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 [جوابو سؤال ]

––

ية: الوحدة الأولى  السلطات الدستور
ية في الأردن؟ كم  س:  عدد السلطات الدستور
يعية  -2   السلطة التنفيذية -1 ج:  السلطة القضائية.  -3   السلطة التشر

 الدرس الأول: السلطة التشريعية
 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم  

 : هي الجهة المسؤولة عن وضع القوانين في الدولة.السلطة التشريعية -
 : هو البرلمان الأردني ويتكون من مجلس الأعيان ومجلس النواب.مجلس الأمة -
يعيّن مجلس الأعيان - عضو مجلس الأعيان من الملك ويجب أن : هو أحد مكونات مجلس الأمة و

أما رئيس المجلس فيتولى منصبه مدة سنتان بتعيين من الملك والمدة الزمنية  ،يكون قد أتم الأربعين
 للمجلس أربع سنوات.

: مجلس ينتخبه الشعب ويجب أن يكون أعضاؤه قد أتموا الثلاثين من عمرهم مجلس النواب -
 وتكون مدة منصبه سنتين ومدة المجلس أربع سنوات.وينتخب رئيس المجلس من الأعضاء 

 
  سنوات 4الملك ويبقى مدة  من قِبَل ن أعضاء مجلس الأمةعي   ي  تنبيه: 

يعية؟ س:  من يتولى السلطة التشر
يعية بمجلس الأمة والملك، ويتألف مجلس 22من المادة ) ج: ( من الدستور الأردني: تُناط السلطة التشر

 الأمة من مجلسي الأعيان والنواب
ِّّن  س:  مكونات السلطة التشريعيةبي
ِّّلالبرلمان الأردني )مجلس الأمة(  ج: يعية، ويتألف من مجلس الأعيان ومجلس النواب يمث  السلطة التشر
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وظائف السلطة 
التشريعية

الوظيفة 
ي عيةالتشر

الوظيفة 
الرقابية

 ، أو قارن بين مجلس الأعيان ومجلس النوابكيفية تشكيل مجلس الأمة وضح س:
 
 
 
 
 
 
 
 

يعية في أّيِّ  س:  ها؟دور   سياسّي   نظام   كيف تمارس السلطة التشر
 ؟يةوظائف السلطة التشريعما هي أو     
يعية في أي نظام  تمارس ج: السلطة التشر

يق وظيفتين أساسيتين  سياسي دورها عن طر
 هما:

يعية الوظيفة .1 : حيث تتم مناقشة التشر
يع القوانين الواردة من السلطة  مشار

يع القوانين   التنفيذية وتعديلها واقتراح مشار
: تعمل على مراقبة أعمال الوظيفة الرقابية .2

السلطة التنفيذية من حيث أداؤها 
لة لها بحكم الدستور  َّّ  للاختصاصات المخو

 
 

مجلس النواب

ينتخبه الشعب

ن من أن يكون العضو قد أتم  الثلاثي
عمره

س ينتخب أعضاء مجلس النواب رئي
المجلس مدة سنتين

مجلس الأعيان

يعي ِنه جلالة الملك

أن يكون العضو قد أتم  الأربعين من 
عمره

ة سنتينيعي ِن الملك رئيس المجلس مد
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 اختصاصات السلطة التشريعيةعّدِّد  س:
 ج:

 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر العلاقة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب تكاملية وضح ذلك س:
يع يجب أن يقرهَّّ  ج: ياً للمجلس الآخر وبحسب الدستور فإن أي تشر يكاً دستور كل مجلس يعد شر

يعية   المجلسان ل كي يأخذ صفته التشر
 الأعيان والنواب؟كلاً من مجلسي  تضم كةالحالات التي تستوجب عقد جلسات مشتر د عّدِّ  س:
ُ عند تبوؤ الملك العرش .1  م الملك أمام مجلس الأمة قسِّ ؛ حيث ي
يجتمع  ،للاً أو غير معدّ المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدّ أحد  إذا رفض .2

 المجلسان لبحث المواد المختلف فيها 
    ؟طبيعة العلاقة بين مجلسي الأعيان والنوابما  س:
 علاقة تكاملية  ج:
 
 
 
 

يةاختصاصات السلطة التشريع

يع القوانين تشر

الرقابة على السلطة التنفيذية

تمثيل الأفراد في صنع القرار

خدمة مصالح المجتمع

إقرار الموازنة العامة
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 السلطة التنفيذية الدرس الثاني: 
 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم  

ية العليا التي تشرف على أحوال الشعب )الحكومة( السلطة التنفيذية - : هي الهيئة السياسية والإدار
 وعلاقات أفراده، وهي مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للمواطنين إدارة شؤونهو

 مكونات السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية؟مّمَّ تتكون  س:
يه ورؤساء الأجهزة المختلفة التابعة لها  ئهالملك ورئيس الحكومة ووزراتتكون من  ج:  ومستشار

يقبل استقالتهميعين الملك كل من رئيس الوزراء وتنبيه:  يقيلهم و  الوزراء و
 متى تأسست أول حكومة أردنية؟ ومن كان يرأسها؟ س:
 ، برئاسة: رشيد طليع11/4/1221في تأسست  ج:

 ؟وظائف السلطة التنفيذيةما هي  س:
  ج:

 
 
 
 
 
 
 

  طبيعة العلاقة التي تربط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيةوضح  س:
 تحترم كل سلطة مهام السلطة الأخرى: ج:
  يعية تشرِّّع القوانين وتراقب أداء الحكومة  السلطة التشر
  السلطة التنفيذية تتولى إدارة وتسيير أمور الدولة ضمن حدود القوانين 
 

وظائف السلطة التنفيذية

المحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة

توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها

يعية لإقرارها إعداد مشروعات القوانين وتقديمها للسلطة التشر

إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة

متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة
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 كيف تقر القوانين؟ س:
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع  ج:

ق أو تعديله أو رفضه ثم يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان  وصّدَّ
 عليه جلالة الملك.

يعية على أداء الحكومة س:  فسر: وجود رقابة من السلطة التشر
ياتهم ج:  لحماية حقوق الأفراد وحر

 فسر: أهمية توجيه السلطة التنفيذية لعمل دوائر الدولة س:
 لمتابعة عمل الدوائر وتقييم الأداء ج:
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 السلطة القضائية الدرس الثالث: 
 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم  

الدولة وتعزيز قوتها عن القوانين التي تساهم في استقرار : هي التي تعمل على وضع ة القضائيةالسلط -
يق تنظيم سلوك الأفراد وعلاقتهم بها وتطبيقها عليهم دون تمييز.  طر

: هو قمة هرم السلطة القضائية في الأردن وهو صاحب الصلاحية القانونية في المجلس القضائي -
 الإداري على القضاة النظاميين في الممل كة.الإشراف 

 ، وهي مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل.: الجهة التي تتولى مهام السلطة القضائية في الأردنالمحاكم -
: أي أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع ويحق لهم متابعة الجلسات بشكل علني إلا إذا علانية الجلسات -

ية الجلسات لل رت المحكمة سر َّّ  حفاظ على النظامقر
ية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية ويهدف مبدأ فصل السلطات - : أحد المبادئ الدستور

يع المهام بين السلطات الثلاث، وتنظيم العلاقة بينها فتستقل كل منها في وظيفتها.  إلى توز
يع وظائف الحكم على هيئات ثلاث حيث تستقل كل منها في مفهوم آخر:  مباشرة وظيفته توز

 من الدستور الأردني 27ة كما في المادة ة القضائية في الأردن سلطة مستقلالسلطتنبيه: 
  من يتولى السلطة القضائية؟ س:
 تتولاها المحاكم وتعمل على إصدار قوانينها المعمول بها في الممل كة  ج:

 ؟الهدف من استقلال القضاءما  س:
العدل بين المواطنين  ج:

القوانين عليهم دون وتطبيق 
تمييز ودون الضغط على الجهة 

 القضائية من أحد.
 )مهام( أهدافعّدِّد  س:

 السلطة القضائية
  ج:

السلطة القضائية( مهام)أهداف 

إرساء قيم 
النزاهة 
والمساواة 
وتكافؤ 
الفرص

الحفاظ على 
حقوق 
المواطن 
ومكتسباته

النظر والفصل 
في المنازعات 
المعروضة 

أمامها وإصدار 
الأحكام

إقامة العدل 
ينبين المواطن
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المحاكم النظامية

المحاكم الدينية

المحاكم الخاصة 

 ؟لسلطة القضائيةامكونات  ما أهم س:
 المجلس القضائي )قمة هرم السلطة القضائية المشرف على القضاة( .1
 (المشرف على المحاكم وزارة العدل )الجهاز التنفيذي .2
 المحاكم )التي تتولى مهمة القضاء( .3

 ؟المهام الموكلة إلى المجلس القضائيما هي  س:
 تطوير الجهاز القضائي  .1
يعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي   .2  تقديم الاقتراحات التشر

 ؟وزارة العدلالمهام الموكلة إلى ما هي  س:
 تعتبر الجهاز التنفيذي للنظام القضائي وتقوم بمهمة الإشراف الإداري على المحاكم  ج:

 في الأردن النظام القضائيالمبادئ التي يقوم عليها عّدِّد  س:
 ج:

 
 
 
 
 

 ( من الدستور الأردني إلى ثلاثة أنواع، اذكرها22تُقسم المحاكم حسب المادة ) س:
  أنواع المحاكم  ج:

 
 
 
 

اءاستقلالية القض

علانية الجلسات

اءالمساواة أمام القض
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ية س:  فسر: تكون جلسات المحاكم علنية إلا في بعض الأحيان تكون سر
 مراعاة للنظام العام ج:

 ؟دور المواطن في تحقيق أهداف السلطة القضائيةما  س:
ياته الأساسية والإلمام بالقوانين والأنظمة ج:  معرفة حقوقه وواجباته وحر

 هل القضاة مستقلون؟ وضح س:
 من الدستور: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون 29نعم، بموجب المادة  ج:

 ؟أهمية مبدأ فصل السلطاتما  س:
ية الثلاث في النظام السياسي  ج: يف: أنها تهدف إلى تنظيم العلاقة بين السلطات الدستور يتم ذكر التعر

 الأردني وعدم تعدي واحدة على الأخرى
ية الثلاثطبوضح  س:  في النظام السياسي الأردني يعة العلاقة بين السلطات الدستور
 علاقة تكاملية وتشاركية في تنظيم شؤون الدولة ج:
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 العيش المشتركالوحدة الثانية: 
 الدرس الأول: احترام التنوع والاختلاف

 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم  
فالمجتمع يحتوي على مختلف الأديان والأعراق  : ظاهرة في المجتمعات الإنسانيةالتنوع والاختلاف -

يقة التفكير والآراء ،ف البشر عن بعضهم بالشكل والحجمواللغات ويختل وفي اللغة والديانة  ،بطر
 والمعتقدات 

 الجوانب التي فيها تنوع واختلاف بين البشراذكر  س:
  ج:

 
 
 
 
 
 
 

 بم يُسهم اختلاف البشر وتنوع أفكارهم )فوائد التنوع والاختلاف(؟ س:
 يُسهم في تطور المجتمع ونهضته بالتركيز على الجوامع المشتركة لا الاختلافات ج:

ح  س: ِّف؟ استثمار التنوع والاختلافكيفية وّضِّ  .. أو ماذا نعني ب  البناء على الجوامع المشتركة مع المختل
 في الموضوع المختلف فيه الشيء المشترك تراه أنت ويراه الآخر نأن تبحث ع .1
 ، مثل: الانتماء إلى المدرسة، إلى الوطنأن تركز على المشتركات العامة .2
وهو مشترك هو الذي يجمع بينك وبين الآخر  الانتماء إلى الإنسانيةف ،إذا لم يوجد شيء مشترك .3

 أساسي ومهم 

جوانب التنوع والاختلاف

الشكل والحجم واللون

يقة التفكير والآراء ووجهات النظر طر

اللغة والديانة والمعتقدات

العادات والتقاليد والثقافة

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
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ِّّن  س:  والاختلاف متطلبات احترام التنوعبي

 ج:
 
 
 
 
 
 

 ناقش: التنوع الثقافي عامل قوة للمجتمع س:
يتها من إسهامات مواطنيها  ج: لأن التنوع الثقافي يسهم في تطور المجتمع ونهضته، فدول العالم استمدت هو

 عبر التاريخ، ولم يكن ذلك حكرا على فئة أو أقلية إنما نتاج التشاركية بين مختلف الفئات داخل المجتمع.
  

افمتطلبات احترام التنوع والاختل

اعتماد الحوار 
واجتناب 
الإكراه

الالتزام بمبدأ 
ية الرأي  حر
والتفكير

تأكيد مبدأ 
المساواة 
وسيادة 
القانون

احترام 
الآخرين 
موتقبل آرائه

http://www.fb.com/talakheesjo


 

13           www.fb.com/talakheesjo  
 

أنواع 
التعصب

الفكري

الديني

القومي

يالطائف

القبلي

العرقي

 الدرس الثاني: نبذ التعصب والتمييز
 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم  

 داخلي يجعل الإنسان يرى نفسه على حق ويرى الآخر على باطلشعور  :التعصب -
: التفرقة بين فرد أو مجموعات من الناس أو الإضرار بهم أو تجاهلهم بسبب لونهم أو جنسهم أو التمييز -

 دينهم أو عرقهم أو رأيهم
  ..  التمييز لا علاقة لهما بدين معينالتعصب وعلل:  س:

ية من التعصبأو ما        ؟موقف الشرائع السماو
ية  لى نبذإدعت الشرائع  ج: التمييز والتعصب ولا علاقة للتعصب بالدين، وحيث جميع الشرائع السماو

ّ ه تعالى.  مصدرها واحد وهو الل
 وضح كيف يرتبط التمييز بالتعصب؟  س:
أنه عندما يشعر الإنسان أنه على حق والآخر على باطل فإنه يحرِّم الفئة الأخرى من حقها في  ج:

 النشاطات والأعمال والعيش بأمان.
ِّّن بعض الإعلانات والمواثيق الدولية التي أكدت على نبذ التمييز والتعصب س:  بي
م )الاتفاقية الدولية 1292ة عام ( الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحد9( والمادة )2المادة) ج:

 للقضاء على صور التمييز العنصري جميعها(
ِّب  س: ّ   حسب أثرها في المجتمع أنواع التعصبرت
  العرقي -9القومي   -2الطائفي   -4القبلي    -3الديني   -2الفكري   -1 ج:

ِّّن  س:  الأسباب الرئيسية لظاهرة التعصببي
 قلة الوعي والجهل .1
 عدم فهم الآخر  .2
 بدل البحث عن المشتركاتالتركيز على الاختلافات  .3
 سعي الجماعات لتحقيق أهدافها على حساب جماعات أخرى .4
ية الخطأ التي تمارسها الأسرة في تربية أبنائها .2  السلوكات التربو
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 سمات المتعصب(يتسم الشخص المتعصب بعدد من السمات، اذكرها   ) س:

 ج:
 
 
 
 
 
 

 
ح  س:  آثار التعصب في المجتمعوّضِّ
 التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد .1
 شيوع العداء والحقد .2
 خراب وتدمير المجتمع .3
 ضياع حقوق الآخرين والاعتداء عليهم  .4
 سلب روح الأخوة والألفة بين الأفراد  .2
 التي تذهب لخرابه بدلاً من إعمارهضياع طاقات أبناء المجتمع  .9

 
 
 
 
 
 

سمات المتعصب

عدم تقبل الحوار مع الآخر 

التمركز حول الذات

التسلط والجمود في التفكير

قلة الوعي

اللجوء إلى العنف لتحقيق الغايات

آثار  التعصب

التفرقة

شيوع 
العداء

ضياع 
الحقوق

سلب 
الألفة 
والأخوة
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  التعصبوسائل التحرر من عّدِّد  س:
 وعدم ربطها بأفعال المتعصبينالفهم السليم للتعاليم الدينية  .1
 وتقبل الحوار التعايش السلمي .2
 ومبادئ الديمقراطية  الأردني التمسك بالدستور .3
 احترام حقوق الإنسان  .4
 الاعتراف بالخطأ وتقبل النقد البناء من الآخرين   .2

 
 

 فسر: بعد التعصب الفكري المنطلق الأساسي لبقية صور التعصب س:
لأن بقية أشكال التعصب تقوم على الفكر، فإذا كان الفكر منغلقاً ولا يقبل الحوار مع الآخر  ج:

 والاعتراف بحقه فينتج وقتها التعصب بأشكاله كافة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسائل التحرر من 
التعصب

الفهم 
السليم 
للدين

التعايش 
السلمي

التمسك 
ربالدستو

احترام 
حقوق 
الإنسان
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 الدرس الثالث: نبذ التطرف والعنف 
 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم 

ظاهرة ترتبط بأفراد أو جماعات يحملون أفكاراً متشددة فيها انتهاك للقواعد والنصوص  التطرف: -
 الدينية والعرفية والقانونية والشرعية العامة

 : نمط من أنماط السلوك غير السوي ويمارس بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو اللفظيالعنف -
فيه بعض الجماعات أعمال التخريب والاعتداء : أخطر أشكال العنف، حيث تمارس العنف السياسي -

على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين لفرض سياستها أو اتجاهات معينة؛ لعدم رضاها عن 
 السلطة السياسية أو أداء الحكومة فيها

 العنف الحاصل في الأسرة ويتعرض له الأطفال والنساء :العنف الأسري -
ية والتعليمية كالمدارس والجامعات والملاعب.العنف الحاصل ف :العنف المجتمعي -  ي المؤسسات التربو

 ؟أبرز الحركات المتطرفة في القرن الماضيما  س:
ية    -1 ج:  الحركة الصهيونية   -3الفاشية    -2الناز

ِّّن  س:  ظاهر التطرفمبي
  ج:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مظاهر التطرف

الغلو والتشدد والانغلاق العقلي

ياء وأموالهم استباحة دماء الأبر

الاستعلاء على القانون وعدم التقيد به

سوء الظن بالآخرين

العنف والخشونة في التعامل
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 صور التطرفعّدِّد  س:
 الديني )مذهبي/ طائفي( .1
 السياسي .2
 العنصري    .3
 السلوكي .4

 أنواع العنف وطرائق ممارستهاذكر  س:
 العنف الأسري: ضرب النساء والأطفال .1
 العنف المجتمعي: التعدي على الأماكن العامة بالتكسير والخراب .2
 العنف السياسي: قيام بعض الجماعات بالاعتداء على ممتلكات المواطنين والأملاك العامة .3
 أشدها خطورة العنف السياسي و
 أسباب العنفاذكر  س:
 عدم احترام القانون  .1
 الابتعاد عن القيم الأخلاقية .2
 الجهل وقلة الوعي  .3

 
 (ثار العنفآللعنف آثار مدمرة، اذكرها  ) س:
ية  .1  الاعتداء على النفس البشر
ية وقدرة الأفراد على الإبداع والإنجاز  .2  تعطيل الطاقات البشر
  بالتخريب وقف عملية التطوير والانشغال .3
 التكلفة المادية الباهظة بسبب الاعتداء على الممتلكات  .4

 
 

صور التطرف

الديني

السياسي

السلوكي

العنصري

أسباب 
العنف

عدم احترام 
القانون

الابتعاد عن 
القيم 

الأخلاقية

الجهل وقلة 
الوعي
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 ؟مواجهة التطرف والعنفطرق ما هي  س:
 أو كيف يمكن مواجهة التطرف والعنف داخل المجتمع؟   
 الالتزام بالقانون ومعرفة المواطن حقوقه وواجباته  .1
 بالعقول وإثرائها بالمفيد واستثارتها للتفكير العلمي هتمامالا .2
 ترسيخ لغة الحوار ونشر المحبة  .3
 وتشجيع المبادرات تنمية روح المشاركة بين أبناء المجتمع الواحد .4
 العمل على تنمية الأخلاق الفاضلة .2
 احترام حقوق الإنسان .9

ِّّر: يعد العنف السياسي أخطر أنواع العنف س:  فس
 لأنه تخريب واعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين لفرض سياسة معينة أو اتجاه. ج:

ِّّر: الاعتراف بحقوق الإنسان وقبول الآخر من طرق مواجهة التطرف س:  فس
يؤدي لخلو المجتمع من العنف والتطرفلأن اعتراف الإنسان بحق الآخر ينشر التسامح  ج:  و

 المعتقدات دليل قوة لا ضعفناقش: تنوع الآراء و س:
لأن تنوعها واختلافها مع احترامها وتقبلها يؤدي للتوافق والحوار الحضاري فينعكس ذلك على قوة  ج:

 المجتمع وتماسك نسيجه
 ما أهمية الخلاف القائم على الاحترام؟ س:
 يساعد على الحوار وقبول الآخر وهذا هو جوهر الديمقراطية ج:
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 الرأي العام والتواصل الاجتماعي الوحدة الثالثة:
 الدرس الأول: الرأي العام

 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم 
: هو اتجاه الأفراد نحو قضية معينة قد تكون محلية أو إقليمية أو عالمية قد تكون اجتماعية الرأي العام -

ية  بو ية وتر  وثقافية وسياسية وفكر
: دراسة وجدت بالمجتمع البشري وأصبحت أكثر بروزاً في المجتمعات المعاصرة استطلاع الرأي العام -

يات في الحياة العامة   لما لها من أثر المجر
ية مصالح جماعة معينة أو للدفاع عن قضية مؤسسات المجتمع المدني - : هي مؤسسات تطوعية لتمثيل رؤ

 معينة مثل الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية 
 في رسم السياسات العامة للدولة في العديد من القضايا همية الرأي العامأاذكر  س: 

 يساعد صاحب القرار على اتخاذ القرار المناسب في ضوء الحقائق والمعلومات .1
 يساعد على صياغة القوانين والأنظمة التي تصدر عن الجهات المختصة  .2
 يعد مؤشراً على المشاركة المجتمعية في القضايا العامة  .3
يقة للترويج لمشروع اقتصادي أو سلعة معينة .4  طر

 ؟في الرأي العاملعوامل المؤثرة اما  س:
 أو يوجد العديد من العوامل التي تسهم في تشكيل الرأي العام وتؤثر فيه، اذكرها   
 ج:

 
 
 
 
  

مالعوامل المؤثرة في الرأي العا
وسائل الإعلام

شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي

المؤسسات التعليمية

توجهات الحكومة وقراراتها

مؤسسات المجتمع المدني
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 قياس الرأي العام أو طرائق يفيةكوضح  س:
 رائهم حول قضية معينة آ يار عينة من الأفراد المراد أخذاخت .1
يق الاستفتإوبعد الاختيار يتم  .2 اء الذي يجري بالمقابلة الشخصية جراء مسح ميداني شامل عن طر

 أو وسائل التواصل الاجتماعي و الهاتفأ
يتم تحليل ال .3 ًّانتائجثم يعبأ نموذج الاستبيان و  ، ويمثل وقتها رأي الأغلبية رأيًا عامّ 

 الرأي العاموسائل التعبير عن اذكر بعض  س:
يونية .1  البرامج الإذاعية والتلفز
 اللقاءات والاجتماعيات العامة .2

 فسر: يتسم الرأي العام بعدم الثبوت والتغير من مدة إلى أخرى س:
 لأن نظرة المجتمع نحو بعض القضايا غير ثابتة ومتغيرة حسب تطورات القضية ج:

 فسر: لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي القدر الأكبر على التأثير على الرأي العام س:
 ل كثرة انتشارها وسرعتها ج:

 فسر: يفرض الرأي العام على الحكومات آراءً وأفكارًا س:
 لأنه يعبر عن توجهات أفراد المجتمع نحو قضية ما مما يساهم في التأثير على قرارات الحكومة ج:

 ور كل من المؤسسات الآتية على التأثير في الرأي العامما د س:
يونية لطرح القضايا المجتمعية ومناقشتها -  وسائل الإعلام: استخدام البرامج الإذاعية والتلفز
ية للطلبة بالقضايا الموجودة في مجتمعهم -  الجامعات: عقد محاضرات وندوات توعو
يق طرح القضايا ومناقشتها بتحقيق مصالح أعضائهامؤسسات المجتمع المدني:  -  عن طر
 لماذا نحتاج إلى معرفة الرأي العام؟ س:
 لأهميته في رسم السياسات العامة للدولة في العديد من القضايا ج:
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 الدرس الثاني: الإعلام والاتصال
 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم 

ليستفيدوا منها ويحددوا : جمع المعلومات والحقائق والأفكار وانتقاؤها ونشرها بين الناس الإعلام -
 مواقفهم تجاه قضايا وموضوعات معينة

 : نقل الإنسان للمعلومات والأفكار وتبادلها بين الناس والاطلاع على تجارب الشعوبالاتصال -
 : لقب أطلق على الإعلامالسلطة الرابعة -
يتم تصميمها  :الاستبانة - إحدى طرق قياس الرأي العام وتضم مجموعة من الأسئلة توجه لأفراد العينة و

 لغايات التحليل الإحصائي
 وتنوعت منذ القدم، اذكرها الاتصالو وسائل الإعلامتعددت  س:
 مكتوبة -3   مسموعة  -2  رئية م -1 ج:

ِّّن  س:  والاتصال وفوائدهما أهمية الإعلامبي
 نشر الأخبار والأحداث فور وقوعها  .1
 بناء مجتمع مثقف قادر على تحمل المسؤولية  .2
 الإسهام في معالجة المشكلات الاجتماعية  .3
 للناس تقديم النصائح والإرشادات .4
 التقريب بين الأفراد والمجتمعات .2

في الوقت  واصلميزات وسائل الإعلام والتما  س:
 ؟الحالي

 انخفاض التكلفة المادية لها  .1
 افع للشعوب نحو التطور والتعلم د .2
 إمكانية التفاعل مع الآخرين توفير .3
ية صغيرة  جعل .4  العالم قر
 بين الشعوب والأفراد  إيجاد التنافس الايجابي .2
 إتاحة الفرصة للاطلاع على ابتكارات الآخرين .9

وسائل 
الإعلام 
والاتصال

مرئية

مكتوبةمسموعة
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 قارن بين وسائل الإعلام القديمة والحديثة س:
يعة الانتشار ويسهل التعامل بها ج:  وسائل الإعلام الحديثة متطورة متوفرة للغالبية وسر

 فسر: أصبح الإعلام الحديث دافعًا نحو التعلم والتطوير س:
 لانخفاض تكلفته المادية وتوفره وإمكانية تفاعل الفرد مع وسائله المتعددة بسرعة ج:

 الدولة فسر: أطلق على الإعلام السلطة الرابعة في س:
لأنه لم يعد بالإمكان في العصر الحديث من تجاهل قوة الإعلام، حيث ازدادت قدرته على التغيير  ج:

يع والهائل في وسائل الإعلام والاتصال  والتأثير في الفرد والمجتمع مع التطور السر
 (الحديث) الجديد الآثار السلبية للإعلاماذكر بعض  س:

أخبار مجهولة المصدر )الشائعات( تفتقد المصداقية والموضوعية والانتشار الأخبار المضللة التي  .1
 وهذا يسبب مشكلات لا حصر لها

 الترويج لقضايا تسهم في زعزعة أمن المجتمع واستقراره .2
 ات أخرى لا تتماشى مع قيم المجتمعالاطلاع على ثقاف .3

 فسر: أسهمت التكنولوجيا الحديثة في تطور وسائل الإعلام س:
 لتفاعل الناس مع التكنولوجيا واستخدامها بشكل واسع ج:
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 الدرس الثالث: التواصل الاجتماعي
 س:الدر صطلحاتمفاهيم وم 

ل كترونية عبر شبكة الإنترنت تتيح للأفراد والمجموعات التفاعل إمواقع  :شبكات التواصل الاجتماعي -
يف بأنفسهم  يق التعر وتوجهاتهم واختيار  واهتماماتهموالتواصل بإقامة علاقات اجتماعية عن طر

 أصدقائهم
التغيرات التي تطرأ على أفكار الأفراد ومعتقداتهم ومعارفهم وسلوكهم  :الآثار الاجتماعية والثقافية -

 ضمن الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيشون فيه
مساعدة تتمثل في التعبير عن حب الوطن والانتماء له ومعرفة أخبار الناس وحاجات وجدانية:  -

 الآخرين على النجاح في حياتهم
: وهي اكتساب صداقات جديدة ومعرفة ما يدور في المجتمع بسرعة وتبادل الخبرات حاجات معرفية -

 ومعرفة القوانين والأنظمة الدولة
َّّف الآثار الاجتماعية والثقافية لشبكات التواصل الاجتماعي إلى نوعين، اذكرهما س:  تُصن
 آثار اجتماعية وثقافية سلبية -2اجتماعية وثقافية إيجابية     آثار -1 ج:

 الآثار السلبية الآثار الايجابية
 نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة توسيع العلاقات الاجتماعية

 الحد من التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة الاطلاع على المنشآت العلمية العالمية
 إهمال الواجبات الاجتماعية والآفات الصحيةالتوعية من الأخطار 

 مال الواجبات المدرسيةإهالتأخر الدراسي و تعزيز الشعور الوطني والقومي
يادة التواصل بين الأقارب  بمتابعة موضوعات وألعاب غير مفيدة إهدار الوقت ز

يادة الوعي السياسي والاجتماعي يلة ز  ال كسل وقلة الحركة نتيجة الجلوس ساعات طو
 على شبكات التواصل الاجتماعي
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 إلى: يشباب من شبكات التواصل الاجتماعالحاجات التي يحققها اليمكن تصنيف  س:
والاطلاع على كل ما هو  ،حاجات معرفية: من خلال اكتساب صداقات جديدة .1

  ، وتبادل الخبرات، ومعرفة القوانين والأنظمة في الدولةجديد
اعدة الآخرين ومس ،ومعرفة أخبار الناس ،الوطن والانتماء لهحاجات وجدانية: التعبير عن حب  .2

 في حياتهم، والتعبير عن سلوكات غير مقبولة في المجتمععلى النجاح 
يعة بين الناس عند استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي؟ س:  لماذا تنتشر المعلومات بصورة سر
 لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي وارتباطها بمجموعة من الأصدقاء ج:

 ما سبب تراجع الصحافة الورقية؟ س:
يقة أسرع ج:  لتوفر الصحافة الرقمية أي الإل كترونية على شبكة الإنترنت والوصول إليها بطر

 كيف يمكن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع؟ س:
بالاستخدام الصحيح لها، والتفاعل مع الصفحات الهادفة، والتوعية بخطورة استخدام الأطفال  ج:

 والمراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي.
  الاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعيكيفية وضح  س:
 أو ضع حلولاً لسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي    

 استخدام كلمات مرور آمنة .1
 تجنب الدخول للمواقع المشبوهة الضارة  .2
 عدم قبول طلبات الصداقة من أشخاص غير معرفين بأنفسهم .3
 الابتعاد عن المجموعات والمواقع والصفحات التي تروج للأفكار المشبوهة .4
  من غير التحقق من صحتهاعدم الدخول على الروابط الموجودة على الصفحات  .2
ية .9 ؛ لأن حقوق نشر ونسخ المواد الموجودة عليها محفوظة ومملوكة احترام حقوق المل كية الفكر

 ولا يحق لأحد إعادة نشرها أو التصرف بها إلا بإذن مسبق من أصحابهالأصحابها 
 إخبار الوالدين والجهات الأمنية عن أي اختراق لهذه المواقع من المتطفلين  .9
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