
 

 

 وزارة التربية والتعليم

 مديرية التربية والتعليم 

 2021/2022االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني لعام 

 مدة االمتحان ) ساعة (          الصف : الرابع      جتماعية           لمادة : التربية اال

 ( 04:                      العالمة : ) اسم الطالب :                               اليوم والتاريخ

 اسئلة (  5اجب عن االسئلة التالية والتي عددها ) 

 

 (  اتعالم 6لسؤال االول : ضع الكلمة المناسبة بين األقواس ) ا

 ) العطاء / المسؤولية / الحوار الناجح /السلطة القضائية / مجلس االعيان / الشهيد (

 هو الطرف األخر الذي يمثل مجلس االمة )               ( .1

 تقضي بين الناس في حال وجود خالفات بينهم القامة العدل )                       (  .2

 تبادل الرأي بين االطراف بخصوص موضوع للوصول الى حل مناسب )                   (  .3

 ويطالب بأدائها امام الله ثم أمام الجميع )                 ( االعمال التي يكلف بها االنسان  .0

 تقديم كل ما تستطيع لمساعدة األخرين على قضاء حوائجهم )                 (  .5

 من يضحي بنفسه في سبيل الله )                     ( .6

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

 (  اتعالم 10)الثاني : ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة :  السؤال

 وقعت معركة الكرامة في : -1

 أ( اللطرون                     ب( باب الواد                 ج( الشونة الجنوبية 

 

 السلطة التي تنفذ القوانين هي : -2

 ج( القضائية       أ( التشريعية                 ب( التنفيذية              

 

 يوم الوفاء الوطني للمحاربين القدامى والمتقاعدين ................ من كل عام : -3

 من اذار  25من نيسان            ج(  8من شباط                ب(  5أ( 

 

 حدثت معركة الكرامة في عام :  -0

 1468 ج(                    1456ب(                    1408أ( 

 

 استقلت المملكة االردنية الهاشمية بتاريخ : -5

 1/3/1456ج(             1408/ 23/5ب(         1408/ 25/5أ( 

 الجيش العربي في فلسطين : –من المعارك التي خاضتها القوات المسلحة  -6

 

 أ( اللطرون              ب ( باب الواد                   ج(  أ + ب  

 اشكال الصدق :من  -7

 

 أ( الصدق في القول       ب( الصدق في العمل         ج(  أ + ب  



 

 

                    

 عالمات ( 6السؤال الثالث : اذكر نقطتين لكل من : )

 العطاء المعنوي     احترام الوالدين       العطاء المادي         

1- 

2- 

 

1- 

2- 

1- 

2- 

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

 عالمات (  11السؤال الرابع : ضع اشارة ) صح ( او ) خطأ ( امام العبارات التالية : ) 

 يتكون مجلس االمة من مجلسين هما االعيان والنواب )           ( -1

 القاضي هو الشخص الذي يصدر قرار الحكم )            (  -2

 مساعدة زميلي في االمتحان )         ( -3

 االسراف في استخدام المياه والكهرباء )          ( -4

 احترم رأي زميلي وانتبه اليه اثناء الحوار )         ( -5

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

 عالمات ( 4السؤال الخامس : اكتب اسم ملوك المملكة االردنية الهاشمية تحت  الصور التالية : ) 

 )الملك عبد الله الثاني ابن الحسين / الملك الحسين بن طالل / الملك عبد الله االول  ابن الحسين / 

 الملك طالل بن عبدالله (

                                       

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

                                   

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

 


