرأة( تجاه عملية التنمية س: 
ي االستفادة من برامج التنمية . 1

 مشاركة كل فئات المجتمع ف 
ي الوصول إىل الموارد والتمكن منها . 2

 مواجهة حاالت عدم المساواة ف 
ي صنع القرار واتخاذه . 3

 تعزيز التنمية المستدامة القائمة عىل الفرص المتكافئة ف 
 

ي يقوم بها كل من الرجل والمرأة س: 
ي األدوار الت 

 فرس: أثرت التطورات التكنولوجية ف 
ي السابق.  ج: 

 ألن التكنولوجيا أتاحت فرص عمل للمرأة والرجل لم تكن موجودة ف 
 

ي السابق س: 
ي الوقت الحاىلي لم تكن تمارسها ف 

 أعط أمثلة عىل وظائف تمارسها المرأة ف 
ي األمن العام  ج: 

طية ف  ي الحكومة  –رسر
 سائقة مركبة  –وزيرة أو نائبة ف 

  

: المرأة والتنميةالدرس   
 الثان 

ي تنمية المجتمع، وضح هذا التكامل س: 
     تتكامل أدوار كل من الرجل والمرأة ف 

 ؟أهمية عمل المرأة للمجتمعما  أو      
المرأة تشكل نصف المجتمع وبالتاىلي تشكل نصف الطاقة اإلنتاجية، وصار لزاًما  ج: 

ا 
ً
ي العملية التنموية عىل قدم المساواة مع الرجل، وأصبح تقدم المجتمع مرتبط

مساهمتها ف 
ي التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

 بتقدم المرأة وقدرتها عىل المشاركة ف 
 

 نمية؟ما المقصود بـ الت س: 
عملية تطور شامل مستمر لمناجي الحياة كافة، تهدف إىل النهوض بالمجتمع وتحقيق  ج: 

 الرفاه ألفراده. 
 

ي نمو المجتمعات ونهضتها س: 
 علل: تقوم المرأة بدور أساس ف 

ي األبناء حيث األرسة هي اللبنة األساسية لبناء مجتمع صالح وأيضا المرأة تشارك  ج:  ألنها ترب 
ي األدوار التنموية

ي مختلف األعمال وتسهم ف 
 ف 
 

  التنمية االجتماعيةاذكر أبرز  س: 
 
 أدوار المرأة ف

ي المجتمع؟ أو     
 ما الدور األساس الذي تقوم به المرأة ف 

ي الخدمة  . 1
امج  االجتماعية وتقديم المساعدة للمحتاجي   المشاركة ف  بوساطة الي 

 التطوعية والمراكز واألندية الخاصة بالنساء
ي التعلم والتعليم . 2

 اإلسهام ف 
ي القطاع الصحي وتوعية النساء بكيفية االهتمام بصحتهن وصحة أبنائهن.  . 3

 العمل ف 
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ي قطاع التعلم والتعليم؟ منماذا ترتب  س: 

 مساهمة المرأة ف 
 أدى ذلك إىل ارتفاع نسبة المتعلمات الحاصالت عىل مستويات تعليمية عالية ج: 

 

  التنمية االقتصاديةاذكر أبرز  س: 
 
 أدوار المرأة ف

ي المجاالت كافة . 1
 دخولها إىل سوق العمل ف 

ي مناطق البادية والريف . 2
ي إقامة مشاريــــع خاصة بالمرأة ال سيما ف 

 إسهامها ف 
ليةدعم االقتصاد المحىلي القائم  . 3 ة وتشجيع الصناعات المي    عىل المشاريــــع الصغي 

 
ي التنمية االقتصادية(؟ س: 

ي التنمية االقتصادية )دور المرأة ف 
 ماذا ترتب من مساهمة المرأة ف 

ي الكشف عن الطاقات اإلبداعية واإلنتاجية لديها . 1
 أسهمت أدوار المرأة ف 

ي الحد من الفقر والبطالة . 2
ا ف 
ً
 أسهمت أيض

 

ي التنمية السياسية س: 
ي الوقت الحار  من المشاركة ف 

 فرس: استطاعت المرأة ف 
ي نصت عليها اإلعالنات والمواثيق الدوليةدعم ذلك  ج: 

ي مختلف  حقوقها الت 
والدساتي  ف 

 الدول. 
 

 
 

ي التنمية االجتماعية
دور المرأة ف 

ي القطاع الصحي وت
وعية العمل ف 

النساء باالهتمام بصحتهن 
وصحة أبنائهن

ي التعلم والتعلي
م مما إسهامها ف 

مات أدى إىل ارتفاع نسبة المتعل
يةالحاصالت عىل مستويات عال

ي الخدمة االجتماع
ية المشاركة ف 

عبر وتقديم المساعدة للمحتاجي   
امج والمراكز واألندية البر

ي التنمية االقتصادية
دور المرأة ف 

ىل دعم االقتصاد المحىلي القائم ع
ة وتشجيع المشاري    ع الصغب 

لية الصناعات المب  

ي إقامة مشاري    ع خاص
ة إسهامها ف 

ي مناطق الب
ادية بالمرأة ال سيما ف 

والريف

ي المجاال 
ت دخولها سوق العمل ف 
كافة
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اإلعالنات والمواثيق الدولية والدساتي  كفلت حقوق المرأة، وضح كيف ساعدها ذلك  س: 
ي التنمية السياسية

 ؟ف 
ي الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها . 1

 عزز ذلك جهودها ف 
ي بعض المجتمعات . 2

 القضاء عىل كل أشكال التميي   والعنف ضدها ف 
 مكنها من تحمل المسؤولية أينما وجدت . 3
 

  التنمية السياسيةاذكر أبرز  س: 
 
 أدوار المرأة ف

ي االنتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات بصفتها  . 1
 مرشحة وناخبةالمشاركة ف 

ي المراكز  . 2
ي عملية البناء والتطور ف 

ي المستويات كافة وإسهامها ف 
توىلي المناصب العامة ف 

ي تولتها
 الت 

ي التنظيمات السياسية كاألحزاب ومؤسسات المجتمع المحىلي  . 3
 المشاركة ف 

 

 

  تحول دون تحقيق المرأة للتنميةاذكر  س: 
 المعيقات الث 

ي  . 1
ي بعض من اإلطار االجتماعي والثقاف 

ا مشاركتها ف 
ً
المحيط بالمرأة ال يقبل أحيان

 قطاعات العمل بسبب بعض الموروثات االجتماعية والثقافية الخطأ
ه عن المرأة . 2  الرجل يتحىل بصفات ومهارات خاصة تمي  

ّ
 االعتقاد غي  الصحيح بأن

 

ف األدوار اآلتية إىل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية س: 
ّ
 صن

ي  -
 )سياسية(    برنامج إعالمي للدفاع عن حقوق المرأة  شاركت امرأة ف 

وع ريادي إلعالة أرستها   -  )اقتصادية(  حصلت امرأة عىل قرض للبدء بمرسر
ي إحدى المدن الصناعية -

 )اقتصادية(   ترأست سيدة إدارة أحد المصانع ف 
 )سياسية(    رشحت إحدى السيدات نفسها لعضوية مجلس بلدي  -
ي  -

 )اجتماعية(      برنامج محو األمية للكبارتطوعت سيدة للمشاركة ف 
 

 
 

ي التنمية السياسية
دور المرأة ف 

ي التنظيمات الس
ياسية المشاركة ف 

كاألحزاب ومؤسسات المجتمع 
المحىلي 

ي 
توىلي المناصب العامة ف 

ي 
المستويات كافة وإسهامها ف 
عملية البناء والتطور

ي االنتخابات الن
يابية المشاركة ف 

والبلدية ومجالس المحافظات
كمرشحة وناخبة
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 الثالث: المرأة األردنيةالدرس 
ي تقدم المجتمع؟ س: 

 ما أثر مشاركة المرأة األردنية ف 
ي التعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل وبالتاىلي تتمكن من مشاركة  ج: 

لها دور ف 
ي 
ي تنمية وتقدم المجتمع األردب 

 الرجل ف 
 

  مجال التعليماذكر  س: 
 
 إنجازات المرأة األردنية ف

 م2115عام  %6,6م إىل 1681عام  %86انخفاض األمية بي   النساء من  . 1
ي لإلناث لتصل إىل  . 2

 %69,9ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم االبتداب 
ي التعليم الجامعي بمستوياته كافة . 3

 زيادة نسبة التحاق الفتيات ف 
  المنطقةتنبيه: األردن يتمتع بأعىل 

 
 مستويات تعليم اإلناث ف

 

  مجال االقتصاد )العمل(اذكر  س: 
 
 إنجازات المرأة األردنية ف

ي القطاعات االقتصادية المختلفة،  . 1
: قطاع الخدمات والبنوك، مثلإسهامها ف 

 وصاحبات المهن
ة  . 2 ة عن طريق تقديم القروض الصغي  وعات الصغي  ي بوساطة المرسر

التوظيف الذاب 
ي 
اضللنساء اللواب  وط االقي   يفتقرن إىل الضمانات بتسهيل رسر

 

ي قامت بها المرأة؟ أو ما أثر تلك المشاريــــع؟ س: 
ة الت   بم أسهمت المشاريــــع الصغي 

ا . 1
ً
 انخفاض نسبة البطالة والفقر بي   اإلناث تحديد

ها . 2  إعالة أرسهم من خالل توفي  فرص لها ولغي 
 

ي األردن وتم تعيي   أول قاضية؟ س: 
 مت  دخلت المرأة األردنية إىل سلك القضاء ف 

 م وتم تعيي   أول امرأة قاضًيا1668دخلت المرأة األردنية سلك القضاء  ج: 
 

  مجال القضاء إنجازات المرأةاذكر  س: 
 
 )السلطة القضائية( األردنية ف

ي سلك القضاء  . 1
ي تم تعيي   أول امرأة أردنية قاضًيا ف 

 م1668األردب 
 م1666أصبح مجموع النساء األردنيات القاضيات خمًسا حت  عام  . 2
ي عام  198ارتفع عدد النساء القاضيات األردنيات إىل  . 3

 م2114ف 
ي نقابة المحامي   األردنيي    . 4

 زاد العدد فيما بعد مع زيادة أعداد المحاميات المسجالت ف 
 

  السلطة التش  اذكر  س: 
 
 يعيةإنجازات المرأة األردنية ف

شيح لعضوية المجالس النيابية والمجالس البلدية  ج:  ي االنتخاب والي 
الحصول عىل حقها ف 
 ومجالس المحافظات

 

  السلطة التنفيذية إنجازات المرأة األردنيةاذكر  س: 
 
 ف

 م1696شغلت أول منصب وزاري ألول مرة عام  ج: 
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أهداف المنظمات والجمعيات النسائية األردنية

ون توثيق أواصي التعا
وعية بي   الهيئات التط

ي األردن
والنسائية ف 

والهيئات العربية 
والدولية المماثلة

ة السعي إىل رفع مكان
ي الح

ياة المرأة األردنية ف 
يةاالجتماعية والسياس

االهتمام بالمستوى 
الصحي للمرأة وعمل 

مام برامج توعية لالهت
بصحتها

أة رفع مستوى أداء المر 
ي األردنية اقتصادًيا و
ف 
ل مختلف المهن واألعما

 

  المناصب العامةاذكر  س: 
 
 إنجازات المرأة األردنية ف

شيح لعضوية المجالس النيابية والبلدية والمحافظاتالحق  . 1 ي االنتخاب والي 
 ف 

 م1696شغلت أول منصب وزاري ألول مرة عام  . 2
ي السلك الدبلوماسي  . 3

 عملت ف 
ي النقابات العمالية والمهنية . 4

 لها حضور فاعل ف 
 

  
 
  دعم المرأة وتمكينها من المشاركة ف

 
 التنميةتنبيه: أسهمت الجمعيات والمنظمات النسائية ف

 
  األردنما  س: 

 
  تسىع إليها المنظمات والجمعيات النسائية ف

 ؟األهداف الث 
ي تتوالها . 1

ي مختلف المهن واألعمال الت 
ا وف   رفع مستوى أداء المرأة األردنية اقتصاديا

 االهتمام بالمستوى الصحي للمرأة وعمل برامج توعية لالهتمام بصحتها . 2
ي الحياة االجتماعية والسياسيةالسعي إىل رفع مكانة المرأة  . 3

 األردنية ف 
ي األردن والهيئات العربية  . 4

توثيق أوار التعاون بي   الهيئات التطوعية والنسائية ف 
 والدولية المماثلة. 

 
 ما مبدأ عمل هذا الجمعيات والمنظمات النسائية؟ س: 
 المشاركة  -2   مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص  -1 ج: 
ام اإلنسان  -3      .  -4    احي  ي مجال التثقيف السياسي

 دعم المرأة ومساندتها ف 
 

ي القوات المسلحة األردنية؟الما أبرز  س: 
ي تعمل فيها المرأة األردنية ف 

 مهن الت 
 اإلعالم -4  الطب -3الحاسوب   -2الهندسة   -1 ج: 
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  القوات المسلحة األردنيةاذكر  س: 
 
 واألجهزة األمنية األخرى إنجازات المرأة األردنية ف

ي القوات المسلحة األردنية عام  . 1
ي مدارس التعليم والثقافة 1651بدأت العمل ف 

م معلمة ف 
 العسكرية

ي مجاالت الخدمات الطبية والتمريض والمهن الطبية المساعدة . 2
 العمل ف 

 م1665تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية عام  . 3
طة  . 4  م1692النسائية عام تأسيس أول مدرسة لتدريب الرسر
ي عام  . 5

طة النسائية ف  ي عام 1669استحداث قيادة الرسر
م صدر قرار بتغيي  2113م وف 

طة النسائية  المسّم إىل إدارة شؤون الرسر
ي نهاية  . 8

ي من إسعاف وإنقاذ وإطفاء ف 
ي مجال الدفاع المدب 

 م2115دخول النساء للعمل ف 
 

ي القوات المسلحة األردنية وما كان طبيعة عملها؟ س: 
 مت  بدأ عمل المرأة ف 

ي مدارس التعليم والثقافة العسكرية1651عام  ج: 
 م وكان عملها معلمة ف 

 

 مت  تأسست كل من:  س: 
 م1665 ج: إدارة شؤون المرأة العسكرية؟   -
طة النسائية؟  -  م1692 ج: أول مدرسة لتدريب الرسر
طة الن - طة النسائية1669 ج: سائية؟ إدارة شؤون الرسر  م وكان اسمها وقتها: قيادة الرسر

 

ة مت  للتمريض عام  س:   م1682علل: بناء كلية األمي 
ي هذا المجال بعد أن دخلت المرأة األردنية  ج: 

مجال لتأهيل الفتيات األردنيات للعمل ف 
ي القوات المسلحة األردنية

 الخدمات الطبية والتمريض ف 
 

 م1665علل: تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية عام  س: 
ي القوات المسلحة األردنية ج: 

 إلبراز دور المرأة األردنية ف 
 

ي حققتها المرأة األردنية إال أنه يوجد صعوبات تواجهها، ناقش س: 
 بالرغم من اإلنجازات الت 

  تواجه المرأة األردنيةبي ّ  أبرز 
 الصعوبات الث 

ي  . 1
ي مؤسسات المجتمع المدب 

ا ال تزال مشاركة المرأة ف 
ً
المختلفة تصطدم أحيان

ي واالجتماعي التقليدي الذي قّيد المرأة
 بالموروث الثقاف 

 استنكاف بعض النساء عن العمل العام . 2
اعتقاد بعض الناس أن الدور الرئيس للمرأة يجب أن يقترص عىل رعاية األبناء وتدبي   . 3

ل.   شؤون المي  
 

ي تواجه المرأة األردنية س: 
 لمواجهة الصعوبات الت 

ً
ح حلوًل  اقي 

ي التنمية . 1
يك ف  ي المجتمع كرسر

ورة تعليم المرأة وأهميتها ف   التوعية اإلعالمية برص 
ا عن الرجل.  . 2

ً
يك اقتصادي وسياسي مهم ال يقل شأن  التوعية بكافة األشكال أن المرأة رسر
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 ؟كيف دعمت القيادة الهاشمية المرأة األردنية  س: 
يــــع  . 1 ي ترسر

ي باهتمام بالغ وذلك ف 
ي عهد جاللة الملك عبد هللا الثاب 

حظيت المرأة ف 
 حقوقها وتعزيز دورها المجتمعي والسياسي واالقتصادي

ي الحقوق  . 2
أكد جاللته باستمرار بالمساواة بي   الرجل والمرأة وعدم التميي   بينهما ف 

ي 
ي تنمية المجتمع األردب 

يكة الرجل ف  ورة مشاركتهاوالواجبات وأنها رسر  وتطويره ور 
 

 بي ّ  دالالت اهتمام القيادة الهاشمية بالمرأة األردنية س: 
ي واإلقليّمي والدوىلي  . 1

 حققت المرأة إنجازات متعددة عىل الصعيد الوطت 
 اكتسبت المرأة العلم والمعرفة . 2
ي التنمية . 3

يك أساسي ف   وصلت إىل مختلف مواقع صنع القرار وعززت مكانتها بصفتها رسر
 

ي كل من المجاالت اآلتية:  س: 
 اذكر اسم امرأة أردنية برزت ف 

" أول وزيرة أردنية وكانت وزيرة التنمية االجتماعية - ي
 وزيرة أردنية: "إنعام المفت 

ي منصب مساعد  -
ة أردنية ف  ي منظمة دولية: "لوريس حالس" أول سفي 

عضو ف 
 المندوب الدائم لألردن لدى األمم المتحدة

 ا صوالحة: وهي صاحبة أول رواية لكاتبة أردنيةبة أردنية: "جوليكات   -
ي "شاعرات وطن" شاعرة أردنية "نجاح المساعيد":  : شاعرة أردنية -

ف ف   وعضوة رسر
 

ا أهمية التكامل بي   الرجل والمرأة من  س: 
ً
"المرأة نصف المجتمع" ناقش تلك العبارة مبّين

ي يقوم بها كل منهما
 حيث األدوار الت 

: المرأة والتنمية ج:  ي
ي الدرس الثاب 

ي أول سؤال ف 
 الجواب مذكور ف 
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اهة ومكافحة الفسادالوحدة ال  ثانية: الي  

 النقد البناءالدرس األول: 
 وضح المقصود بـ النقد؟ س: 
 والحكم عليه وتميي   الجيد من  ج: 

ً
 أم فعًل

ً
ا أم قوًل

ً
ء سواء أكان سلوك ي

عملية تقييم الشر
ء فيه.   الشي

 

؟ وضح المقصود بـ النقد البناء؟ س: 
ً
 أو مت  يكون النقد مقبوًل

ا عىل  ج:  ز عىل السلوك أو الموضوع الذي قام به الشخص وليس ُمنصبا
ِّ
النقد الذي يرك

ا عن مجرد انتقادهم بصورة 
ً
ا عن االنتقام من اآلخرين وتجريحهم وبعيد

ً
شخصه ويكون بعيد

 شخصية. 
 

؟ س:  ي ا؟ وضح المقصود بـ النقد السلت 
ً
ا ومرفوض  أو مت  يكون االنتقاد سلبيا

ي الظهور  ج: 
 ف 
ً
االنتقاد من غي  االعتماد عىل أسس واضحة أو معرفة ولمجرد االنتقاد، أو رغبة

 أمام اآلخرين. 
 

 طرائق النقد البناءاذكر أهم  س: 
 اختيار الوقت والمكان المناسبي    . 1
 اختيار األسلوب المناسب . 2
 اختيار الكلمات بدقة وعناية . 3
  إعطاء حلول بديلة . 4
 الشمولية لكل الموضوع . 5

 

ا س: 
ا
اء فن

ّ
 علل: يعد النقد البن

 ألنه يحتاج إىل مهارة عالية ولباقة ج: 
 

ي أثناء عملية االنتقاد س: 
 فرس: أهمية اتباع طرائق النقد ف 

ورية ج:   ألن عملية توجيه النقد البناء لآلخرين عملية جوهرية ور 
 

 ..   أو ما هي كيفية النقد البناء؟ مهارات النقد البناءاذكر  س: 
د      

ّ
 أو عد

ُ
د
ُ
 صفات الشخص الذي ينق

 المعرفة والعلم بالموضوع المراد انتقاده . 1
ه له النقد . 2 ام الشخص الذي ُيوجَّ  احي 
ام بآداب الحوار . 3  االلي  
 إبراز الجوانب اإليجابية للموضوع قبل التعرض للسلبيات . 4

طرائق 

النقد 

البناء

اختيار الوقت والمكان 
المناسبي   

اختيار األسلوب المناسب

نايةاختيار الكلمات بدقة وع

إعطاء حلول بديلة

الشمولية لكل الموضوع
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ي عملية االنتقادالتواضع والتجّرد من أّي اعتبارات  . 5
 شخصية ف 

ي أثناء انتقاد اآلخرين . 8
 االبتعاد عن التحي   للرأي أو الموقف ف 

احات المناسبة . 9 كي   عىل تقديم الحلول واالقي 
 معرفة المطلوب من النقد، والي 

 

 كيف ستكون ردة فعلك إذا تعّرضت النتقاد شخص آخر؟  س: 
 التعامل مع النقد من غي  تذمر . 1
 يجابيةتقبل النقد بسعة صدر وإ . 2
 ضبط النفس والتحكم باالنفعاالت  . 3

 

ة س:  ، اذكر للنقد البناء فوائد كثي 
 ...   أبرزها 

ي  فوائد وآثار النقد البناءأو ما هي    
الت 

 تعود عىل الفرد والمجتمع؟
 يقدم النصح لآلخرين . 1
 يقدم الحلول ويصحح األخطاء . 2
 يعود بالنفع عىل الفرد والمجتمع . 3
يعّود الشخص عىل تقّبل  . 4

 اآلخرين
 

ي عىل األفراد والمجتمع س:   إيجابيات النقد البناء ومساوئ النقد السلت 
 قارن بي  

 إيجابيات النقد البناء: فيه نصح وتقديم حلول لآلخرين مع نفع يعود عىل المجتمع -
 وبالتاىلي تماسك المجتمع وقوته ووحدة أفراده وبالتاىلي النهوض به والتقدم. 

: فيه ذم  - ي ي الظهور من غي  تقديم حلول أو نفع لآلخرين  و مساوئ النقد السلت 
رغبة ف 

ي المجتمع. 
 مما يؤدي للضغائن والتفكك بي   األفراد ومزيد من الخالفات ف 

 
اهة والشفافيةالدرس  : الي    

 الثان 
اهة الوطنية؟ س:  ي للجنة الي  

 ما األساس الذي اختاره جاللة الملك عبد هللا الثاب 
 العدالة والمساواة والشفافية ج: 
 

اهة الوطنية س:   فرس: تأسيس لجنة الي  
ا عىل العدالة والمساواة والشفافية، ومحاربة  ج: 

ً
لخدمة المواطن وتطبيق القواني   اعتماد

 الفساد بكل أشكاله. 
 
 

ءفوائد النقد البنا 

يقدم النصح لآلخرين

اءيقدم الحلول ويصحح األخط

يعود بالنفع عىل الفرد 
والمجتمع

د الشخص عىل تقب ل يعوِّ
اآلخرين
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ي مجلس النواب س: 
اهة والشفافية ف   فرس: وجود لجنة للي  

ي المؤسسات ومراقبة مكافحة الفساد ج: 
 لدراسة األمور المتعلقة بالفساد الماىلي واإلداري ف 

 
اهة؟ س:  اهة وعنوان وجودها؟ وضح المقصود بـ الي    أو ما هو جوهر الي  
توافر القيم عند الفرد أثناء قيامه بعمله لدى المؤسسة عن طريق برامجها المختلفة،  ج: 

ي العمل واالبتعاد عن 
ام واإلخالص ف  وتركي   تلك القيم عىل األمانة والصدق والعدالة وااللي  

 التحي   والحفاظ عىل المصلحة العامة والمال العام وتقديمها عىل المصالح األخرى. 
 

ي عمله؟ما القيم ال س: 
ي يجب توافرها عند الفرد ف 

 ت 
، الحفاظ عىل  ج:  ي العمل، االبتعاد عن التحي  

ام، اإلخالص ف  األمانة، الصدق، العدالة، االلي  
 المصلحة العامة والمال العام. 

 

 وضح المقصود بـ الشفافية؟ س: 
ي المجتمع ومؤسساته وتوفي  المعلومات ونرسر  ج: 

ح العالقة بي   األفراد ف  ي رسر
ها  الوضوح ف 

 كاملة لالطالع عليها
 

ي أي أمور يجب أن تكون الشفافية؟ س: 
 ف 
ي تقدمها المؤسسة . 1

ي المعامالت والبيانات جميعها الت 
 ف 
ا عن الغموض . 2

ً
ي تتعلق باألفراد والمجتمع بعيد

ي القرارات الت 
 ف 

 

  المجتمعما  س: 
 
اهة والشفافية ف  ؟والعمل آثار انتشار الي  

 ، حيث: المجتمع وازدهارهتطور العمل واإلنتاج ونهوض  ج: 
اهة - ي العمل لمختلف السلطات أثر الي  

اهة وجود آلية واضحة وشاملة ف  : تضمن الي  

ي المجتمع والدولة
 واألفراد ف 

ي  الشفافية : تكرسأثر الشفافية -
مفاهيم الديمقراطية والحرية وأساس لنجاح المحاسبة ف 

 العمل  وتطبيق القواني   
 

ي تطور المؤسسات والدولة س: 
اهة والشفافية وأثر كل منهما ف   مفهومي الي  

 قارن بي  
ي السؤال السابق: آثار انتشار ...  ج: 

 يتم ذكر تعريف كل منهما، وأثر كل منهما مذكور ف 
ي المجتمع والعمل؟ س: 

اهة والشفافية ف   ما آثار غياب الي  
ي مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص ومستوى ج: 

 اإلنجاز يؤثر ذلك ف 
اهة والشفافية من ركائز الديمقراطية س:   فرس: الي  
ي العمل لمختلف السلطات ألن المجتمعات الديمقراطية  ج: 

فيها آلية واضحة وشاملة ف 
ي العمل والمساءلة 

ي المجتمعات الديمقراطية المحاسبة ف 
اهة، ويتم ف  واألفراد وهذه هي الي  

اهة والشفافية من ركائز الديمقراطية. وتطبيق القواني   وهذه هي الشفافية...   فكانت الي  
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  العملاذكر  س: 
 
اهة والشفافية ف  أهمية الي  

تساعدان عىل توجيه العمل نحو الطريق الصحيح واالبتعاد عن األخطاء والموروثات  . 1
 االجتماعية السيئة

 تعمالن عىل تطوير العمل تجاه المعايي  الحديثة . 2
ي العمل الجماعي تؤسسان للتعاون بي   العاملي   وتطوّ  . 3

 ران قدراتهم ف 
 تؤديان إىل تبسيط العمل ورسعة اإلنجاز واإلنتاج . 4
 تشعران المواطني   والموظفي   بالعدالة . 5
 

اهة والشفافية لدى  س:  ي ترسيخ مفاهيم الي  
وضح دور مؤسسات المجتمع المختلفة ف 

 األفراد
اهة والشفافية وتعميقهما . 1  نرسر مبادئ الي  
 األخرى التشارك مع مؤسسات الدولة . 2

 

اهة والشفافية س:  ي نرسر مبادئ الي  
 فرس: أسهمت وسائل اإلعالم واالتصال ف 

ي ومنها  التطور االجتماعي والعلّمي فرض  ج: 
ا لمؤسسات المجتمع المدب  مؤخًرا دوًرا مهما
اهة والشفافية.  ي نرسر مبادئ الي  

ها ف   وسائل اإلعالم والمؤسسات الدينية وغي 
 

اهة والشفافية س:  ي ترسيخ مفاهيم الي  
ي ف 
 أعط أمثلة عىل دور مؤسسات المجتمع األردب 

ي الرقابة والتطوير ووضع الخطط . 1
لمانية واالجتماعية والشعبية ف   مشاركة الجهات الي 

ي كل ما هو عام للمجتمع ومتعلق بمصالح المواطني    . 2
اهة والشفافية ف   تعزيز الي  

 

اهة والشفافيةعنارص تفعيل اذكر أبرز  س:  هذه العنارص تحافظ عىل مستوى فاعل من ) الي  

  العمل
 
اهة والشفافية ف  (الي  

اف  . 1 وجود الشعور بالتمي   واالحي 
 لدى العاملي   

وضع تعريف محدد لألهداف  . 2
ي العمل

 والقيم ف 
تحديد مستوى إنجاز عىل الجميع  . 3

ي العمل
ام به ف   االلي  

ي العمل . 4
 دعم الكفاءة والفاعلية ف 

 

 
 
 
 

اهة عنارص تفعيل الب   
والشفافية

ا ف وجود الشعور بالتمب   واالحبر
لدى العاملية

وضع تعريف محدد لألهداف

ع تحديد مستوى إنجاز عىل الجمي
ي العمل

ام به ف  االلبر 

ي العمل
دعم الكفاءة والفاعلية ف 
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اهة والشفافية؟ س:  ات الي    عالم تدل مؤرسر
اهة والشفافية وتطبيقها ج:  ام الدولة أو المؤسسة بتنفيذ الي    تدل عىل الي  
اهة والشفافية عىل مستوى الدولة والعملقارن بي    س:  ات الي    مؤش 
اهة والشفافية  - ات وجود الي    عىل مستوى الدولةمؤرسر
 وجود دستور للدولة يحدد العالقة بي   الجميع . 1
  سيادة القانون عىل الجميع . 2
 فصل السلطات وتحديدها . 3
ي القرارات . 4

 وجود التعددية والتشاركية ف 
ام رأي األقلية . 5  حرية التعبي  واحي 

 
اهة والشفافية  - ات وجود الي    عىل مستوى العمل والمؤسسةمؤرسر
  وجود معلومات كاملة عن المؤسسة وما تقوم به . 1
ي وضع برامج المؤسسةمشاركة الجميع  . 2

 ف 
 أنشطة المؤسسة وخدماتهاوضوح  . 3
 وجود سجالت واضحة للعمل وبرامج المؤسسة . 4
 وجود جانب إعالمي بنرسر ما تقوم به المؤسسة . 5
 

 الثالث: المساءلةالدرس 
 وضح المقصود بـ المساءلة؟ س: 
ي يكون اإلنسان  ج: 

امات والوصول إىل النتائج الت  ام االلي   تحمل المسؤوليات جميعها واحي 
ي مدة زمنية محددة وتشمل المسؤولية الشخصية عن أوجه القصور. 

 عنها ف 
ً
 مسؤوًل

 تعمل المساءلة عىل تحقيق العدالة، وضح ذلك س: 
 

 المساءلةمبدأ  أهميةوضح  س: 
ي االستفسار عن  . 1

 ترصفات اآلخرينيمنح الحق ف 
ح وجهة نظرهم حول سلوكاتهم وترصفاتهم المتعلقة بالعمل . 2 ي رسر

 يمنح اآلخرين الحق ف 
 

ي كل مما ...  س: 
 يتطلب مبدأ المساءلة أن يوجد وضوٌح ف 

  يتطلب فيها الوضوحأو اذكر 
ي مبدأ المساءلة األمور الث 

 ف 
 أهداف العمل . 1
 مهام القائمي   عىل العمل  . 2
 والمرؤوسي   مسؤوليات الرئيس  . 3
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 أنواع المساءلةاذكر  س: 
 المساءلة المتعلقة بالفرد نفسه . 1
 ، ومسؤوليتها تقع عىل الوالدين. المساءلة الصادرة عن األرسة )العائلة( . 2
 المساءلة من المجتمع بصورة عامة للفرد . 3
 المساءلة العامة من الدولة تجاه أفرادها . 4
 المساءلة من الجهات الرقابية حسب القواني    . 5

 

 وضح كل نوع مساءلة وبم يرتبط أو يعتمد؟ س: 
 مرتبط أو معتمد النوع 
 ترتبط بمساءلة الضمي  لإلنسان المساءلة المتعلقة بالفرد نفسه . 1
تعتمد عىل المتابعة األخالقية لألبناء ومدى ابتعادهم عن  المساءلة الصادرة عن األشة . 2

ا  األعمال المرفوضة أخالقيًّ
  مساءلة أبنائه  المجتمعالمساءلة من  . 3

 
ترتبط بمدى ثقافة المجتمع ورغبته ف

  نفوسهم
 
 وتعميق المساءلة ف

 وتعتمد عىل المتابعة األخالقية ألفراد المجتمع 
 ترتبط بمدى تفعيل القانون وتطبيقه عىل أفراد المجتمع المساءلة العامة من الدولة . 4
 القواني   تعتمد عىل  المساءلة من الجهات الرقابية . 5

 

ي سلوك الفرد س: 
ي مساءلة أفرادها، وأثر ذلك ف 

 بي ّ  أهمية دور األرسة ف 
ي حال التقصي  أو  يجب عىل الوالدين مساءلة أبنائهم ومحاسبتهم ج: 

الخطأ باستمرار ف 
ي المجتمع ومراقبتهم

تقويم السلوك  وأثر ذلك: ، فاألرسة هي الرقيب األول واللبنة األساسية ف 
 والتقاليد والعادات الحسنة وغي  ذلك. القيم وتعزيز 

 

ي كل من المواقف اآلتية:  س: 
 ما نوع المساءلة ف 

 مراجعة اإلنسان نفسه عند القيام بعمل خطأ )المساءلة المتعلقة بالفرد نفسه( -
ي مؤسسته )المساءلة من الجهات الرقابية( -

 متابعة المسؤول أداء العاملي   ف 
 )المساءلة الصادرة عن األرسة( سؤال والديك عن دراستك -

 

ي الدولة والمجتمع بعوامل عدة، اذكرها س: 
 تتأثر عملية المساءلة وتطبيقها ف 

  عملية المساءلةأو ما هي    
 
 ؟العوامل المؤثرة ف

ي تعزيز المساءلة والرقابةوسائل اإلعالم  . 1
 ودورها ف 

 سيادة القانون . 2
 استقالل القضاء . 3
ي الدولة تطبيق الديمقراطية وفصل السلطات . 4

 ف 
 وجود أجهزة رقابية وإدارية فاعلة . 5
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 للمساءلة فوائد إيجابية متعددة بالنفع عىل الفرد والمجتمع والدولة، اذكرها س: 
ي تنعكس عىل الفرد والمجتمع والدولة؟ فوائد المساءلة وآثارهاأو ما هي    

 الت 
 تطوير العمل باستمرار  فيحقق نتائج أفضل . 1
ي العمل، . 2

 وتقديم الخدمات بصورة عادلة للجميع تحقيق العدالة ف 
اهة  . 3 ي العمل واالبتعاد عن األعمال المرفوضةنرسر الي  

 ف 
ي المجتمع . 4

ي عملها لتأدية دورها ف 
ي الحفاظ عىل المؤسسة قائمة ومستمرة ف 

 تسهم ف 
 

 تعمل المساءلة عىل تحقيق العدالة، وضح ذلك.  س: 
امه بالقانون بغض  ج:  ي أداء عمله أو الي  

ي حال التقصي  ف 
حيث ُيسأل كل فرد ويحاسب ف 

 النظر عن مركزه أو شخصه وهذا يحقق مبدأ العدالة للجميع. 
 

 المساءلة من ركائز وجود الديمقراطية س: 
ُّ
 فرس: تعد

ي حال انتهاك ا ج: 
 لقانونألن المجتمع الديمقراطي يخضع فيه الجميع للقانون والمساءلة ف 

 

ي وإجراءات للعمل عىل ترسيخ مبدأ المساءلة س: 
 استخلص أهمية وجود وصف وظيف 

ألن مبدأ المساءلة يتطلب وضوح: أهداف العمل ومهام القائمي   عىل العمل ومسؤوليات  ج: 
 .  الرئيس والمرؤوسي  

 

 ادرس المواقف اآلتية وحدد هل هي مساءلة أم نزاهة وشفافية؟ س: 
ي االمتحان استفسار والد عن سبب -

 )مساءلة( رسوب ابنه ف 
 )نزاهة وشفافية( وضع المعلم إجابة نموذجية ألسئلة االختبار قبل تصحيح األوراق -
ا  -  )مساءلة( تابع مدير مدرستك الطلبة المتأخرين وأسباب تأخرهم يوميا
 تسع إىل تحقيقها  -

ً
ا واضحة

ً
 )نزاهة وشفافية( وضع المؤسسة أهداف

 )نزاهة وشفافية من الطالب( )مساءلة من الوالدين( متابعة حل الطالب واجباته -
 )نزاهة وشفافية( وضوح أنشطة المؤسسة وبرامجها  -
 

 الرابع: مكافحة الفسادالدرس 
ي تواجهها المجتمعات الحديثة س: 

 الفساد من أخطر القضايا الت 
ُّ
 علل: يعد

ي أبناء المجتمع الواحد وانعكاٍس عىل خطط التنمية ج: 
كه من آثاٍر سلبية ف   لما يي 

 
 عّرف الفساد س: 
ي مجال المال  ج: 

إساءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد واستغالل الوظيفة سواء أكانت ف 
ي تطبيق القواني   واألنظمة

ي التهاون ف 
 أم ف 
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 أسباب الفسادبي ّ   س: 
 األخالقية الحميدةلقيم االبتعاد عن ا . 1
ي القيام بدورها الفاعل أو غيابها . 2

 ضعف األجهزة الرقابية ف 
 الموروثات االجتماعية الخطأ . 3
ام سيادة القانون . 4  عدم احي 

 

 عّرف اليوم العالّمي لمكافحة الفساد س: 
هو يوم التاسع من كانون األول من كل عام وقد اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة  ج: 

ي الدولة والمجتمع
ي ف   من أجل نرسر الوعي بمشكلة الفساد وأهمية مكافحته لما له من أثر سلت 

 
 للفساد صور متنوعة، اذكر أبرزها س: 
 ؟صور الفسادأو ما هي أبرز    

      الرشوة . 1
 المال العاماالعتداء عىل  . 2
وير . 3  االحتيال والي  
 استغالل الممتلكات العامة . 4
 الواسطة والمحسوبية . 5

 

  المجتمعاستنتج  س: 
 
 آثار الفساد ف

 أو اذكر اآلثار  السلبية النتشار ظاهرة الفساد   
 انهيار القيم األخالقية القائمة عىل الصدق واألمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص . 1
ي المجتمعانتشار النوايا  . 2

 السلبية لدى األفراد ف 
 زيادة نسبة الفقراء . 3
 تراجع الخدمات األساسية الصحية والتعليمية . 4
 هجرة أصحاب األموال إىل خارج الدولة . 5
 هجرة الكفاءات . 8
ي المجتمع . 9

ي مبادئ الديمقراطية ف 
 التأثي  سلًبا ف 
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 طرائق مكافحة الفساداذكر  س: 
 وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ،المساواة بي   المواطني   أمام القانون . 1
ي أداء الوظيفة . 2

 تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة عن أي تقصي  ف 
يعات والقواني   واألنظمة . 3 ي وضع الترسر

ي تطبيقها، ومعاقبة والوضوح  ،الشفافية ف 
ف 

 المخالفي   
ي تقوم عىل ممارسة الفضائل كالصدق واألمانة  . 4

التمسك بمنظومة القيم الحميدة الت 
ي العملواإلخالص وا

 لموضوعية والمهنية ف 
ي أعمال الفساد إىل السلطات القضائية لينالوا عقابهم . 5  إحالة مرتكت 
 توعية أفراد المجتمع بأخطار الفساد وآثاره عىل المواطن والدولة . 8

 
 عّرف هيئة مكافحة الفساد س: 
هيئة مستقلة تم تأسيسها بإرادة ملكية سامية، تعمل بالتنسيق مع الجهات  ج: 

اتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه  ذات العالقة عىل وضع إسي 
 وتنفيذها بصورة مؤسسية. 

 
 فرس: سبب صدور اإلرادة الملكية السامية بتأسيس هيئة مكافحة الفساد س: 
 مهام هيئة مكافحة الفسادأو اذكر   

 للكشف عن مواطن الفساد . 1
 والتحري عن القضايا المرتبطة به جميعها بما فيها الفساد الماىلي واإلداري . 2
 

ت هيئة مكافحة الفساد عملها؟ س:   مت  بارسر
 م. 2119التاسع عرسر من آذار  ج: 
 

ي القضايا اآلتية:  س: 
 ما صورة الفساد ف 

ي وظيفة لم يعلن عنها مدير  -
 )الواسطة والمحسوبية( يوظف أحد أقاربه ف 

ي  -
 استغالل الممتلكات العامة(ية بعد انتهاء الدوام )الدوائر الرسم ترك اإلضاءة مشتعلة ف 

فوا بذنبهم -  )االعتداء عىل المال العام(    كرّس بعض الطلبة مقاعد الدراسة ولم يعي 
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ة الحضاريةالوحدة ال  ثالثة: السي 

 عجلونالدرس األول: 
ها؟أين تقع محافظة  س: 

ّ
ي تحد

  عجلون؟ وما المحافظات الت 
ي من العاصمة عّمان عىل بعد  ج:  ي الشمال الغرب 
ها من 89ف 

ّ
كم، يحد

ق جرش، ومن الجنوب البلقاء، ومن الغرب  الشمال إربد، ومن الرسر
 امتداد محافظة إربد )منطقة غور األردن(

 

 ما سبب تسمية عجلون بهذا االسم؟ س: 
 إىل اسم أحد ملوك مؤاب )عجلون( ج: 

ً
 جاءت التسمية من لفظ آرامي قديم نسبة

 

رِفت بها محافظة عجلوناذكر  س: 
ُ
 ، وما معناها؟تسميات أخرى ع

ي العرص األموي"، جلعاد  ج: 
ومعناها: الصالبة والخشونة، وهي تسمية تتفق  "وهي تسمية ف 

 مع طبيعة تضاريس عجلون الجبلية العالية. 
 

 وكم عدد سكانها؟ كم تبلغ مساحة محافظة عجلون  س: 
 ألف نسمة 198م = 2115وعدد السكان لعام  2كم421مساحتها=  ج: 

 

ا لمحافظة عجلوناذكر  س: 
ًّ
 األلوية واألقضية التابعة إدراي

 قضاء صخرة -4قضاء عرجان   -3لواء كفرنجة   -2لواء قصبة عجلون   -1 ج: 
 

  تتبع  س: 
ي مّرت بها أو العصور الحضاراتواذكر  لمحافظة عجلونالتطور التاريخ 

 الت 
ي عجلون، اذكر تلك الحضارات  

ت الكشوفات األثرية عىل تعاقب الحضارات ف 
ّ
 أو دل
ي  . 1

ا ف  نطيةو الرومانية و العصور اليونانية تبوأت مركًزا متمي  ً  البي  
ي  . 2

 العرص األمويُعرفت باسم "جلعاد" ف 
ي  . 3

 
ي العرص أخذت شهرة واسعة ف  األيوب 

ي أواخر  . 4
ي وف 

كانت قضاًء تتبع والية حوران، ويتبع لها ناحية الكورة   العرص العثماب 
 قرية، وقد تعرضت للظلم وعانت الفقر والجوع والجهل 121وكفرنجة و

تحررت عجلون تحت القيادة الهاشمية وازدهرت وشهدت : تاريــــخ األردن الحديث . 5
 نهضة عمرانية وتعليمية

: اليونان الحضارات نطية، اإلسالمية. هي  ية، الرومانية، البي  
 

ة، أعط أدلة عىل ذلك  س:  ي أهمية كبي 
ي العرص العثماب 

 كانت لعجلون ف 
 قرية 121حيث كانت قضاًء تتبع والية حوران، ويتبع لها ناحية الكورة وكفرنجة و ج: 

 

د أهم  س: 
ّ
  عجلونعد

 
 المواقع التاريخية والسياحية ف

 مار إلياس -3عجلون الكبي   مسجد  -2قلعة عجلون   -1  ج: 
 قرية راجب -8محمية غابات عجلون    -5مزار سيدة الجبل    -4     
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  عجلون
 
 جدولة المواقع التاريخية والسياحية ف

 من بناه؟ الموقع
  أي عهد؟

 
 أو ف

؟  ومث 

اته .. ما أهميته  أين يقع؟  سبب بنائه؟ ما  أو ومي  

عىل قمة  صالح الدين األيون    قلعة عجلون
جبل عوف 
الذي يرتفع 

م عن 1111
 سطح البحر

حماية طريق الحج والطريق التجاري  -
 بي   مكة واليمن مع الشام ومرص

رصد تحركات الفرنجة المحتلي    -
المتطلعي   الحتالل شمال للقدس 
 األردن

مسجد 
 عجلون الكبي  

الملك الصالح نجم 
  سنة 

 
الدين أيوب ف

 م1247ـه/ 645
)العهد األيون   

)  والمملوك 

وسط مدينة 
 عجلون

 

يمثل مسقط رأس النث   إلياس عليه  -   مار إلياس
 السالم

ى -  فيه الكنيسة الكي 
 7-21اعتمده المسيحيون للحج يوم  -

 من كل عام

مزار سيدة 
 الجبل

يقع فيه المزار حيث اعتقد المسيحيون  -  
أن سيدنا عيىس وأمه مريم عليهما 

  أحد كهوف بلدة 
 
السالم أمضيا مدة ف

 عنجرة
  تعود   فيه -

كنيسة سيدة الجبل الث 
 م4للقرن 

 موقع معتمد للحج المسيخ   -

محمية غابات 
 عجلون

تأسست عام 
م بمساحة 1989
 2كم12

عىل بعد 
كم شمال 8

غرب 
 عجلون

كأشجار   للحفاظ عىل األنواع النباتية -
ي وشقائق النعمان  البطم واألجاص الي 

 والزنبق والسوسنة السوداء
-   

 
  ف

 المنطقةلنش  الوع  البيث 
للحفاظ عىل الحيوانات المهددة  -

 باالنقراض

اكتشفت فيها أرضيات فسيفسائية  -   قرية راجب
نطية من القرن   م6لكنائس بي  

 تزين أرضيتها كتابة باللغة الشيانية -
 يوجد فيها شالالت مياه -
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ي عجلون؟ س: 
 فرس: تنوع المواقع اإلسالمية والمسيحية ف 

نطية ثم تال  ج:  بسبب تعاقب الحضارات المختلفة عىل عجلون: كاليونانية والرومانية والبي  
 ذلك الحضارة اإلسالمية. 

 

 ما المقصود بـ مار إلياس؟ س: 
، حيث يمثل مسقط رأس  ج:  ي عجلون وأيضا معتمد للحج المسيحي

ي مهم ف 
موقع تاريح 

ى.  ي إلياس عليه السالم وفيه الكنيسة الكي   النت 
 

 ما المقصود بـ سيدة الجبل؟ س: 
، يقع فيه المزار وكنيسة سيدة  ج:  ي عجلون ومعتمد للحج المسيحي

ي مهم ف 
موقع تاريح 

ي تعود للقرن الرابع ميالدي
 الجبل الت 

 
 ما المقصود بـ محمية عجلون؟ س: 
ي عجلون، تأسس عام  ج: 

م، يقع شمال غرب عجلون، وتم 1666موقع سياجي مهم ف 
ية المهددة  تأسيسه بهدف الحفاظ ية والحيوانات الي  عىل األنواع النباتية واألزهار الي 

ي يسّم غابات السنديان مستديمة 
. ويسود المحمية نمط نباب  ي

باالنقراض، ولنرسر الوعي البيت 
ة.   الخرص 

 

 ؟سبب تأسيس محمية عجلونما  س: 
ية . 1 ي، واألزهار الي  مثل:  للحفاظ عىل األنواع النباتية: أشجار البطم واألجاص الي 

 شقائق النعمان والزنبق والسوسنة السوداء
ي المنطقة . 2

ي ف 
 لنرسر الوعي البيت 

ية المهددة باالنقراض . 3  للحفاظ عىل الحيوانات الي 
 

ي محمية عجلون؟ س: 
 ما النمط السائد ف 

ة ج:  ي يسّم نبط غابات السنديان مستديمة الخرص 
 نمط نباب 

 

 أعط أدلة عىل اهتمام األيوبيي   بعجلون س: 
ي بناء  . 1  قلعة عجلون من قبل صالح الدين األيوب 
 بناء مسجد عجلون الكبي  من قبل الملك الصالح نجم الدين أيوب . 2
 

ي بعجلون؟ س:   ما سبب اهتمام السلطان صالح الدين األيوب 
لقرب موقعها من بيت المقدس الذي احتله الفرنجة فأراد صالح الدين حماية شمال  ج: 

ا وتطلع  التجاري،وحماية طريق الحج والطريق  األردن
ً
 لتحرير بيت المقدسأيض
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 عىل قمة جبل عوف؟ بناء قلعة عجلون أو الهدف سببما  س: 
 حماية طريق الحج والطريق التجاري الواصل بي   مكة واليمن مع بالد الشام ومرص . 1
 رصد تحركات الفرنجة الذي كانوا يحتلون بيت المقدس ويتطلعون الحتالل شمال األردن . 2
 

  ؟إلياسسبب االهتمام المسيخ  بموقع مار ما  س: 
ة          أو فرس: يحظ  موقع مار إلياس بأهمية كبي 
ي إلياس عليه السالم . 1  ألنه يمثل مسقط رأس النت 
ى . 2  فيه الكنيسة الكي 
ي يوم  . 3

 من كل عام 9-21ومعتمد للحج المسيحي ف 
 

 ؟سبب االهتمام المسيخ  بمزار سيدة الجبلما  س: 
 المسيحيي   أو فرس: يتمتع مزار سيدة الجبل بقدسية خاصة عند    

ي أحد كهوف بلدة  . 1
االعتقاد أن سيدنا عيش ووالدته مريم عليهما السالم أمضيا مدة ف 

 عنجر، حيث يقع المزار
ي تعود للقرن الرابع الميالدي . 2

 فيه كنيسة سيدة الجبل الت 
 ومعتمد للحج المسيحي  . 3

 

ا وشتاءً  س: 
ً
 علل: تستحق عجلون الزياة صيف

ا البارد شتاًء، مع   )مناخ البحر األبيض المتوسط( حيث تمتاز بمناخها الفريد  ج: 
ً
المعتدل صيف
ها بمعالم تاريخية وسياحية مهمة.  ة غاباتها وجمال جبالها المرتفعة، وتمي  

 كير
 

: الكركالدرس   
 الثان 

ي  س: 
ها؟ أين تقع الكرك؟ وما المحافظات الت 

ّ
  تحد

كم، يحدها من 121جنوب األردن وتبعد عن العاصمة عمان  ج: 
الجنوب الطفيلة، ومن الشمال مأدبا، ومن الغرب األغوار الجنوبية 

ق معان  والبحر الميت، ومن الرسر
 

 كم تبلغ مساحة الكرك؟ وكم عدد سكانها؟  س: 
ألف  318م= 2115، وعدد سكانها لعام 2كم3219مساحتها =  ج: 

 نسمة
 

طلقت عىل الكركُعِرفت الكرك بأسماء عدة.. اذكرها .... أو ما هي  س: 
ُ
  أ
 ؟التسميات الث 

 كاركو  -4كرخا    -3كرك موبا    -2قي  مؤاب   -1 ج: 
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ي أطلقت عىل الكرك وما معناها؟ س: 
 ما أصل التسميات الت 

 آرامّية األصل، ومعناها القلعة أو المدينة المحصنة ج: 
 

 ما المقصود بـ كرخا؟ س: 
طلقت عىل الكرك وهي آرامية األصل ومعناها القلعة أو المدينة  ج: 

ُ
ي أ
من األسماء الت 

 المحصنة. 
 

 عالم يدّل تعدد األسماء القديمة للكرك؟ س: 
ي تعاقبت عليها واألمم يدّل عىل تعدد الحضارات ج: 

 الت 
 

ا لمحافظة الكركاذكر  س: 
ًّ
 األلوية التابعة إداري

ي    -3لواء القرص    -2قصبة الكرك   لواء -1 ج:  ّ  -4لواء المزار الجنوب   لواء عي
 لواء القطرانة -9لواء األغوار الجنوبية     -8لواء فقوع       -5     

 

  لمحافظة الكركتتبع  س: 
ي مّرت بها أو العصور الحضاراتواذكر  التطور التاريخ 

 الت 
ي للكرك س: أو   

ا للتطور التاريح  ا زمنيا
ا
 ارسم خط

 ق.م( 8111-6111) العرص الحجري الحديث . 1
ونزي  . 2  )وتم العثور عىل آثار تعود لذلك العرصين( العرص الحديديو العرص الي 
نطيونو  الرومانو  اليونانو  األنباطو  اآلشوريونو  المؤابيونتعاقب عليها  . 3  البي  
ي عبيدة عامر بن الجراح الحضارة اإلسالميةبداية  . 4  بدخول قوات الفتح بقيادة أب 
 م وتأسيس مملكة الكرك1142ـه/ 539لها عام  الفرنجةاحتالل  . 5
ي  . 8 طلق عليها إمارة الكرك األيوبية وتبع لها معظم بالد الشام: العرص األيوب 

ُ
 أ

 : اتخذها السلطان أحمد بن قالوون عاصمة الدولة المملوكية وأقام بهاالعرص المملوكي  . 9
ي  . 6

 : صارت جزًءا من الدولة العثمانية، عانت الظلم والطغيانالعرص العثماب 
واستقلت  م،1621: قدم األمي  عبد هللا بن الحسي   إىل معان عام التاريــــخ الحديث . 6

البالد وحظيت الكرك باهتمام القيادة الهاشمية حيث شهدت نهضة عمرانية وتعليمية 
 وتأسست فيها جامعة مؤتة. 

نطية، اإلسالمية الحضارات : المؤابية، اآلشورية، النبطية، اليونانية، الرومانية، البي    هي
 

 ما المقصود بـ معركة مؤتة؟ س: 
ي معركة قامت عىل أرض الكرك  ج: 

ـه بي   المسلمي   والروم، وكان للمعركة ثالثة قادة من 6ف 
ي طالب وعبد هللا بن رواحة   وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أب 

واستشهدوا جميًعا، المسلمي  
 . ي اتيح   وتوىل القيادة خالد بن الوليد الذي انسحب بجيش المسلمي   بشكل إسي 
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ام وتعاقب الحضارات عليها س: 
ّ
 علل: كانت الكرك دائًما محط اهتمام الحك

 م؟1142ـه/ 539أو ما سبب احتالل الفرنجة للكرك عام    
 ألهمية موقع الكرك عىل طريق التجارة بي   الشام والحجاز واليمن ومرص.  ج: 
 

 وضح: كيف حظيت الكرك باهتمام القيادة الهاشمية؟ س: 
شهدت نهضة عمرانية وعلمية حيث زاد فيها عدد المدارس والمستشفيات، وتأسست  ج: 

 عىل أرضها جامعة مؤتة. 
 

ت الكرك عىل مّر التاريــــخ بكونها  س:   أنموذًجا للتعايش والتسامحفرس: تمي  
ي العادات والتقاليد ج: 

كون ف   حيث عاش سكانها المسلمون والمسيحيون جنًبا إىل جنب يشي 
 

 ما أهم المعالم الحضارية لمحافظة الكرك؟ س: 
ا من المعالم الحضارية والطبيعية والمقامات الدينية، اذكرها   

ً
 أو تحتضن الكرك عدد

 محمية الموجب -4مقامات الصحابة    -3مدين   قرية  -2قلعة الكرك   -1 ج: 
 :  باإلضافة إىلي

ي لوط    -5      ة  -9موقع باب الذراع     -8متحف النت   أدر )أدريانوس( -6    رجم النمي 
ي لواء القرص ولواء الربة

 تنبيه: توجد العديد من بقايا اآلثار التاريخية ف 
 

 عّرف قلعة الكرك س: 
ي األردن، مساحتها  ج: 

م عن سطح البحر، يعود 1111وترتفع  2م25311من القالع المهمة ف 
 ق.م، استخدمها األنباط، واهتم بها الفرنجة وطوروا بناءها. 681تاريــــخ إنشائها إىل المؤابيي ّ  

 
 ما دليل استخدام األنباط لقلعة الكرك؟ س: 
ي أساس بناء وجود تم ج: 

 القلعةاثيل نبطية منقوشة ف 
 

 أو فرس: بناء قلعة الكرك  ؟أسباب اهتمام الفرنجة بقلعة الكركما  س: 
ا يحّمي القدس  بناها الفرنجة  . 1

ً
 لتكون حصن

 لقطع الطريق التجاري إىل الحجاز وفصل مرص عن السشام ومنع االتحاد بينهماو  . 2
 

 ما المقصود بـ مدين؟ س: 
ي األردنكم جنوب الكرك، وفيها عي   ماء جار، وتمثل 11قرية تبعد  ج: 

ي ف 
، أقدم موقع ديت 

ي شعيب عليه السالم وهاجر إليها موس عليه  ي القرآن الكريم وسكنها النت 
حيث ذكرت ف 

 السالم. 
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حة الصحابةاذكر  س:  ي الكرك مقامات وأرص 
 الموجودة ف 

حة قادة مؤتة الشهداء:  ج:  ي أر  ي لواء المزار الجنوب 
 ف 
ي طالب    -2زيد بن حارثة    -1      عبد هللا بن رواحة -3جعفر بن أب 

 

ي لوط  س:   عّرف متحف النت 
ي العالم ج: 

ي الكرك وهو أخفض متحف ف 
 موقع أثري مهم ف 

 

 عّرف موقع "باب الذراع" س: 
ي الكرك يعود تاريخه إىل  ج: 

 ق.م 2251 – 2651موقع أثري مهم ف 
 

ة س:   عّرف رجم النمي 
ي الكرك يعود إىل الحقبة النبطية ج: 

 موقع أثري مهم ف 
 

 عّرف أدر أدريانوس س: 
ي الكرك تظهر فيه اآلثار الرومانية واآلبار القديمة، وال يزال فيها شواهد  ج: 

موقع أثري مهم ف 
ي أدريانوس

اطور الروماب  ي بناها اإلمي 
 أساسات المعابد الرومانية الت 

 

 فرس: تسمية بلدة أدر بهذا االسم س: 
ي تلك البلدة.  ج: 

اطور أدريانوس الذي بت  المعابد الرومانية ف   نسبة إىل اإلمي 
 

 ما المقصود بـ محمية الموجب؟ س: 
ي الكرك، تمتاز أنها تجمع بي   أخفض بقاع الدنيا وأعىل  ج: 

من المواقع الطبيعية المهمة ف 
ي البحر الميت عىل انخفاض مرتفعات األردن، حيث تمتد من جزء يدخ

م عن سطح 411ل ف 
 وجنوًبا لتصل إىل ارتفاع 

ً
م فوق سطح البحر، 1111البحر إىل جبال الكرك ومأدبا شماًل

ية المقيمة والمهاجرة 311يوجد فيها   نوع من النباتات وأنواع من الطيور الي 
 

 فرس: تمتاز محمية الموجب أنها تجمع بي   أخفض بقاع الدنيا وأعىل مرتفعات األردن س: 
ي البحر الميت عىل انخفاض  ج: 

م عن سطح البحر إىل جبال 411ألنها تمتد من جزء يدخل ف 
 وجنوًبا لتصل إىل ارتفاع 

ً
 م فوق سطح البحر1111الكرك ومأدبا شماًل

 

 فرس: محمية الموجب تستحق الزيارة س: 
 بيئة غنية متنوعة بتضاريس الطبيعة وتكويناتها الجيولوجية ج: 

 

ي محمية الموجب س: 
ي تتواجد ف 

 اذكر أنواع الكائنات الحية الت 
 نوع 311من النباتات  . 1
ية المقيمة والمهاجرة . 2  الطيور الي 
ها . 3 ي والقطط والحيوانات الجبلية كالماعز الجبىلي وغي   الماعز الي 
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ي والحيوانات الجبلية س:  ا لعدد من أنواع الماعز الي 
ً
ا آمن

ً
 فرس: غدت محمية الموجب مكان

 لوعورة جبالها وصعوبة الوصول إىل بعض مناطقها ج: 
 

ي األردن س: 
 علل: إنشاء العديد من المحميات الطبيعية ف 

باالنقراض وحماية الكائنات الحية المهددة  للحفاظ عىل البيئة ومكوناتها الطبيعية ج: 
 باإلضافة ألغراض السياحة البيئية. 

 

ي العرص الحديث س: 
 بي ّ  تطور الكرك ف 

ا . 1 ا ممي   ا وثقافيا
ا واقتصاديا  شهدت تطوًرا عمرانيا

ت فيها المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والعالجية . 2  انترسر
ي أصبحت  . 3

محطات الحركة يوجد فيها العديد من األماكن األثرية والطبيعية الت 
ي األردن

 السياحية ف 
 وفيها تأسست جامعة مؤتة.  . 4

 

 عّرف جامعة مؤتة س: 
ي يدرس فيها العديد  ج: 

جامعة تأسست عىل موقع معركة مؤتة، من الجامعات الحكومية الت 
 من التخصصات ويوجد بها جناح عسكري يتخرج فيه عدد كبي  من ضباط القوات المسلحة

 
 ما سبب تسمية جامعة مؤتة بهذا االسم؟ س: 
ي وقعت عىل أرضها ج: 

 نسبة لمعركة مؤتة الت 
 

ي مّرت عىل األردن س: 
ي للحضارات الت 

 )أهم الحضارات( تتبع التطور التاريح 
  واآلشورية الحضارات العمورية واألدومية والمؤابية والعمونية . 1
 اليونانية . 2
 العرب األنباط . 3
 الرومانية  . 4
ي  . 5

نطيةالغساسنة ف  ة البي  
 الفي 

 الحضارة اإلسالمية . 8
 

 تتشابه الكرك وعجلون بنواح عدة، اذكرها س: 
ي ا . 1

ي التاريــــخ المعارألردن، من المحافظات المهمة ف 
 شهدتا نهضة عمرانية وعلمية ف 

ي كل منهما معالم حضارية تاريخية وأثرية مهمة كقلعة الكرك وقلعة عجلون . 2
 ف 
 حضارات وأمم تركت آثاًرا ما زالت قائمة لآلنتعاقبت عىل كل من الكرك وعجلون  . 3
ي الكرك محمية الموجب . 4

ي عجلون محمية غابات عجلون وف 
 ف 
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