
 

 

 الصف والشعبة  الثامن )   (              االمتحان النهائي لمادة التربية الوطنية                                              

 

 م  ٢٢٢٢اليوم والتاريخ.  /   /                للفصل الدراسي الثاني.                                                                

 

 الزمن : ساعة واحدة                                                     اسم الطالبة ...................................        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واإلجابة على نفس الورقة 2. وعدد الصفحات ٦مالحظة : أجيبي عن األسئلة وعددها  

 عالمات( .6السؤال األول: وضحي المقصود بكل من المفاهيم والمصطلحات التالية : ) 

 ............................................................................................................................ي النوع االجتماع-١

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

 .......مكافحة الفساد ............................................................................................................... هيىة-٢

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

 س ......................................................................................................................مار إليا-٣

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

 عالمات( 8للمرأة حسب الجدول  :                                                       )  دوار االيي السؤال الثاني : صنفي األ

 

يقديم خدم   -4إقامة مشاريع صغيرة في المنزل  -3التعليم والتعلم          -2المشاركة في االنتخابات النيابية  -1     

يولي المناصب  -7مشاركتها في سوق العمل في مختلف المجاالت  -6ي  المشارك  في االنتخابات السياس -5للمحتاجين 

 يوعية النساء باالهتمام بصحتهن وصحة ابنائهن           -8العام  في الدول  

 

 التنمية السياسية التنمية االقتصادية التنمية االجتماعية

   

 

 عالمات ( 5الصحيحة فيما يلي :                                       )  السؤال الثالث:  ضعي دائرة حول رمز االجابة

 

 . يقع محافظة عجلون ................  المملكة:1

 

 أ(  الشرق                        ب( الغرب                           ج( الشمال                            د( الجنوب

 

 العالم هو :. أخفض متحف في 2

 

 أ( متحف النبي لوط           ب( مزار سيدة الجبل            ج( مار الياس                          د( رجم النميرة 

 

 .يأسست محمية عجلون في عام :3

 

 م1112د(  م                          2222م                            ج( 1181م                      ب( 1171أ( 

 

 . يعود ياريخ بناء قلعة الكرك إلى  :4

 

 أ( العمونيون                   ب( االنباط                          ج( الفراعنة                       د( المؤابيين

 

 يتبع الصفحة الثانية/...   (１)



 

 

 . يمثل أقدم موقع ديني في االردن :5

 

  ب( قرية مدين                                ج( باب الذراع                         د( قرية راجب                    أ( كرخا

 

 عالمات(.12السؤال الرابع: أكملي الفراغ فيما يلي :                                                              )

 

 ........../..................................................دوار النوع االجتماعي....................... من العوامل المؤثرة في أ1

 

 .......... للفساد صور متنوعة منها......................................................./.............................................2

 

 التي يواج  المرأة االردنية....................................../..................................................... . من الصعوبات3

 

 .................. فوائد النقد البناء................................................................./.......................................4

 

 .......... العوامل المؤثرة في عملية المساءلة................................................/........................................5

 

 عالمات( 6)  منهافي المربع المناسب لكل موقف  √وضعي إشارة ) السؤال الخامس: ادرسي المواقف في الجدول أدناه

 

 النزاهة و الشفافية المساءلة  الموقف

 

   استفسار والد عن سبب رسوب ابن  في االمتحان

   المعلم إجابة نموذجية ألسئلة االختبار قبل يصحيح األوراق وضع 

   يابع مدير مدرستك الطلبة المتأخرين و أسباب يأخرهم يوميا

   وضع المؤسسة أهدافا واضحة يسعى إلى يحقيقها

 الطالب واجباي متابعة حل 

 

  

   وضوح أنشطة المؤسسة و برامجها

 

 عالمات( 5السؤال السادس : أعطي سببا واحدا لكل ما يلي :                                                                    )

 

 االسم...................................................................................يسمية عجلون بهذا 1

 

 . يأسيس لجنة النزاهة الوطنية .........................................................................2

 

 ........................................................أنشاء العديد من المحميات الطبيعية  في االردن ................3

 

. يعد الدور االسري من أهم االدوار التي يقوم بها كل من الرجل و المرأة 4

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

 

 ................................................................................. بناء قلعة  الكرك 5

 ع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.                                   معلمة المادة:مانتهت األسئلة                  

(２)  


