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 األولى الوحدة :

 اإلجابة السؤال رقم الصفحة عنوان الدرس
ارجع الى خريطة المملكة األردنية الهاشمية   15 موقع وطني

 ( وأكتب أسماء المحافظات 1-1الشكل )

 

 –الكرك  –البلقاء  –مأدبا  –الزرقاء  –عمان 
 –عجلون  –اربد  –معان –العقبة  –الطفيلة 
 المفرق  -جرش

حدد على الشكل االتي الدول التي تحد   
المملكة االردنية الهاشمية من  جهاتها  

 االربع؟

 

 الجنوب : السعودية
 الشمال : سوريا

 الشرق : السعودية والعراق
 الغرب : فلسطين

 عاصمة المملكة األردنية الهاشمية -أ  
 في قارة يقع األردن -ب
 المنفذ البحري الوحيد لألردن  -ت
 يطل خليج العقبة على البحر -ث

 عمان
 آسيا
 العقبة
 األحمر

     : الدرس الثاني
أشكال سطح األرض في 

 وطني

السكان في المناطق وجود لماذا يكثر  19
 السهلية.

 

سهولة السكن فيها وسهولة التنقل والحصول 
 على الخدمات.
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 اإلجابة السؤال رقم الصفحة عنوان الدرس
     : الدرس الثاني

أشكال سطح األرض في 
 وطني

 

 البحر الميت. أين يصب نهر األردن؟ 20

أرض منبسطة تتميز بقلة األمطار والنباتات  عرف : الصحراء 22 
 وارتفاع الحرارة.

 يسهل السكن والزراعة فيها أرض منبسطة عرف : السهول  
حولها من أشكال عما مرتفعة تشرف  أراض   عرف : الجبال  

 سطح األرض
عدد أشكال سطح األرض الموجودة في   

 االردن؟
 السهول ، الجبال ، الصحراء ، الغور

 اربد : منطقة سهلية صل بخط  
 عجلون : منطقة جبلية

 وادي رم : منطقة صحراوية
 البحر الميت : أخفض بقعة في العالم

الجبلية في يمتاز مناخ المرتفعات ماذا ب  
 وطني؟

 .باردة شتاء ومعتدلة الحرارة صيفا
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 اإلجابة السؤال رقم الصفحة عنوان الدرس
الدرس الثالث : السكان 

 في وطني
 البادية : التنقل من مكان آلخر ، تربية المواشي فرق بين سكان البادية والريف والمدينة؟ 27

 الريف : في القرى ، االنتاج الزراعي  27 
 : في المدن، الخدمات واالقتصاديةالمدينة 

 ما أهمية األسرة في المجتمع؟ 27 
 

تعد االسرة أساس المجتمع فهي تساهم في تنشئة 
جيللل  مللؤمن بللا  مخلللم للللوطن محللب للعطللاء 

يللرفض المللم والعنلل   ،يتحللى بللاألخاق الفا للة
يقلللوم ربلللار السلللن فلللي األسلللرة بتعلللليم و والكراهيلللة ، 

االجتماعيللة الحسللنة مثللل المحبللة األبنللاء العللادات 
 والتسامح والصدق واألمانة.

 
عدد أبرز الصفات التي يتحلى بها سكان  27 

 وطني.
األخاق الحميدة.حب العلم.التسامح 
والرحمة.التعايش بمحبة في ظل التنوع 

 السكاني.كرم الضيافة والمروءة
أعط أمثلة على بعض العادات والتقاليد في  27 

 وطني.
طيبة سكان وطني بالعادات والقيم اليتمسك 

، ويحسن الجار لجاره، فصغيرنا يحترم ربيرنا
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، و مازالت هذه القيم تتناقل من ونكرم  يفنا
 جيل إلى جيل .

 .لفةالخدمات المخت لتوفرنمرًا  لماذا يتررز سكان االردن في المدن؟  
 

  



7 
 

 الثانية الوحدة :

 اإلجابة السؤال رقم الصفحة عنوان الدرس
 تأمين الحاجات األساسية. - اذرر ثاثة من واجبات األسرة ؟ 34 وطني بيتي

 توزيع األدوار والمسؤوليات. -
 التعاون بين أفراد األسرة. -

المرافللللق العامللللة التللللي أنشللللأتها الدولللللة  مللللا أهللللم 34 
لخدملللة الملللواطن؟ وملللا الخلللدمات التلللي يقلللدمها 

 كل مرفق منها.

 

 المدرسة : خدمة التعليم
 : خدمة الصحة والعاجالمستشفيات 

 الطرق والجسور : تسهيل عملية التنقل

االسللتخدام األمثللل للمرافللق، باإلفللادة منهللا  .1 كي  نحافظ على ممتلكات الوطن؟ 34 
 دون العبث بها أو إهمالها .

االهتملللام بنمافلللة ملللدينتي رلللالحر  عللللى  .2
نمافللللللة بيتللللللي والعنايللللللة بنمافللللللة المرافلللللللق 

وترشللللللليد العاملللللللة، والملللللللدارس، والشلللللللوارع 
 استعمال المياه.

أقللدم النصللح واالرشللاد لزماحللي للمحافمللة  .3
 على ممتلكات وطني. 



8 
 

 اإلجابة السؤال رقم الصفحة عنوان الدرس
                      ثانيالدرس ال

الموارد على  المحافظة
 وطني في

تحويل النفايات والمنتجات عديمة الفاحدة إلى  ما المقصود بالتدوير؟ 39
 ومنتجات جديدة لها فاحدةمواد 

 كي  يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية؟  
 

تقليل االستخدام ، إعادة االستخدام ، تدوير 
 مايمكن إعادة تصنيعه.

 يترك للطلبة حرية التفكير  اقترح طراحق إلعادة استخدام الموارد؟  
 تدوير الكلمة المفقودة  

الددددددددددددددددددرس الثالدددددددددددددددددث                     
المحافظة على المياه فدي 

 وطني
 

يترك للطلبة بعد دراسة الطرق الموجودة في  للحد من هدر الماء؟اقترح طرقًا  43
 الدرس.

 ايجابي -ايجابي د-سلبي ب_سلبي ج -أ ميز السلوك االيجابي من السلوك السلبي  
 التبخر. بسبب ارتفاع درجات الحرارة زيادة معدل ينصح بعدم ري المزروعات وقت المهيرة.  

ترشيد الدرس الرابع : 
استهالك الطاقة في 

 وطني

االستخدام المعتدل للموارد بعيدا عن اإلسراف  عرف الترشيد؟ 47
 والتبذير
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 الثالثة : رحلة في وطنيالوحدة 

 اإلجابة السؤال رقم الصفحة عنوان الدرس
الدرس األول : المواقع 

 السياحية في وطني
العقبة ، وادي رم، البحر الميت ، حمامات  اشهر المواقع السياحية في األردن ؟ سم   54

 ماعين .
أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه من الكلمات  54 

 االتية:
 العقبة -1
 وادي رم -2
 البحر الميت -3
 حمامات ماعين -4

ص  رحلة زرت فيها أنتوطلبة مدرستك أو  54 
 أسرتك أحد المواقع السياحية في المملكة.

  تترك للطلبة حرية التعبير 

الدرس الثاني : القالع 
 والقصور الصحراوية

 عمرة ، المشتى ، الحرانة ، البرقع ،المشتى. سم بعض القصور الصحراوية في األردن. 59

 فسر سبب بناء القالع على الجبال؟ 59 

 
لتكون مراكز لمراقبةة الطةرا التجاريةة وح ةنا 

 األعداء همنيعا في وج

بين قلعة عجلون وقلعة الكرك حسب قارن   

 الجدول اآلتي

عللللى يلللد علللز اللللدين  بنيلللت وقلللد قلعدددة عجلدددون :
، األيلوبي بلن منقلذ احلد قلادة صلاح اللدين أسلامة
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لتكون حصلنًا منيعلًا فلي وجله هجملات الصلليبين، 
 التجارية.  ومررزًا مشرفًا لمراقبة الطرق 

لتأمين طرق  بناها الصليبيون  قلعة الكرك :
رراتها السرية تحت موتتميز بم مواصاتهم
 .األرض.
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