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 [جوابو سؤال ]

 الفصل األول –الصف الخامس  –تلخيص االجتماعيات 

 

 ما تعريف األسرة؟ س:
 النواة األولى للمجتمع الذي يحيا فيه اإلنسان ويعيش ج:
 

 ما تعريف الوطن؟ س:
 ي إليهاملكان الذي يعيش فيه الفرد وينتم ج:

تنبيه: يتطور مفهوم الوطن عند اإلنسان ليبدأ من البيت ثم املدرسة ثم الحي ثم القرية ثم املدينة ثم 
 ولة التي يعيش فيها وينتمي إليهاالد
 

 ما تعريف املواطن؟  س:
 الشخص الذي يعيش يف دولة ويحمل جنسيتها ويتمتع بحقوقها ويلتزم بواجباتها ج:
 

 عب الذين يعيشون يف دولة ما؟ماذا يسمى أفراد الش س:
 املواطنون ج:
 

 أهم الخدمات التي توفرها الدولة للمواطناذكر  س:
 الصحة -2التعليم    -1 ج:
 

 ما تعريف املواطنة؟ س:
العالقة بين املواطن والدولة تحكمها مجموعة من القوانين وتكفل للمواطن حقوًقا وحريات  ج:

 مجتمعه. وُتلِزمه بواجبات تجاه دولته وأبناء
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 ، اذكرهاتتضمن املواطنة مجموعة من القيم س:
 حب الوطن واالنتماء إليه . 1
 العدل واملساواة . 2
 عدم التمييز ونبذ العنف . 3
 
 ما أهمية املواطنة؟ أو ماذا يترتب عنها وعن مجموعة القيم التي تتضمنها؟ س:

 زيادة تماسك أفراد املجتمع وتعلقهم بوطنهم . 1
 تدفع األفراد لتطوير الوطن . 2
 والدفاع عنه دائما . 3

 

 ما الذي يحدد عالقة الفرد بالدولة التي يعيش فيها؟ س:
 مجموعة القوانين هي التي تحدد ذلك ج:

 

 ماذا ينتج عن عدم االلتزام بالقوانين؟ س:
 انعدام األمن وانتشار الفوضى والكراهية يف املجتمع ج:

 

 االنتماء إلى الوطنمظاهر ..  األعمال التي تظهر فيها انتماءك للوطناذكر  س:
 أو ُيعبِّر املواطن عن حبه لوطنه وانتمائه إليه بالعديد من املمارسات، مثل:  

 ليعيش الجميع يف أمن واستقرار ومحبة االلتزام بالقوانين واألنظمة السائدة . 1
 ىلع نحو ُيسهم يف تقدم الوطن وازدهاره أداء الواجبات املترتبة عليه . 2
 التي تعزز قيم التعاون والتكافل بين أفراد املجتمع يةاملشاركة يف األعمال التطوع . 3
 يف حال تعرضه ألي عدوان حماية الوطن والدفاع عنه . 4

 

من قبل نشامى القوات املسلحة األردنية )الجيش العربي(  8691تنبيه: معركة الكرامة عام 
 وقد انتصروا فيها كانت مثااًل رائًعا عن الدفاع عن الوطن

 

 وعية التي يمكنك القيام بها يف مدرستك ومجتمعك؟ما األعمال التط س:
 تنظيف املدرسة والحي -3قطف الزيتون    -2زراعة أشجار   -1 ج:
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 ؟حقوق املواطن األردنيما هي  س:
 أو كفل الدستور األردني للمواطن جملة     
 من الحقوق، اذكرها..     

 االنتخاب  . 1
 الّتعلم  . 2
 أوى والسكنامل . 3
 الحياة واألمن . 4
 الّصحة . 5
 ما الحق الذي تمارسه املدرسة؟ س:
 حق التعليم ج:
 

 ما الفرق بين الحقوق والواجبات؟ س:
 الحقوق: هي ما ُيطلق ىلع التزامات اآلخرين املفترضة ج:
 الواجبات: هي ما يجب عليه تجاه اآلخرين    
 

 لدولة، وتعّد واجبات املواطن حقوًقا لها"فسر العبارة: "ُتعد حقوق املواطن واجبات ىلع ا س:
هي عالقة تبادلية بين حقوق املواطن وواجباته تجاه دولته، فكل طرف يقوم بواجباته ليحصل  ج:

 ىلع حقوقه، املواطن يقوم بواجباته والدولة تقوم بواجباتها.
 

 ؟توفر الدولة حق التعليم للجميعكيف  س:
 انشاء املدارس . 1
 إعداد املعلمين . 2
 الكتب املدرسية للطلبة كافة توفير . 3

 

 ؟واجبات الطالب )حق التعلم( تجاه دولتهما  س:
 املحافظة ىلع الكتب . 1
 املحافظة ىلع ممتلكات املدارس . 2
 االجتهاد يف الدروس . 3

 

 
 

حقوق 
املواطن 
األردني

االنتخاب

املأوى 
والسكن

الحياة 
الصحةواألمن

التعلُّم
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 من واجباتك تجاه وطنك االجتهاد يف الدراسة، ما أثر ذلك يف مجتمعك؟ س:
 تطور الوطن وازدهاره وتقدمه يف املجاالت كافة ج:
 

 ؟واجبك تجاه دولتك من ناحية )حرية إبداء الرأي(ما  س:
 احترام آراء اآلخرين ج:

 تنبيه: من حقوق املواطن: حرية إبداء الرأي ... من الواجبات عليه: احترام آراء اآلخرين
 

 ؟واجبات املواطن التي يجب االلتزام بها تجاه دولتهأبرز ما هي  س:
 الدفاع عن الوطن . 1
 :أمثلة، مانة وإخالصأداء األعمال بأ . 2

 املعلم يؤدي عمله بأمانة (2الطالب يجتهد يف الدروس    (1
 الجندي يحمي الوطن (4        الطبيب يعالج املرضى  (3

 االلتزام بالقوانين واألنظمة . 3
 املحافظة ىلع املمتلكات العامة . 4
  االلتزام بدفع الضرائب . 5
 احترام حقوق اآلخرين . 6

 

 ؟ة )حق الصحة(واجبك تجاه دولتك من ناحيما  س:
 االعتناء بصحتي ونظافتي الشخصية ج:

 

 ؟واجبك تجاه دولتك من ناحية )حق األمن(ما  س:
 االلتزام بالقوانين واألنظمة ج:

 

 أكمل الجدول التالي بما هو مناسب من ناحية حقي وواجبي.. س:
 واجبي حقي

 أداء واجباتي املدرسية واملحافظة ىلع مرافق مدرستي التعليم

 االعتناء بصحتي ونظافتي الشخصية الصحة

 احترام آراء اآلخرين التعبير عن رأيي بحرية

 االلتزام بالقوانين واألنظمة األمن
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تنبيه: نظام الدولة األردنية نظام ديمقراطي حقيقي يوفر للمواطن الحقوق والواجبات بصورة متساوية 

 ومن دون تمييز

 فهوم أو تعريف املواطنة الصالحة؟ما م س:
معرفة املواطن حقوقه وواجباته تجاه وطنه وَتَمثَُّله السلوكات والقيم التي ُتسِهم يف بناء  ج:

 الوطن وتقدمه.
 

 هل يلتزم املواطن الصالح تجاه وطنه فقط؟ س:
 ال بل يلتزم أينما كان ويف أي مكان. ج:
 

 املواطن الصالح  ؟ أو يتسمسمات املواطن الصالحما هي  س:
 بسمات عّدة، اذكرها..      

 احترام النظام وااللتزام بتعليماته . 1
املحافظة ىلع املرافق واملمتلكات العامة  . 2

 والعناية بالبيئة
مثل: الصدق،  التحلي بالقيم واألخالق الحميدة . 3

 اإلخالص، والوفاء، واألمانة، واتقان العمل
 تنبيه: ُتحَفظ: )يحترم، يحافظ، يتحلى(

 
مجاالت السلوكات واملمارسات الحسنة ما هي  س:

 ؟للمواطن الصالح
 املجتمع -3املدرسة    -2البيت     -1 ج:
 
 دور املواطن الصالح يف البيتأو  السلوكات واملمارسات اإليجابيةاذكر أمثلة ىلع  س:

 التعاون مع أفراد األسرة وتقديم املساعدة لهم . 1
 أداء الواجبات املنزلية . 2
 
 
 

سمات املواطن الصالح

احترام النظام وااللتزام بتعليماته

املحافظة ىلع املرافق واملمتلكات 
العامة والعناية بالبيئة

التحلي بالقيم واألخالق الحميدة
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 دور املواطن الصالح يف املدرسةأو  السلوكات واملمارسات االيجابيةأمثلة ىلع  اذكر س:
 االلتزام باألنظمة والتعليمات املدرسية . 1
 الحرص ىلع تلقي العلم واملعرفة . 2
 املحافظة ىلع ممتلكات املدرسة ونظافتها . 3
 احترام الزمالء والتعاون معهم . 4
 
 املواطن الصالح يف املجتمع دورأو  ةالسلوكات واملمارسات االيجابياذكر أمثلة ىلع  س:

 معرفة الحقوق وااللتزام بالواجبات ومراعاة قيم املجتمع . 1
 احترام الجيران وعدم إزعاجهم . 2
 املحافظة ىلع املمتلكات العامة يف الحي . 3
 التطوع لخدمة املجتمع . 4
 

 جدولة ألمثلة ىلع السلوكات واملمارسات اإليجابية للمواطن الصالح يف كل من: 
 واملدرسة، واملجتمعالبيت، 

 يف املجتمع يف املدرسة يف البيت
التعاون مع أفراد األسرة 
 وتقديم املساعدة لهم

االلتزام باألنظمة والتعليمات 
 املدرسية

احترام الجيران واالبتعاد عما 
 يزعجهم

الحرص ىلع تلقي العلم  أداء الواجبات املنزلية
 واملعرفة

املحافظة ىلع املمتلكات 
 الحيالعامة يف 

املحافظة ىلع ممتلكات  طاعة الوالدين واحترامهما
 املدرسة ونظافتها

 التطوع لخدمة املجتمع
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 : النواة األولى للمجتمع الذي يحيا فيه اإلنسان ويعيشاألسرة -
 : املكان الذي يعيش فيه الفرد وينتمي إليهالوطن -
 دولة ويحمل جنسيتها ويتمتع بحقوقها ويلتزم : الشخص الذي يعيش يفاملواطن -

 بواجباتها
: العالقة بين املواطن والدولة تحكمها مجموعة من القوانين وتكفل للمواطن املواطنة -

 حقوًقا وحريات وُتلِزمه بواجبات تجاه دولته وأبناء مجتمعه.
 : هي ما ُيطلق ىلع التزامات اآلخرين املفترضةالحقوق -
 ب عليه تجاه اآلخرين: هي ما يجالواجبات -
: معرفة املواطن حقوقه وواجباته تجاه وطنه وَتَمثَُّله السلوكات والقيم املواطنة الصالحة -

 التي ُتسِهم يف بناء الوطن وتقدمه.
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 وضح املقصود بـ املرافق العامة؟ س:
 فع بها الناس جميعا، ويشتركون يف االستفادة منهااملنشآت التي ينت ج:
 

 ؟أمثلة ىلع املرافق العامةاذكر  س:
 املالعب والحدائق العامة -3املدارس والجامعات الحكومية  -2الطرق والجسور   -1 ج:
 املكتبات -6الوزارات والدوائر الرسمية    -5املستشفيات واملراكز الصحية    -4    
 

 هتمام باملرافق العامة واملحافظة عليها؟ملاذا يجب اال س:
 لتستمر يف أداء دورها يف خدمة املجتمع. ج:
 

 ؟ أنواع الخدمات التي تقدمها املرافق العامةما   س:
 خدمات صحية، مثل: املستشفيات واملراكز الصحية . 1
 الخدمات التعليمية، مثل: املدارس والجامعات الحكومية . 2
 لحدائق العامةخدمات الترفيه، مثل: املالعب وا . 3
 خدمات للمواطنين، مثل: الوزارات والدوائر الرسمية . 4

 

 وسائل املحافظة ىلع املرافق العامة يف املدرسةاذكر  س:
 أو للمحافظة ىلع املدرسة يجب مراعاة ما يأتي:      

 تجنب رمي املخلفات يف الساحات والصفوف، واإلسهام يف تنظيفها . 1
 ت واالعتناء بمرافقها وعدم العب  بهاتجنب الكتابة ىلع الجدران والطاوال . 2

 
 وسائل املحافظة ىلع املرافق العامة يف الحديقة والشارعاذكر  س:
 أو الحديقة والشارع من األماكن العامة، وهذه بعض طرائق الحفاظ عليهما:      

 استخدامهما بالطريقة املناسبة وعدم العب  باملرافق . 1
 عامةداب الحفظ حق الطريق وااللتزام باآل . 2
 عدم إلقاء النفايات فيهما واملحافظة ىلع النظافة . 3
 عدم الكتابة ىلع جدران الطرق العامة . 4
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 اذكر كيف يكون حفظ حق الطريق؟ س:
 إفساح الطريق للماّرة -2عدم الجلوس يف الطريق     -1 ج:
 
 ناقش العبارة: "املرافق العامة ملك للجميع، ومن واجبنا املحافظة عليها" س:
ملرافق العامة ُتستخدم من قبل الجميع والكل يستفيد منها فوجب عدم العب  بها حي  ا ج:

 لتستمر يف أداء دورها يف خدمة املجتمع
 

 ملاذا التعليم له أهمية يف تطور املجتمع يف مختلف املجاالت وامليادين؟ س:
 أو كيف تسهم الخدمات التعليمية يف تطّور املجتمع؟   

 ن التعليم وسيلة لتحسين املستوى االقتصادي واالجتماعي لفأفرادأل . 1
 وأيضا وسيلة إلعداد القوى العاملة التي يحتاج إليها املجتمع . 2

 

 ما الجهة املسؤولة عن تقديم خدمة التعليم للمواطنين؟ س:
 الدولة ج:
 

 كيف تستفيد من خدمة التعليم التي تقدمها لك الدولة؟ س:
 قتصادي واالجتماعي لفأفراد بسبب التعليم.يتحسن الوضع اال ج:
 

 يف الدستور األردني؟ 6ما هو نّص الفقرة الثالثة من املادة  س:
 "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها" ج:
 

تنبيه: عملت اململكة األردنية الهاشمية ىلع توفير خدمات التعليم عن طريق: بناء 
 سائل واألجهزةاملدارس وتجهيزها بأحدث الو

 

  عبد الله الثاني مظاهر تطور قطاع التعليم يف عهد جاللة امللكاذكر  س:
 ازدياد عدد املدارس كمًّا، وتحسين نوعية التعليم . 1
 دعم املبادرات واملشروعات التربوية الهادفة . 2
 إسهام املؤسسات الخاصة يف إنشاء املدارس وتطوير نظم التربية والتعليم . 3
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 ات واملشروعات التربوية الهادفة يف عهد جاللة امللك عبد الله الثانياملبادراذكر  س:
 "جائزة امللكة رانيا العبد الله للتميز التربوي" للمعلم ومدير املدرسة . 1
 مشروعات الطاقة البديلة . 2
 تزويد املدارس بوسائل التدفئة املركزية . 3
 
 يف االردن مراحل التعليمعدِّد  س:

 مرحلة رياض االطفال . 1
  لتعليم األساسي )مرحلة إلزامية(مرحلة ا . 2
 مرحلة التعليم الثانوي . 3

 تنبيه: يختار الطالب بعد التعليم األساسي إما: 
 أو املهني -2التعليم األكاديمي  -1

 
 إالم تشير إلزامية التعليم يف املرحلة األساسية؟ س:
 إلى أهمية التعليم يف تطور املجتمع ج:
 
 وضح املقصود بـ الثقافة العسكرية س:
مؤسسة تربوية عسكرية تقدم خدمات تعليمية واجتماعية متعددة لشرائح واسعة من  :ج

 املجتمع االردني خاصة ألبناء العسكريين وأبناء البادية االردنية
 
 ؟ الخدمات التي تقدمها مديرية التربية والثقافة العسكريةما أهم  س:

 لتعليميةتأمين املدارس باحتياجاتهم من الكتب املدرسية والوسائل ا . 1
 تفعيل تكنولوجيا التعليم عن طريق توفير مختبرات الحاسوب واللغة االنجليزية . 2
 
 ؟مهام وزارة التربية والتعليم األردنيةما  س:

 توفير الخدمات التعليمية وتعزيزها . 1
 بناء املدارس وتجهيزها بأحدث الوسائل واألجهزة . 2

 

 سة التي تقدمها الدولة ملواطنيها"فسِّر العبارة: "يعد التعليم من أهم الخدمات الرئي س:
 ألن التعليم ُيسهم يف تطور املجتمع وازدهاره يف كافة املجاالت. ج:

مراحل 
التعليم

مرحلة 
رياض 
األطفال

مرحلة 
التعليم 
األساسي

مرحلة 
التعليم 
الثانوي
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 ما الجهة املسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية يف املجتمع؟ س:
 الدولة ج:
 

 وضح كيف اهتمت الحكومة االردنية بالقطاع الصحي؟ س:
 كز الصحيةبناء املستشفيات واملرا . 1
 إعداد الكوادر املدربة واملؤهلة من أطباء وممرضين . 2

 

 تنبيه: أصبح القطاع الصحي يف األردن له مكانة مرموقة ومقصًدا للسياح العرب
 

 وملن ُتقدِّم خدماتها؟ .. ردنالقطاعات الصحية يف األأهم عّدد  س:
ستشفيات الحكومية : تقدم خدماتها الصحية للمواطنين جميعا عن طريق املالقطاع العام . 1

 واملراكز الصحية 
: تقدم خدمات طبية ملكية للعسكريين العاملين واملتقاعدين يف قطاع القوات املسلحة . 2

 املراكز واملستشفيات التابعة لها
، ملن يرغب من املواطنين عن طريق املستشفيات الخاصة واملراكز الطبية القطاع الخاص . 3

 الخاصة
 

 قطاع صحياذكر أسماء مستشفيات لكل  س:
 القطاع العام: مستشفى البشير يف عّمان -
قطاع القوات املسلحة: مدينة الحسين الطبية )وهو مستشفى عسكري تابع للخدمات  -

 الطبية امللكية(
 القطاع الخاص: مستشفى ابن الهيثم للعيون -

 

 بهذا االسم؟ سبب تسمية مدينة الحسين الطبيةما  س:
 الل طيب الله ثراهنسبًة ملؤسسها امللك الحسين بن ط ج:
 

 

 أنواع املرافق الصحيةعدِّد  س:
 املراكز الصحية . 1
 املستشفيات . 2
 مراكز االمومة والطفولة . 3
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 خدمات املراكز الصحيةاذكر  س:
 أو تقدم املراكز الصحية خدمات طبية وهي:  

 فحص املرضى وتقديم العالج لهم . 1
 كوميةتحويل الحاالت املرضية إلى طبيب االختصاص يف املستشفيات الح . 2
تنظيم حمالت إلجراء فحوص دورية لطلبة املدارس وتقديم املطاعيم الدورية، ونشر الوعي  . 3

 الصحي بين الطلبة للوقاية من األمراض املعدية
 

 خدمات املستشفياتاذكر  س:
 أو تقدم املستشفيات خدمات طبية عديدة أبرزها:   

 إجراء العمليات الجراحية . 1
 الصحية لهممتابعة املرضى وتقديم الرعاية  . 2
 
 خدمات مراكز األمومة والطفولةاذكر  س:
 أو تقدم مراكز األمومة والطفولة خدمات طبية، ما هي؟    

 متابعة صحة األم الحامل . 1
 تقديم املطاعيم لفأطفال واألمهات . 2
 
 واجبك تجاه القطاع الصحي يف وطنكاذكر  س:
واطن الصالح الحفاظ ىلع صحته أو توفر الدولة العديد من الخدمات الصحية ويجب ىلع امل     

 باتباع اآلتي:
 مراجعة الطبيب عند االحساس باملرض واتباع إرشاداته . 1
 االلتزام بحمالت التطعيم التي تنظمها الدولة للوقاية من األمراض السارية واملعدية . 2
 اإلبالغ عن أي مخالفة صحية . 3
 اتباع العادات الصحيحة للوقاية من األمراض . 4
 ة الشخصية ونظافة البيئة املحيطةاملحافظة ىلع النظاف . 5
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جدولة بأهم الخدمات الطبية التي تقدمها املرافق الصحية: املراكز الصحية، املستشفيات، 
 مراكز األمومة والطفولة

 مراكز األمومة والطفولة املستشفيات املراكز الصحية
 م الحاملمتابعة صحة األ إجراء العمليات الجراحية فحص املرضى وتقديم العالج 
تحويل الحاالت املرضية إلى 

 املستشفيات
متابعة املرضة وتقديم الرعاية 

 الصحية لهم
تقديم املطاعيم لفأطفال 

 واألمهات
تنظيم حمالت إجراء فحوص 
دورية لطلبة املدارس وتقديم 

 املطاعيم لهم

  

 

 
 ها الناس جميعا، ويشتركون يف االستفادة منها: املنشآت التي ينتفع باملرافق العامة -
: مؤسسة تربوية عسكرية تقدم خدمات تعليمية واجتماعية متعددة الثقافة العسكرية -

 لشرائح واسعة من املجتمع االردني خاصة ألبناء العسكريين وأبناء البادية االردنية
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 ملوك األردن بالترتيباذكر  س:

 امللك املؤسس عبد الله األول ابن الحسين طيب الله ثراه . 1
 امللك طالل بن عبد الله طيب الله ثراه . 2
 امللك الحسين بن طالل طيب الله ثراه . 3
 امللك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله . 4
 

 ؟قائد الثورة العربية الكبرىمن  س:
 الشريف الحسين بن علي ج:
 

 بن علي؟ أهم إنجازات الشريف الحسينما  س:
 م9191الثورة العربية الكبرى عام  ج:

 

 ؟السبب الرئيسي لقيام الثورة العربية الكبرىما  س:
 العثمانية ىلع يد االتحاديينلتخليص العرب من الظلم الذي لحق بهم نهاية حكم الدولة  ج:
 

 أسماء أبناء الشريف الحسين بن علياذكر  س:
 األمير عبد الله )مؤسس إمارة شرق األردن(  -2     األمير فيصل  -1 ج:
 األمير زيد -4األمير علي         -3    
 

 ما أهم إنجازات الثورة العربية الكبرى؟ س:
 تأسيس إمارة شرق األردن ج:
 

 ؟ ومتى تأسست؟سس إمارة شرق األردنمؤمن هو  س:
 م يف عّمان9199األمير عبد الله بن الحسين، أسسها عام  ج:
 متى انتقل األمير عبد الله األول إلى األردن؟ س:
 م وفيها أسس إمارة شرق األردن.9199م ثم انتقل إلى عّمان يف 9191انتقل إلى معان يف  ج:
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 ؟األردناالسم الذي ُعرفت به إمارة شرق ما  س:
 حكومة الشرق العربي ج:
 
 هل خضعت إمارة شرق االردن لالستعمار؟ س:
 نعم، عن طريق االنتداب البريطاني ج:
 

 ؟)مؤسس إمارة شرق األردن( أهم إنجازات األمير عبد اللهاذكر  س:
 :أو سعى األمير عبد الله منذ تأسيسه اإلمارة إلى تنظيم شؤونها، وفيما يأتي أبرز مالمح عهده   

 تشكيل أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع . 1
 م8691إصدار أول دستور لإلمارة باسم القانون األساسي عام  . 2
 وتفصيل ذلك يف سؤال منفصلبناء األردن الحدي ..  . 3
 م، 8699/أيار/ 92إعالن استقالل الوطن يوم  . 4
 يًّا ىلع البالدوتأسيس اململكة األردنية الهاشمية واملناداة باألمير عبد الله ملًكا دستور . 5

 

 اسم أول رئيس حكومة أردنية؟ اس: م
 رشيد طليع ج:
 

 كيف بنى األمير عبد الله األول األردن الحدي ؟ س:
 االهتمام بالشؤون الداخلية لإلمارة                   . 1
 إنشاء املدارس     . 2
 االهتمام بالقطاع الصحي والتجاري والزراعي       . 3
 تأسيس نواة الجيش العربي. . 4
 
 ؟إنجازات امللك عبد الله األول بعد االستقاللأهم ما هي  :س

استعادة الجزء األكبر من األراضي الفلسطينية التي احتلها العدو الصهيوني وخوض حرب  . 1
 م لذلك الهدف8491

استطاعت القوات املسلحة األردنية )الجيش العربي( االحتفاظ بالضفة الغربية كاملة بما  . 2
 ب الواد مع الصهاينةفيها القدس بعد معركة با
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 اذكر موقًفا لفأردن يف عهد امللك املؤسس يدل ىلع تمسك األردن بهويته العربية؟ س:
م، واتخذ األردن مواقف مشرفة تجاه 9191كان األردن عضوا مؤسسا لجامعة الدول العربية يف  ج:

 القضية الفلسطينية
 
 ؟موقف امللك املؤسس من القضية الفلسطينيةما  س:

 م التي قامت ىلع أرض فلسطين9191يف حرب اركة املش . 1
 مواصلة الجهود عربيًّا وعامليًّا ملنع قيام وطن قومي لليهود يف فلسطين . 2
التعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب جميًعا ال قضية الفلسطينيين  . 3

 وحدهم
 حماية املقدسات الدينية والحفاظ ىلع املسجد األقصى وكنيسة القيامة . 4

 

 ول ومتى؟كيف تويف امللك عبد الله األ س:
م 9119استشهد بينما كان يهم بدخول املسجد األقصى يف القدس ألداء صالة الجمعة يف  ج:

 (9119تموز  91)
 

 عالم يدل التزام جاللة امللك عبد الله املؤسس ىلع زيارة املسجد األقصى؟ س:
 يف نفوس الهاشميينىلع مكانة األماكن املقدسة وخاصة املسجد األقصى  ج:
 

 جدولة ألهم األحداث التاريخية إلمارة شرق األردن
 8691 انتقال األمير عبدالله األول إلى معان

 )يف عّمان(  8698 تأسيس إمارة شرق األردن
 8691 إصدار أول دستور لإلمارة )القانون األساسي(
 8692 عضو مؤسس يف جامعة الدول العربية

 أيار( 92)   8699 ة األردنية الهاشميةإعالن استقالل اململك
 8691 املشاركة يف حرب ضد العدو الصهيوني

 )يف القدس( 8628 استشهاد امللك املؤسس
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 من هو ثاني ملوك األردن؟ وكيف تولى العرش؟ س: 
 ستشهاد والده امللك عبد الله األولامللك طالل، حي  تولى العرش بعد ا ج:
 
 ؟فترة حكم امللك طالل بن عبد اللهكم كانت  س:
 9119آب  99إلى  9119تموز  91حكم من  ج:
 ؟أسباب انتهاء واليتهكيف انتهت والية امللك طالل؟ أو ما  س:
 انتهت عندما تنحى عن العرش ألسباب صحية ج:
 

 كيف نشأ امللك طالل بن عبد الله؟ س:
 شأ يف كنف والده امللك املؤسس ويف كنف جده الشريف الحسين بن علين ج:
 

 بن عبد الله صفات امللك طاللاذكر  س:
 دماثة الخلق -3   التهذيب -2اللطف    -1 ج:
 

 أبناء امللك طاللأسماء اذكر  س:
 األميرة بسمة -4األمير الحسن    -3األمير محمد   -2امللك الحسين )األكبر(    -1 ج:
 

 إنجازات امللك طاللأهم اذكر  س:
 )أحدث الدساتير يف العالم(   9119إصدار الدستور يف  . 1
  إلزامية التعليم ومجانيته . 2
 ضد القوات اإلسرائيلية قبل توليه العرش( 9191)يف حرب  الدفاع عن أرض فلسطين . 3
 
 ؟ الذي أصدره امللك طالل 8629مميزات دستور ما  س:
 أحدث دساتير العالم من 9119أو علل: يعد دستور     

 واكب مقتضيات الحياة الديمقراطية . 1
 كفل للمواطن األردني حق العمل والتعليم والرفاه االجتماعي . 2

 

 ما القرار الذي أصدره امللك طالل وأثر ىلع النهضة التعليمية يف االردن؟ س:
 بيقرار جعل التعليم إلزاميا ومجانيا وكان القرار األول يف األردن والوطن العر ج:
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 عالم يدل اهتمام امللك طالل بالتعليم؟ س:
 ىلع أهمية التعليم يف نهضة املجتمع وتطوره ج:
 

 كيف تويف امللك طالل ومتى؟ س:
 م8471تموز  7نتيجة األوضاع الصحية تنحى عن العرش، ثم تويف يف  ج:
 

 يرالكث تنبيه: امللك طالل طيب الله ثراه ىلع رغم قصر عهده )فترة حكمه( فقد قدم لوطنه

 متى ولد امللك الحسين بن طالل؟  س:
 م9191تشرين الثاني  99ُولد يف  ج:

 

 كيف كانت نشأة ودراسة امللك الحسين؟ س:
 تلقى التعليم االبتدائي يف الكلية العلمية اإلسالمية يف عّمان . 1
  كلية فكتورياسكندرية فدرس يفلإلثم انتقل  . 2
 م9111ثم انتقل لبريطانيا ودرس يف أكاديمية ساندهير العسكرية امللكية يف  . 3

 

 كيف ومتى تولى امللك الحسين سلطاته الدستورية؟ س:
سنة قمرية وتم  91بعد تنحي والده امللك طالل، وكان عمره  9119آب  99ُأعلن أنه امللك يف  ج:

 تشكيل مجلس للوصاية ىلع العرش 
 م8621أيار  9ُتوِّج ملكا يف قمري(  91بلغ السن القانوني )وملا 

 

 ىلع الصعيد الداخلي إنجازات امللك الحسينأهم اذكر  س:
عن طريق التطور والتنمية والتحدي  يف مختلف املجاالت  تمكن من بناء دولة املؤسسات . 1

 االقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية
 واهتمامه واألجهزة األمنية جل عنايته أولى القوات املسلحة األردنية . 2
 وحاجاتهم. دائم التواصل مع أبناء أسرته األردنية الواحدة مع تفقد أحوالهم . 3
 يف عهده ارتفاع نسبة التعليم واملعيشة وازدهار االقتصاد . 4
 مع الدول العربية والعاملية )السياسة الخارجية( توطيد العالقات األردنية الخارجية . 5

 

 جل عنايته واهتمامهلحسين القوات املسلحة االردنية علل: أولى ا س:
 لتبقى درعا منيعا يف الحفاظ ىلع أمن الوطن واستقراره ج:
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 ؟إنجازات امللك الحسين العسكريةما هي  س:
أو أولى الحسين طيب الله ثراه القوات املسلحة األردنية جل عنايته واهتمامه، ما أهم األعمال    

 يف هذا املجال؟
 م8496عام  قيادة الجيش العربي األردني بطرد كلوب باشاتعريب  . 1
وانتصروا فيها ضد  8461الجيش العربي معركة الكرامة  –خاضت القوات املسلحة االردنية  . 2

 العدو الصهيوني
 تنبيه: التفريق بين اإلنجازات عموًما واإلنجازات العسكرية

 

 ؟ية امللك الحسين بامللك البانيسبب تسمأو ما  علل: سمي امللك الحسين بامللك الباني س:
بسبب نهضة البناء والتطور والتعليم واملعيشة وازدهار الحياة االقتصادية يف عهده مما أسهم  ج:

 يف بناء األردن الحدي .
 

 كيف ازدهرت الحياة االقتصادية يف عهد امللك الحسين بن طالل؟ س:
 واألسمنت نشطت الصناعات مثل صناعة التعدين والفوسفات والبوتاس  . 1
 ونمت التجارة مع وجود طرق ومطارات دولية وميناء يستوعب التجارة العاملية . 2

 

 كيف كانت سياسة امللك الحسين الخارجية؟ س:
 عمل ىلع توطيد عالقات االردن مع الدول العربية ودول العالم وأكسب االردن احترام العالم. ج:
 

 متى تويف امللك الحسين بن طالل؟ س:
 9111شباط  1تويف يف  ج:
 بم وصفت جناة امللك الحسين رحمه الله؟  س:
 جنازة العصر. ج:
 

 ؟سبب تسميتها بجنازة العصرأو ما  بجنازة العصرجنازة امللك الحسين سميت  علل س:
 ألنه التقى فيها قادة العالم وزعماؤه ىلع أرض األردن ج:
 

 " ما داللة ذلك القول؟من أقوال جاللته طيب الله ثراه: "اإلنسان أغلى ما نملك س:
 يدل ىلع أهمية ومكانة املواطن األردني يف نفوس الهاشميين ودوره يف قيام الدولة. ج:
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 متى ولد امللك عبد الله الثاني بن الحسين؟ س:
 بن األكبر للملك الحسين بن طاللم وهو اال9119كانون الثاني  91ولد يف عمان يف  ج:
 
 اذكر نشأة ودراسة امللك عبد الله الثاني س:

 تلقى العلوم االبتدائية يف الكلية العلمية اإلسالمية يف عّمان . 1
 انتقل إلى انجلترا ثم الواليات املتحدة إلكمال الدراسة الثانوية . 2
 
 )العسكرية( العمليةاذكر حياة امللك عبد الله الثاني  س:

 ق بالقوات املسلحة االردنيةالتح . 1
 :مناصب عّدة منهاتدرج يف الخدمة العسكرية وشغل  . 2

 وقائد العلميات الخاصة -2قائد القوات الخاصة امللكية األردنية     -1                 
 

 كيف تولى امللك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية؟ س:
 رحمه الله ين، وسار ىلع نهج والده الحسينبعد وفاة امللك الحس 9111شباط عام  1تولى يف  ج:

 

 إنجازات امللك عبد الله الثانياذكر أهم  س:
يف عهده بتنفيذ مشروعات عمرانية وسكنية  تطور النهضة العمرانية والبنى التحتية . 1

 متعددة، مراعية السكن املالئم للعديد من فئات املجتمع
باإلعداد والتدريب وتجهيزها بأحدث  ألمنيةتطوير قدرات القوات املسلحة األردنية واألجهزة ا . 2

 االسلحة واملعدات
 يف مختلف املناطق خاصة النائية  تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية . 3
 ، أهّمها رسالة عمان ومبادرة التعليم األردنيةإطالق العديد من املبادرات . 4
 العالي.عن طريق حوسبة املناهج والتوسع يف مسار التعليم  تطوير قطاع التعليم . 5

 

 مظاهر اهتمام جاللة امللك عبد الله الثاني بالرعاية الصحيةاذكر  س:
 توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع من املجتمع . 1
 توفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية واإلدارية الخبيرة املؤهلة . 2
 توفير التجهيزات الطبية الحديثة . 3
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  اللة امللك عبد الله الثانياملبادرات التي أطلقها جاذكر  س:
 مبادرة التعليم األردنية -2رسالة عمان     -1 ج:
 
 املبادرات التي أطلقها جاللته يف مجالي التعليم والصحةاذكر  س:

 مجال التعليم: مبادرة التعليم األردنية، بحوسبة املناهج التعليمية -
 مجال الصحة: توسيع مظلة التأمين الصحي -
 

 ؟ ومتى صدرت؟ ما هدفها؟ة عمانمبادرة رسالما  س:
للتوعية بجوهر الدين  :األهدافم، 9119صدرت يف  ،مبادرة من امللك عبد الله الثانيهي  ج:

 االسالمي وبيان حقيقته، وما فيه من العدل واالعتدال والتسامح ورفض التعصب والتطرف
 ؟ ومتى صدرت؟ ما هدفها؟ردنيةمبادرة التعليم األما هي  س:
إلصالح مسيرة التعليم عن : األهداف م، 9119رة من امللك عبد الله الثاني، صدرت يف هي مباد ج:

 طريق بناء التكنولوجيا واالستفادة منها
 
 كيف حرص جاللة امللك عبد الله الثاني ىلع تطوير قطاع التعليم يف األردن؟ س:
سع يف مسار التعليم التو -2حوسبة املناهج   -1شهد قطاع التعليم نقلة نوعية تمثلت يف:  ج:

 العالي ومخرجاته.
 
من أقوال جاللة امللك عبد الله الثاني حفظه الله: "إن األولوية عندي هي تأمين حياة أفضل  س:

لجميع األردنيين" "إنه شعب عظيم ذو دوافع إيجابية ومتحمس لتقديم األفضل، ويمتلك الطاقة 
 ىلع التميز"، ماذا تستنتج؟

 نة املواطن األردني يف نفوس الهاشميين ودوره يف قيام الدولة.يدل ىلع أهمية ومكا ج:
 

 جدولة لبعض مبادرات جاللة امللك عبد الله الثاني حفظه الله
 مجال تقنية املعلومات مجال اإلسكان مجال التعليم
إسكان ذوي الدخل  حوسبة املناهج

 املحدود
 الحكومة اإللكترونية

تطور التعليم نحو االقتصاد 
 املعريف

 محطات املعرفة إسكان املعلمين
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م للتوعية 9119صدرت يف  ،هي مبادرة من امللك عبد الله الثاني: مبادرة رسالة عمان -
بجوهر الدين االسالمي وبيان حقيقته، وما فيه من العدل واالعتدال والتسامح ورفض 

 التعصب والتطرف
م، إلصالح 9119هي مبادرة من امللك عبد الله الثاني، صدرت يف : ردنيةمبادرة التعليم األ -

 مسيرة التعليم عن طريق بناء التكنولوجيا واالستفادة منها
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