
 

 

من حقوق 
المواطن 
األردني 

 

 
 
 
 

 

 
                                                     ( عالمات 4                                         )                                                    :     ما الممصود بما ٌلً :السؤال األول

 .............................................................................................................. .:المواطنة    
 :...................................................................................................الحموق والواجبات  

.............................................................................................................................. 
________________________________________________________________ 

 ( عالمات 5):                                       عن األسئلة التالٌة  (ال   )أو (نعم  )أجب بـ :  الثانً السؤال

 ال ٌترتب على الحك فً األمن أي واجبات   (           )- 1

 وضع النفاٌات فً األماكن غٌر المخصصة لها (           )- 2

 المواطنون هم أفراد الشعب الذٌن ٌعٌشون فً الدولة وال ٌحملون جنسٌتها   (           )- 3

 لٌس من الضرورة االلتزام بموانٌن وأنظمة الدولة  (           )- 4

 لٌامن بفض خالف بٌن زمٌلٌن بالحوار والنصٌحة لهما  (           )- 5

_________________________________________________________________ 

 ( عالمات 3 )من سمات المواطن الصالح                                                           :  السؤال الثالث

1..........................................................................................................................  . 

2..........................................................................................................................  . 

3..........................................................................................................................  . 

 ( عالمات 8 ):                                                                                               السؤال الرابع 

 امأل الشكل التالً بما ٌناسبه من معلومات  (- أ
   

 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اختر أفضل سلون تموم به فً كل مولف من الموالف التالٌة  (-ب
 
 وجهت لن دعوى للمشاركة فً عمل خٌري . 1

 أشارن بمدر إمكانٌاتً ومجهوداتً . أ
 أدعً أننً أمتلن إمكانٌات غٌر عادٌة . ب
 أفضل االمتناع عن المشاركة خوفاَ من اإلحراج . ج
 
 كلفن معلم الصف بمساعدة الطالب الضعفاء فً اإلمالء . 2

 ألدم لهم المساعدة الممكنة . أ
 أخرج أللعب بمجرد خروج المعلم . ب
 أحجب عنهم بعض المعلومات المهمة . ج

    

                                                                                                              

 

 

  

 

ملادة الرتبوة الوطنوة-اختبار الشهر االول  

الصف العاشر–الػصل الثاني   

 



 

 

 

 
 

 

 

 ( عالمات 3): ما الممصود بما ٌلً :السؤال األول

 .................................................................................................................................. .:دوٌالت المدن 
 :  .................................................................................................................   لرطاجة 

................................................................................................................................... 
________________________________________________________________ 

 (عالمات 7):    عن األسئلة التالٌة  (ال   )أو (نعم  )أجب بـ :السؤااللثانً

 البوسنة والهرسن من الدول التً ضمتها شبه جزٌرة البلمان  (           )-1

 كان للمرأة حمولا ممٌزة فً إسبارطا (           )- 2

 سٌاسة التوسع خارجٌا كانت من إحدى إنجازات اإلسكندر الممدونً االجتماعٌة (           )- 3

 المجتمع المبلً هو أن ٌنتمً األفراد جمٌعهم إلى جد واحد  (           )- 4

 أفالطون هو مؤسس الفلسفة الوالعٌة  (           )- 5

 المسطنطٌنٌة هً العراق حالٌا  (           )- 6

 
 

 ( عالمات 3) :صلبخطبٌنالعموداألولوماٌناسبهفٌالعمودالثانً:السؤال الثالث 

 إله الشمس زيوس

 إله الصيد أبولو 

 كبير اآللهة أرتيميس

 إله الحكمة إله 

 

 ( عالمات 8 ) :السؤال الرابع 

 :امأل الشكل التالً بما ٌناسبه من معلومات ( أ

 
 :اتسم المجتمع الرومانً بالطبمٌة وتكون من عدة طبمات منها  (ب
1........................................................................................................................ . 

2........................................................................................................................ . 

 ما الفرق بٌن الجولة واألوركسترا فً المسرح الٌونانً ؟ (ج
............................................................................................................................. 

 من اختصاصات الملن فً النظام السٌاسً الرومانً  (د
............................................................................................................................. 

 مع تمنٌاتنا لكم بالنجاح والتفوق             

من عوامل ضعف 
اإلمبراطورٌة 

الرومانٌة وسموطها 

   

 

  

ملادة التاريخ-اختبار الشهر االول  

الصف العاشر–الػصل الثاني   

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

  :السؤال األول

 ............................................................................................................  الموارد الطبٌعٌة

 .................................................................................................................: السلع

________________________________________________________________ 

 ( عالمات7):    عن األسئلة التالٌة  (ال   )أو (نعم  )أجب بـ :السؤااللثانً

   الموارد البشرٌة هً نتاجات استغالل اإلنسان للطالات والمدرات وتفعٌلها فً التنمٌة (           )-1

 (مورٌتانٌا )من األمثلة فً الوطن العربً على سوء استثمار الموارد  (           ) -2

  الندرة تعنً للة وجود مورد ما ممابل للة حاجات اإلنسان(           ) -3

  السلع جمٌعها معمرة (           ) -4

  التنمٌة االلتصادٌة تسعى لتحمٌك مستوى معٌشً عالً للفرد (           ) -5

  من معولات التنمٌة انخفاض نسبة صغار السن وارتفاع نسبة من هم فً سن العمل (           ) -6

 النمل  من أهم الخدمات الحكومٌة التً تحصل علٌها فً محافظتن (           ) -7

 

 

 

 (  عالمات3 ):منمشكالت الموارد الطبٌعٌة :السؤال الثالث

1.  ............................................................................................................................. 

2................................................................................................................................ 

3................................................................................................................................ 

   :السؤال الرابع 

  

  من أهم الموارد الطبٌعٌة التً ٌمتلكها األردن (ب

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

 كٌف ٌؤثر انخفاض مستوى التعلٌم على التنمٌة االلتصادٌة ؟: فسر  (ج

              ...........

   

 

  
 

ملادة اجلغرافوا -اختبار الشهر االول  

الصف العاشر –الػصل الثاني   

 


