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وظائف األرسة

ةالرعاية والتنشئة االجتماعي

نشر المحبة والوئام 
والتعاون

توفير النفقات 
ورية والحاجات الضر

 [جوابو  سؤال]

––

 الوحدة األوىل: األرسة والمجتمع
 الدرس األول: األرسة األردنية

  األرسة؟ ما المقصود بـ س: 
ي بناء المجتمع وتتألف من  ج: 

يعيشان معا بموجب عقد زواج  زوج وزوجةالخلية األوىل ف 
 رسمي 
 أشكال األرسة األردنيةاذكر  س: 
 األرسة النواة -2األرسة الممتدة    -1 ج: 
 األرسة الممتدة؟ المقصود بـما  س: 
وجير  واألحفاد  ج:   

وجير  وغير المي   
ي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء المي 

ة الت  األرسة الكبير
ي 
 مسكن واحد يسم بيت العائلة أو مساكن متجاورة قريبة من بعضها. ويقيمون جميعا ف 

 األرسة النواة؟ المقصود بـما  س: 
ي مسكن واحد مستقل ج: 

ي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء فقط ويعيشون معا ف 
 األرسة الت 

 

ر األرسة النواة واألرسة الممتدة من  جدولة مقارنة  حيثبير
ي شكل األرسة: 

ر
 حجم األرسة -2  المسكن  -1العوامل المؤثرة ف

 األرسة النواة األرسة الممتدة 

 مسكن واحد وهو بيت العائلة المسكن
 أو مساكن متجاورة قريبة من بعضها

 مسكن واحد مستقل

رسة
ُ
ة تتكون من الزوج والزوجة واألبناء  حجم األ كبير

ر واألحفاد وجير ر
ر وغير المي  وجير ر

 المي 
تتكون من الزوج والزوجة 

 واألبناء فقط. 

ي المجتمع الحاىلي  : علل س: 
 .. )اذكر األسباب( األرسة النواة هي الشكل السائد ف 

 ع مستوى التعليم بير  األفراد ارتفا  . 1
 سوق العمل   إىل دخول المرأة . 2
 الهجرة من الريف إىل المدن . 3

 

 وظائف األرسة أهم بيرّ   س: 
 الرعاية والتنشئة االجتماعية . 1
 نشر المحبة والوئام والتعاون . 2
ورية . 3  توفير النفقات والحاجات الض 
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  ما هو دور األرسة تجاه الرعاية والتنشئة االجتماعية؟ س: 
 : تقوم األرسة برعاية أبنائها وتنشئتهم من خالل تعليمهم ج: 
 األخالق الحميدة  -5التقاليد الحسنة     -4العادات     -3القيم  -2اللغة  -1   
 

 

 ما المقصود بـ التنشئة االجتماعية؟ س: 
إحدى وظائف األرسة، حيث يقوم الوالدان برعاية وتعليم األبناء: اللغة والقيم والعادات  ج: 

 والتقاليد الحسنة واألخالق الحميدة. 
 

 ما  أهمية الحب الذي يمنحه األبوان ألبنائهم؟ س: 
وري غذاء . 1 ي النمو النفسي للفرد ض 

 ف 
 أثر عىل حياة الفرد له . 2
 عزز ثقة الفرد بنفسه وباآلخريني . 3

 

ي توفرها األرسة ألبنائها؟ س: 
ورية الت   ما النفقات والحاجات الض 

 التنقل -5    التعليم -4    اللباس -3   الصحة -2الغذاء   -1 ج: 
 

 

ي بناء المجتمعما هو  س: 
ر
 ؟أثر األرسة ف

 التفكك األرسي -2األرسي   التوافق -1ا من خالل: ا وسلب  تؤثر إيجاب   ج: 
 

  ما المقصود بـ التوافق األرسي؟ س: 
ي تسود بير  أفراد األرسة جميعا فيجعلها تقوم بوظائفها بطريقة  ج: 

حالة الوئام واالنسجام الت 
ي أفرادا صالحير  يؤثرون إيجابي  

ي المجتمعصحيحة وتبت 
 . ا ف 

 

ح  س:  ي قوة المجتمعارسر
ر
ابط األرسي ف  أثر الي 

 عنه من نفس تعريف التوافق األرسيُيجاب  ج: 
 

 التفكك األرسي؟ ما المقصود بـ س: 
ي  ج: 

حالة من التوتر وضعف العالقات داخل األرسة نتيجة إخفاق أحد الزوجير  أو كليهما ف 
 القيام بواجباته مما يحول دون تأدية األرسة لوظائفها. 

 

ي بناء المجتمع وقوته؟ التفكك األرسي أثر ما  س: 
ر
 )سلبيات التفكك األرسي(  ف

ي االنحراف عن الطريق الصحيح يوقع األطفال . 1
 ف 

ي المدرسةسلب  عليهم يؤثر  . 2
 ا عىل سلوكهم ف 

 ضعف تحصيلهم الدراسي  . 3
ة األمراض النفسية الناتجة من تفكك األرسة . 4  كير
 ا عىل بنية المجتمعينعكس كل ذلك سلب   . 5
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القيم 
األردنية

الكرم

التسامح 
والعفو

ام االحي 

التعاون

ي بناء الشخصيةاذكر  س: 
ر
 دور األرسة ف

 الحسنة ليكونا قدوة صالحة لألبناء قالتحىلي باألخال . 1
 الحرص عىل التبسم وبشاشة الوجه دائما . 2
 تخصيص وقت مناسب لالجتماع باألبناء والتحدث إليهم . 3
 استخدام أسلوب الحوار واإلقناع واالبتعاد عن توجيه اللوم المستمر . 4
ي حياتهم . 5

 تدريب األبناء عىل كيفية االختيار واتخاذ القرار ف 
 يات تناسب قدراتهممنح األبناء مسؤول . 6

 

ي 
: المجتمع االردنر ي

 الدرس الثانر
 المجتمع؟ عّرف المقصود بـ س: 
 رض، ويرتبطون بعدد من الروابط. ا عىل بقعة من األفراد يعيشون مع  مجموعة من األ ج: 

 

ي تربط المجتمعااذكر أهم  س: 
 ؟لروابط الت 

كة     -3 الدين   -2اللغة    -1   ج:   عالقاتهمأحكام تنظم  -4أهداف مشي 
 

ا رغم التنوع فيه، وقد  س:  ا متجانس  ي مجتمع 
 المجتمع األردن 

ّ
 : ... أكسبه هذا التنوعيعد

 العيش واالنسجام والتآلف حت  أصبح نموذجا يحتذى به  -2حيوية وقوة     -1 ج: 
 

ي حسب نمط المعيشة س: 
 (نما  المعيشية الرئيسةاأل ) اذكر أقسام المجتمع األردن 

 المدينة -3          الريف -2       البادية -1 ج: 
 

ي خصائص المجتمع األوضح أهم  س: 
 ؟ردنر

 خالق الحميدة، كالمروءة و الكرمالتمسك باأل  . 1
ك . 2  التعددية والتنوع والعيش المشي 
 الوسطية واالعتدال . 3

 

 ؟القيم عّرف المقصود بـ س: 
ي تقوم بتوجيه سلوك اإلنسان وتنظم  ج: 

 عالقاته بالمجتمعالصفات الحميدة والمحببة الت 
 

د أهم  س: 
ّ
ي نعي   ونفتخر بها القيم األردنية األصيلةعد

 الت 
 : وهو أبرز القيم االجتماعية عند األردنيير  الكرم . 1
ي متسامح بطبعهالتسامح والعفو  . 2

 : فالمجتمع األردن 
ام . 3 ام الجار  (1 : أمثلة: االحي  ام الكبير ( 2  احي 

        احي 
ام الرأي اآلخر (3                        احي 

 الملهوف إغاثة (1 : أمثلةأو  : ُصَور التعاون . 4
 نضة المظلوم  (3 مساعدة الفقراء (2                      
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 يستمد الكرم أهميته؟ مم   س: 
ي بناء عالقات اجتماعية طيبة بير  أفراد المجتمع وتقويتها  ج: 

يستمدها من الرغبة ف 
 وترسيخها

 

 التسامح؟ المقصود بـما  س: 
ك بير  أفراد المجتمع ج: 

امه بما يعزز مبادئ العيش المشي   قبول اآلخر واحي 
 

ام؟ المقصود بـما  س:   االحي 
 التعبير عن تقديرك لآلخرين ج: 

 

 التعاون؟ المقصود بـ ما  س: 
 المشاركة وتقديم المساعدة بير  أبناء المجتمع الواحد.  ج: 

 

 اإلرساف؟ ما المقصود بـ س: 
ي اإلنفاق.  ج: 

 المبالغة ف 
 

 العادات والتقاليد؟ما المقصود بـ  س: 
ي يمارسها األفراد والجماعات بصورة متكررة وعادة تكون متوارثة  ج: 

السلوكات واألفعال الت 
ها من زمن آلخر وتمتاز بالثبات  ويختلف تفسير

 

 أقسام العادات والتقاليداذكر  س: 
 متصلة باألرسة     . 1
 بالمجتمعمتصلة بعالقة الفرد  . 2
ب . 3  خاصة بالمأكل والمشر
 خاصة باالحتفاالت والمناسبات، مثل: الزواج والعزاء . 4

  
ي اذكر  س: 

ي المجتمع األردنر
ر
  المظاهر السلبية ف

ي المجتموضح أهم أو  
ر
ي العادات والتقاليد السلبية ف

 ع األردنر
ي اإلنفاق عىل األفراح وبيوت العزاء . 1

 المبالغة ف 
 انتشار ظاهرة التدخير   . 2
ي األماكن العامةعدم  . 3

ام النظام ف   احي 
 مظاهر ترافق مواكب األفراح والخريجير   . 4
ي األفراح والمناسبات . 5

 إطالق العيارات النارية ف 
 

 

 األعراف؟ المقصود بـما  س: 
ورة  ج:  ي شؤون حياتهم، وشعورهم بض 

ما اعتاد الناس عىل اتباعه من قواعد معينة ف 
امها  احي 
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مجاالت 
التكافل 
االجتماعي 

األرسة

المدرسة

المجتمع

الحي 

ي المجتمع س: 
 بيرّ  أهمية األعراف ف 

ي حل كثير من القضايا االجتماعية ج: 
 تساهم ف 

  
ي تنمية المجتمع س: 

 قارن بير  أثر العادات اإليجابية والسلبية ف 
ام بير  العادات اإليجابية تعمل عىل بناء عالقات ال ج: 

فيصبح المجتمع  األفراد مودة واالحي 
ي تعود 

 . فكك المجتمعتيفعىل األفراد بالبغضاء واألحقاد  قويا بخالف العادات السلبية الت 
 

ي مجتمعنا قبل الوصول إىل المحاكم؟ س: 
 لماذا تنتهي كثير من المشكالت االجتماعية ف 

ي تعمل عىل حّل الكثير من القضايا االجتماعية.  ج: 
ي الت 

ي مجتمعنا األردن 
 بسبب األعراف ف 

 

ا؟ المتوارثةفش: لماذا تسم العادات االجتماعية  س: 
 
 بير  الناس أعراف

فصارت قاعدة ال بد من اتباعها  جيال بعد جيل تناقلها األفراد  ارثةالمتو ألن العادات  ج: 
ا. 
 
 وسميت أعراف

 

تنبيه: يفرق الطالب عند تعريف العادات والتقاليد وتعريف األعراف، وليفهم الفرق: العادات تتكرر 
 تباعها دائما، بينما األعراف أمر معتاد متوارث وال بد من اتباعه. لكن قد تتوارث أو ال تتوارث وال يلزم ا

ف المواقف اآلتية حسب الجدول إىل عادات وتقاليد وقيم:  س: 
ّ
 صن

 قيم عادات وتقاليد الموقف

ي تنظيف الشوارع والحدائق
ر
   يتعاون أهل الحي ف

   يحرص كثير من الناس عىل عمل القهوة العربية بشكل يومي 

   خاتم الخطبة باليد اليشىيوضع 
ي الدواوين الخاصة 

ر
ي العيد ف

ر
تحرص بعض العائالت عىل تقديم تهان

 بالعائلة
  

   بعض العائالت تولم للزواج )والئم الزواج(

   يحرص األردنيون عىل إكرام الضيف
 

 الدرس الثالث: التكافل االجتماعي 
؟ المقصود بـ ما  س:   التكافل االجتماعي
 رعاية األفراد بعضهم لبعض، حت  يكون أفراد المجتمع كأنهم أرسة واحدة ج: 

 

 صفات المجتمع المتكافل؟ ما  س: 
 يساعد القوي منهم الضعيف   . 1
 يعطف الكبير عىل الصغير    . 2
ي األفراح واألحزان . 3

كون معا ف   يشي 
 

 مجاالت التكافل االجتماعي أهم عدد  س: 
 المجتمع -4الحي   -3المدرسة    -2األرسة   -1 ج: 
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أنواع التكافل 
االجتماعي 

ي 
ر
التكافل اإلنسان

التكافل 
االقتصادي

ي األرسة  بيرّ   س: 
ي األرسة أوجه التكافل) كيفية تحقيق التكافل ف 

ر
 (ف

ي القيام بمتطلبات األرسة . 1
كة ف   يتحمل الزوجان المسؤولية المشي 

 حسن المعاملة بينهما . 2
 اإلنفاق عىل األرسة  . 3
 االعتناء باألبناء وتربيتهم . 4

 

ي المدرسةكيفية   بيرّ   س: 
ي المدرسة أوجه التكافل) تحقيق التكافل ف 

ر
 (ف

 مساعدة الطلبة المحتاجير  بتقديم المساعدات العينية والنقدية لهم ج: 
 

 

ي ممكن تقديمها للطلبة المحتاجير   س: 
 اذكر أمثلة عىل المساعدات العينية والنقدية الت 

ع بالمالبس الزائدة عن الحاجة . 1  التير
ع بالحقائب المدرسية . 2  التير
اء القرطاسية من أقالم ودفاتر . 3  رسر

 

ي الحي   بيرّ   س: 
ي الحي ) كيفية تحقيق التكافل ف 

ر
 (أوجه التكافل ف

ي التعاون  . 1
ي تواجه حّيهمف 

 حل المشكالت الت 
  تقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجير   . 2
ي قضاء أمورهم . 3

 مساعدة كبار السن ف 
 

ي المجتمع ) س: 
ي المجتمع(أوجه بيرّ  كيفية تحقيق التكافل ف 

ر
 التكافل ف

 مساعدة الفقراء والمحتاجير   -3كفالة األيتام     -2رعاية حق الجار     -1 ج: 
ي الظروف الجوية الصعبة    -4 

 تقديم المساعدة للمحتاجير   -5المساعدة ف 
 

، المهم أن  تنبيه: يالحظ الطالب أن أوجه التكافل أو صور التكافل نفس المعتر
ر أوجه التكافل  ، المجتمع.. يفرق بير ي كل مجال: األرسة، المدرسة، الحي
ر
ف

 ويحفظها بإتقان. 
 ؟أنواع التكافل االجتماعي  ما  س: 
ي  -1 ج: 

 التكافل االقتصادي -2التكافل اإلنسان 
 

؟ س:  ي
 ما تعريف التكافل اإلنسان 

الحرص عىل إدخال الشور إىل شكل من أشكال التكافل االجتماعي فيه  ج: 
ي تصيب اإلنساننفس كل فرد ويشمل حاالت 

ذلك بو  الفرح والحزن الت 
 يشعر الفرد بعزته وكرامته. 

 

 التكافل االقتصادي؟ المقصود بـ ما  س: 
حرص المجتمع عىل عدم تعرض أفراده ي ل من أشكال التكافل االجتماعي فيهشك  ج: 

ا مبادرة كل فرد إىل إنقاذ حياة أي إنسان لالستغالل واإليذاء
 
ه.  وأيض  يتعرض ألذى كجوع وغير
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ي تحقيق المجتمع  يساهم كيف  س: 
 ؟التكافل االقتصاديف 

 محاربة االحتكار  . 1
 مقاومة كل أنواع الغش . 2
ه . 3  مبادرة كل فرد إلنقاذ حياة أي إنسان يتعرض ألذى الجوع بالصدقات والزكاة وغير

 

 كفالة التعليم؟  المقصود بـ ما  س: 
يقوم عدة مواطنير  بتحمل نفقات تدريس شكل من أشكال التكافل االجتماعي حيث  ج: 

ي الجامعات
 بعض الطالب المحتاجير  ف 

 

  س: 
ا
ي واالقتصادي اذكر أشكال

 أخرى للتكافل االجتماعي غير التكافل اإلنسان 
 كفالة التعليم . 1
ي مساعدة المواطنير  بتخفيف أعباء  . 2

 الحياةمساهمة الجمعيات والمؤسسات المدنية ف 
 

 ؟آثار التكافل االجتماعي ماهي أهم  س: 
 استقرار المجتمع     . 1
 توثيق المودة بير  األفراد    . 2
ام اآلخرين  . 3  احي 
 شعور الفرد بقيمته . 4

 

ي المجتمع؟ س: 
تبة عىل حصول التكافل االقتصادي ف   ما اآلثار المي 

تبة عىل  ج:  ، فتحصل نفس اآلثار المي  التكافل االقتصادي نوع من أنواع التكافل االجتماعي
: التكافل االجتماعي  ام اآلخرين -3توثيق المودة   -2استقرار المجتمع   -1وهي   احي 

 

ام بير  األفراد؟كيف يُ   س: 
ي توثيق المودة واالحي 

 سهم التكافل االقتصادي ف 
ومبادرة كل فرد إلنقاذ اآلخر  تعرض أفراده لالستغالل واإليذاء يحرص المجتمع عىل عدم ج: 

ام بير  األفراد. 
ه فتتوثق المودة ويزيد االحي   من الجوع وغير

 

ي حت  اليوم س: 
ي المجتمع األردن 

ي ما زالت موجودة ف 
د أهم العادات والتقاليد الت 

ّ
 عد

ي  -2تقديم القهوة العربية للضيف    -1 ج: 
ي العيد ف 

 الدواوين العائلية  تقديم تهان 
 زواج والعزاء والئم ال -3    

 

:  س:  ي
ف المواقف اآلتية حسب ما يقتضيه الموقف وفق الجدول اآلن 

ّ
 صن

ي  الموقف
ر
 تكافل اقتصادي تكافل إنسان

ي األعياد وتبادل السالم بينهم
ر
ر ف    لقاء المواطنير

ر حقائب مدرسية عىل الطلبة الفقراء    توزي    ع أحد المحسنير
ي حي فقير 

ر
ا ف ا مجانيًّ    يقيم عدد من األطباء يوًما طبيًّ
   يزور الطالب زميلهم للتعزية بوفاة والده

ا األفراح
ً
ان بعضهم بعض    يشارك الجير

لية عند الحاجة ر ان األدوات المير    يتبادل الجير

http://www.fb.com.talakheesjo/


 

11         talakheesjo.comfb.ww.w       
 

ع بالدم    التير

   التعاون عند إغالق الطرق بسبب الثلج
 

 الوحدة األوىلمصطلحات تعريفات و 
ي بناء المجتمع وتتألف من زوج وزوجة يعيشان معا بموجب عقد زواج : األرسة -

 
الخلية األوىل ف

 .  رسمي
وجير  : األرسة الممتدة -  

وجير  وغير المي   
ي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء المي 

ة الت  األرسة الكبير
ي مسكن واحد يسم بيت 

 
 العائلة أو مساكن متجاورة قريبة من بعضها. واألحفاد ويقيمون جميعا ف

ي مسكن واحد : األرسة النواة -
 
ي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء فقط ويعيشون معا ف

األرسة الت 
 مستقل

: إحدى وظائف األرسة، حيث يقوم الوالدان برعاية وتعليم األبناء: اللغة التنشئة االجتماعية -

 ألخالق الحميدة. والقيم والعادات والتقاليد الحسنة وا
ي تسود بير  أفراد األرسة جميعا فيجعلها تقوم : التوافق األرسي -

حالة الوئام واالنسجام الت 
ي أفرادا صالحير  يؤثرون إيجابي  

ي المجتمعبوظائفها بطريقة صحيحة وتبت 
 
 . ا ف

حالة من التوتر وضعف العالقات داخل األرسة نتيجة إخفاق أحد الزوجير  أو  : التفكك األرسي -
ي القيام بواجباته مما يحول دون تأدية األرسة لوظائفها. كل

 يهما ف 
 رض، ويرتبطون بعدد من الروابط. ا عىل بقعة من األفراد يعيشون مع  مجموعة من األ: المجتمع -
ي تقوم بتوجيه سلوك اإلنسان وتنظم عالقاته بالمجتمعالقيم:  -

 الصفات الحميدة والمحببة الت 
امه: التسامح - ك بير  أفراد المجتمع قبول اآلخر واحي 

 بما يعزز مبادئ العيش المشي 
ام -  التعبير عن تقديرك لآلخرين: االحي 
 المشاركة وتقديم المساعدة بير  أبناء المجتمع الواحد: التعاون -
ي اإلنفاقاإلرساف -

 : المبالغة ف 
ي يمارسها األفراد والجماعات بصورة متكررة وعادة تكون : العادات -

متوارثة السلوكات واألفعال الت 
ها من زمن آلخر  وتمتاز بالثبات ويختلف تفسير

ورة : األعراف - ي شؤون حياتهم، وشعورهم بض 
ما اعتاد الناس عىل اتباعه من قواعد معينة ف 

امها  احي 
 رعاية األفراد بعضهم لبعض، حت  يكون أفراد المجتمع كأنهم أرسة واحدة: التكافل االجتماعي  -
ي  -

الحرص عىل إدخال الشور إىل نفس كل التكافل االجتماعي فيه : شكل من أشكال التكافل اإلنسانر
ي تصيب اإلنسان

 وبذلك يشعر الفرد بعزته وكرامته.  فرد ويشمل حاالت الفرح والحزن الت 
حرص المجتمع عىل عدم تعرض : شكل من أشكال التكافل االجتماعي فيه يالتكافل االقتصادي -

ا مبادرة ك أفراده لالستغالل واإليذاء
 
ل فرد إىل إنقاذ حياة أي إنسان يتعرض ألذى كجوع وأيض

ه.   وغير
يقوم عدة مواطنير  بتحمل نفقات : شكل من أشكال التكافل االجتماعي حيث كفالة التعليم -

ي الجامعات
 تدريس بعض الطالب المحتاجير  ف 
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خصائص الحوار

تقبل الرأي
اآلخر

استخدام 
صيغة 
مقبولة

حسن 
االستماع

ي 
ر
ر ف كير

الي 
الحوار

عرض 
الفكرة

أهداف الحوار

ج الوصول لنتائ
مرضية

تبادل 
المعلومات

ام الرأي  احي 
اآلخر

إدارة الخالف

ك  الوحدة الثانية: العيش المشي 

 الدرس األول: الحوار
 عّرف الحوار س: 
، يتم فيه تداو أسلوب التخاطب  ج:   فال ل الكالم بينهم بطريقة متكافئة بير  شخصير  أو أكير

 ، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن التعصبيستأثر بالحديث أحدهم دون اآلخر 
 

 حسن االستماع عّرف س: 
 اإلنصات الجيد للكالم واالستماع لما يقوله اآلخرون دون مقاطعة  ج: 

 

ي ا هام  لماذا يعد الحوار محور   س: 
 (أهمية الحوار) التفاعل والتواصل؟ ا ف 

ي التفاعل مع اآلخرين واالستماع إىل الرأي اآلخر . 1
 يركز عىل قدرة اإلنسان ف 

ام وجهة النظر المعارضة . 2  ويركز عىل احي 
 

 خصائص الحوار عدد أهم  س: 
 بطريقة واضحة ومفهومة عرض الفكرة . 1
كير   . 2

ود الذهن الي  ي الموضوع وعدم رسر
 ف 

 لآلخر االستماعحسن  . 3
آراء اآلخرين وعدم  تقبل . 4

 التمسك بالرأي إن كان خاطئا
 المقبولة والمناسبة للحوار الصيغةاستخدام  . 5

ر االستماع لتقّبل الصيغة ي للحفظ: خصائص الحوار بعرض الفكرة وتركير
 جملة رابط ذهتر

 

 (صفات المحاور الناجح.. ) مهارات الحوار الناجح اذكر  س: 
 ثقافةال -3  الهدوء -2    الصير  -1 ج: 
ي الحوار ال -4    

 حسن االستماع -5     مرونة ف 
ي للحفظ: 

 جملة رابط ذهتر
 مهارات المحاور صابر الهادي مثقف مرن يحسن االستماع

 

 أهداف الحوار اذكر  س: 
ام . 1  آراء اآلخرين وترك الجدال احي 
ه إدارة . 2

ّ
 الخالف وحل

 بير  األطراف المعلومات تبادل . 3
ي األطراف نتائجالوصول إىل  . 4

 ترض 
ي للحفظ: 

 جملة رابط ذهتر
ام اإلدارة لتبادل النتائج  أهداف الحوار باحي 

 

الصير 

الهدوء

الثقافة
حسن 
االستماع

المرونة 
ي 
ر
ف

الحوار
مهارات 

الحوار 

 الناجح
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معيقات الحوار

الخوف 
والخجل من 

الحوار

عدم 
اإلحساس 
ربقيمة الحوا

عدم الشعور 
باألمان

التعصب

 معيقات الحوارالمعيقات، اذكر  للحوار كثير من س: 
 له التعصبالتمسك بالرأي و  . 1
 قيمة الحوار اإلحساس بعدم . 2
والخجل من التحدث أمام  الخوف . 3

 الناس
 األمانشعور أحد األطراف ب عدم . 4

ي للحفظ: معيقات الحوار التعصب لعدم اإلحساس والخوف لعدم األمان
 جملة رابط ذهتر

 

 فش لماذا التعصب للرأي وعدم قبول الرأي اآلخر يؤدي لعدم الوصول لنتائج إيجابية؟ س: 
ألن التعصب وعدم قبول الرأي اآلخر هو من معيقات الحوار حيث اليؤدي إىل حوار  ج: 

 تكون هناك نتائج إيجابية وفهم وتقبل للرأي اآلخر ناجح وبالتاىلي ال 
 

ي األطراف؟  س: 
 كيف يؤدي الحوار الناجح إىل الوصول إىل نتائج ترض 

ي منها الوصول  ج: 
ا يؤدي أهدافه الت  بأن يتمتع المحاور بصفات معينة تجعل الحوار ناجح 

، الهدوء، الثقافة، ال ي األطراف، من تلك الصفات: الصير
ي الحوار إىل نتائج ترض 

مرونة ف 
 وحسن االستماع. 

 

 يستطيع المحاور الناجح الوصول إىل أهدافه بسهولة، وضح ذلك س: 
ي الحوار، الثقافة، حسن االستماع والهدوء.  ج: 

، المرونة ف  : الصير  ألنه يتمتع بصفات وهي
 

ف العبارات اآلتية بما يناسبها من صفات المحاور الناجح س: 
ّ
 صن

 (الهدوء)عدم  الحوار بحركة مستمرة وينتقل من مكان إىل آخرقوم يزن خالل جلسة ي

ي جلسة الحوار
ر
ي المحاور للحديث ف

 حسن االستماع يصغر
 (الثقافة)عدم  ليس لدى المحاور أي إلمام بموضوع المحاورة

م بموضوع المحاورة مع األمثلة عىل الموضوع ر ي الحوار يلي 
ر
 المرونة ف

 (الصير )عدم  اللقاء، ويحاول االنسحابال يتقيد المحاور بوقت انتهاء 
 

: التسامح ي
 الدرس الثانر

 التسامح عّرف المقصود بـ س: 
ي تهدف إىل نبذ التطرف ج: 

والتعصب واعتماد مبدأ  مجموعة السلوكات والممارسات الت 
 األفراد.  الحوار بير  

 

 اذكر أهمية التسامح س: 
 القضاء عىل الخالفات بير  األفراد -2  تحقيق وحدة المجتمع وتماسكه   -1   ج: 

 

ي قوة المجتمع وتماسكه وضح أثر التسامح  س: 
 ف 

ي عىل  ج: 
ة أساسية لحقوق اإلنسان والعدل والحرية فيقوي المجتمع ويقض  التسامح ركير 

 والضاعات بير  األفراد.  الخالفات
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مظاهر التسامح

الرحمة الصير  عدم الكره التعصبنبذ  عدم الغضب

ي بناء المجتمع س: 
ي تسهم ف 

 التسامح أحد أهم المبادئ اإلنسانية الت 
ّ
 علل: يعد

ي  . 1
ية إىل مرتبة أخالقية عالية من خالل التخىلي عن الرغبة ف 

ألنه يسمو بالنفس البشر
 إيذاء اآلخرين ألي سبب

ي التسامح رغبة قوية لرؤية المزايا الحسنة لدى الناس . 2
 ف 
 وهو شعور بالرحمة والتعاطف . 3

 

 مظاهر التسامح عدد س: 
 عدم الغضب -1 : ج

 الرحمة -3  الصير  -2 
 عدم الكره -5 نبذ التعصب -4 

ي للحفظ: 
 مظاهر التسامح أن تصير ترحم ال تكره ال تغضب ال تتعصبجملة رابط ذهتر

 

  آثار التسامح وضح س: 
  للتسامح، أهمها:  النتائجأو يوجد العديد من    

 بير  األفراد المحبةنشر  . 1
 بير  األفراد العالقات توطيد  . 2
 العنف مظاهر  القضاء عىل -3    
 بطرق سهلة حل الخالفات -4   

ي للحفظ: 
 آثار التسامح أن يتوطد الحب ونحل الخالف بال عنفجملة رابط ذهتر

 

 ؟صفات اإلنسان المتسامح ما هي  س: 
 أو لإلنسان المتسامح عدد من الصفات اإليجابية، منها: 

  وتقبل الرأي اآلخر نبذ التعصب . 1
ي الحوار والتفكير  العقلاستخدام  . 2

 والمنطق ف 
ي إنسان  . 3 ي الحل إيجانر

 يفكر ف 
 مساعدة اآلخرين . 4
 النفس محب لآلخرين كريم . 5
 نبذ العنف والتطرف واإلرهاب . 6
 لديه أهداف يسىع إىل تحقيقها . 7

ي للحفظ: 
ي صفات المتسامح: كريم جملة رابط ذهتر  يساعد اآلخرين وال يتعصب  عقله إيجانر

 

 اإلنسان المتسامح له شأن كبير عند الناس.. فش ذلك س: 
ي إيذاء اآلخرين.  ج: 

ه وسم بنفسه عن الرغبة ف  ه عن غير  ألنه تحىل بصفات إيجابية تمير 
ي بعد حفظه ألسهل 

نقا ، ليتذكر التقسيمات فيذكر  5تنبيه: يحفظ الطالب جملة الرابط الذهتر
 عند االمتحانالنقطة كاملة 

آثار التسامح

حل الخالف 
بسهولة

القضاء عىل 
العنف

توطيد 
العالقات

نشر المحبة
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عنارص 
الخالف

قضية 
الخالف

أطراف 
الخالف

وسائل 
حل 
الخالف

أسباب 
الخالف

اختالف القيم

ي السيطسوء الفهم
ر
رةالرغبة ف

 الدرس الثالث: حل الخالف
ه؟ بير  من س:   يحدث الخالف بشكل أكير من غير
ي العمل   -3اإلخوة   -2الزوجير     -1 ج: 

كاء ف   األصدقاء -4الشر
 

 الخالف عّرف المقصود بـ س: 
ي مواقف معينة مما  ج: 

ي القيم أو ف 
يؤدي إىل نزاع ما لم يتم قد حالة عدم االتفاق بير  طرفير  ف 

 التوصل إىل حل يقبله جميع األطراف
 

 المقصود بـ حل الخالفعّرف  س: 
انتهاء الخالف و ت بينهما إىل الحالة الطبيعية إعادة العالقاو إعادة الثقة بير  المختلفير   ج: 

ي الحلبقبول األ 
 طراف المشاركة ف 

 

 عنارص الخالف عدد  س: 
 قضية الخالف   . 1
 أطراف الخالف   . 2
 وسائل حل الخالف . 3

 

 أسباب الخالف اذكر  س: 
 اختالف القيم  . 1
 وء الفهم  س . 2
ي السيطرة . 3

 الرغبة ف 
 

  حل الخالف؟ قبلما الطرق المستخدمة  س: 
ي الرد  -3التعقل    -2عدم اإلساءة   -1 ج: 

 عدم المبالغة ف 
 

 ، مع تعريف كل منهاالفحل الخووسائل طرق وضح  س: 
ا لمناقشة المشكلة والتوصل التفاوض . 1 ي حاجات المختلفير  : االلتقاء سوي  إىل حل يلتر

 ومصالحهم بشكل أفضل
: تدخل طرف ثالث محايد يدع الوسيط ليكون دوره خلق مناخ من التفاهم الوساطة . 2

ي البحث عن حل يرضيهم
 والتعاون بير  المختلفير   يساعد األطراف المتنازعة ف 

ا للطرفير  التحكيم . 3
 : يستند إىل قانون رسمي أو عشائري ويعد حكمه ملزم 

ي بعد قبول األطراف بالحل بغض النظر عن قناعتهم به أو عدمها وذلك مصالحةال . 4
: تأن 

 إلصالح العالقات بينهم. 
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طرق حل الخالف

المصالحة التحكيم الوساطة التفاوض

 
 
 

  س: 
ّ
 فوائد حل الخالفد عد

 أو كيف ينعكس حل الخالفات عىل األفراد والمجتمع؟  
 توفير الوقت والجهد   -1 ج: 
 إنهاء التوتر والقلق  -2    
اعات -3      منع الي  
 

، اذكرهما .... أو يستند التحكيم إىل .... أو ....  س:   يقسم التحكيم إىل نوعير 
 عشائري -2قانون رسمي    -1 ج: 

 

 مت  يتم إرسال القضية إىل القضاء؟ س: 
ي بإصدار حكم ملزم للطرفير   ،ستطع األطراف حل المشكلة بأنفسهمإذا لم ي ج: 

 فيقوم القاض 
 

ي مرحلة أو طريقة المصالحة؟ س: 
 مت  تأن 

ي المصالحة بعد قبول األطراف بالحل بغض النظر عن قناعتهم وذلك إلصالح  ج: 
تأن 

 العالقات
 

 ناقش: الخالف أمر ال يمكن تفاديه ولكن المهم إدارة هذا الخالف س: 
 أخرى. أي يجب أن نحسن إدارته بمعت  السيطرة عليه ومنع اتساعه وامتداده إىل أطراف  ج: 

 

ي المواقف اآلتية:  س: 
 ما وسيلة حل الخالف ف 

ي الصف؟  تدخل عىلي  -
 الوساطةلحل خالف وقع بير  زمالئه ف 

ي أسباب خالفهما واالتفاق عىل حل له؟  -
ا للبحث ف   التفاوضجلست لمياء وصفاء مع 

ا إلعادة عالقتهما إىل وضعها؟  -  المصالحةاجتمع منير وسعيد بعد حل خالفهم مع 
ي حل الخالفات س: 

 وضح الفرق بير  الوساطة والتحكيم ف 
 يذكر تعريف كل منهما.  ج: 
 اختالف الرأي ال يفسد للود قضية، ناقش العبارة س: 
ي مسألة ما ال يؤثر عىل عالقاتهم ومن  ج: 

أي أن اختالف وجهات النظر لدى األفراد ف 
ض أال يؤدي لخالف بينهم.   المفي 

 واالختالف؟ما الفرق بير  الخالف  س: 
ي القيم أو المواقف مما قد يؤدي إىل نزاع، أما االختالف فهو  ج: 

الخالف هو عدم االتفاق  ف 
ه.  ي شكل أو جنس أو عرق أو غير

 مقارنة بير  شيئير  يختلفان ف 
 

فوائد حل الخالف

اعات ر منع الير
إنهاء التوتر 
والقلق

ت توفير الوق
والجهد
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 تعريفات ومصطلحات الوحدة الثانية
، يتم فيه تداول الكالم بينهم بطريقة : الحوار - أسلوب التخاطب بير  شخصير  أو أكير

، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن  يستأثر بالحديث أحدهم دون اآلخر فال متكافئة 
 التعصب

 اإلنصات الجيد للكالم واالستماع لما يقوله اآلخرون دون مقاطعة حسن االستماع:  -
ي تهدف إىل نبذ التطرف والتعصب مجموعة السلوكات والممارسات  التسامح:  -

الت 
 األفراد واعتماد مبدأ الحوار بير  

ي مواقف معينة مما : الخالف -
ي القيم أو ف 

يؤدي إىل قد حالة عدم االتفاق بير  طرفير  ف 
 نزاع ما لم يتم التوصل إىل حل يقبله جميع األطراف

لحالة الطبيعية إعادة العالقات بينهما إىل او إعادة الثقة بير  المختلفير  : حل الخالف -
ي الحلانتهاء الخالف بقبول األ و 

 طراف المشاركة ف 
ي حاجات المختلفير  التفاوض - ا لمناقشة المشكلة والتوصل إىل حل يلتر

: االلتقاء سوي 

 ومصالحهم بشكل أفضل
: تدخل طرف ثالث محايد يدع الوسيط ليكون دوره خلق مناخ من التفاهم الوساطة -

ي البحث عن حل يرضيهموالتعاون بير  المختلفير   يسا
 عد األطراف المتنازعة ف 

ا للطرفير  التحكيم -
 : يستند إىل قانون رسمي أو عشائري ويعد حكمه ملزم 

ي بعد قبول األطراف بالحل بغض النظر عن قناعتهم به أو عدمها وذلك المصالحة -
: تأن 

 إلصالح العالقات بينهم
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 الوحدة الثالثة: السالمة المرورية

 حوادث المرورالدرس األول: 
 ما فوائد استخدام الطريق بصورة صحيحة؟ س: 
 سالمة اآلخرين -2سالمة النفس    -1 ج: 

 

 ما هي األخطار الناجمة عن سوء استخدام الطريق؟ س: 
ي النفس واألموال -2حوادث مرورية مروعة   -1 ج: 

 خسائر ف 
 

 حوادث المرور عّرف المقصود بـ س: 
ار  ج:  ي تتسبب بها مركبة واحدة متحركة عىل األقل األض 

ية والمادية الت   البشر
 

 مع تعريف كل منهما  ؟أنواع الحوادث المروريةما  س: 
 : تقع بير  مركبة ومركبة أخرىحادثة صدم . 1
ا س: حادثة ده . 2  تقع بير  مركبة وأحد المارة المشاة وهو أشد خطر 

 

 ما الفرق بير  حادث الصدم وحادث الدهس؟ س: 
 ذكر تعريف كل منهمايتم  ج: 

 

 لماذا حوادث الدهس أشد الحوادث خطرا؟ س: 
 ألنها قد تؤدي للوفاة حت  لو كانت السيارة تسير ببطء ج: 

 

 فش: يتسبب حادث الدهس بالوفاة حت  لو كانت المركبة تسير ببطء س: 
ة ودونما حاجز ج:   ألنها تطال المشاة مبارسر

 

 مع ذكر أمثلة عليها ؟أسباب الحوادث المرورية ما  س: 
ية . 1 ، المشاة، أخطاء بشر  من قبل: السائق، الراكبير 

ية(  س: ) ي الطرقات -2الشعة الزائدة   -1 ج: اذكر أمثلة عىل أخطاء بشر
 اللعب ف 

 الحديث مع السائق -4العبور من المناطق غير المخصصة للمشاة    -3
ام بإشارات المرورقطع اإلشارة الحمراء وعدم  -6التحدث بالهاتف   -5  االلي  
 الطريق -2صالحية المركبة    -1، مثل: أخطاء مادية . 2

 

ي  تنبيه: األخطاء المادية ذات أثر ضعيف قياًسا بالخطأ البشر
 

 ؟الخسائر الناتجة عن حوادث المرور أنواعما  س: 
 ، مثل: الصيانة الباهضة، اإلصابات وخاصة اإلعاقات والوفياتماديةخسائر  . 1
يةخسائر  . 2 ار النفسية والمعنوية للمصابير  وذويــهم ،بشر  مثل: األض 
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ي األردن لعام  111تنبيه: وقوع ما يزيد عىل 
ر
ا 2114ألف حادث مروري ف ف األردن الرابع عالميًّ

ِّ
م، صن

ي الحل.  من حيث نسبة وقوع الحوادث المرورية فيه أي
 يوجد مشكلة مرورية حقيقية تقتضر

 

ي الحد وضح  س: 
ر
 من الحوادث المروريةدور مؤسسات الدولة ف

 التوعية والتثقيف المروري    . 1
 تحسير  الطرقات    . 2
يعات   . 3  تطوير التشر
 توجيه وسائل اإلعالم . 4

 

د أهم  س: 
ّ
ي الحد من حوادث المرورعد

ر
ي لها دور ف

 مؤسسات الدولة الت 
بية والتعليم    -2مديرية األمن العام    -1 ج:   وزارة الي 

 

ي اذكر  س: 
ر
ي تحقق األمن المروري األمن العاممديرية اإلدارات المختصة ف

 الت 
ي  -3إدارة الدوريات الخارجية    -2إدارة السير المركزية    -1 ج: 

 المعهد المروري األردن 
 

 عّرف المقصود بـ منظمي المرور س: 
ي األمن العام تعمل عىل تحقيق األمن األمروري من خالل التعامل  ج: 

إدارات مختصة ف 
ي معها وهي 

ي الميدان 
 إدارة السير والدوريات الخارجية والمعهد المروري األردن 

 

ي المجال المروري ت األمن العامواجباأهم ما  س: 
ر
 ؟ف

طة السير أو اذكر أهم     ي يقوم بها أفراد رسر
 األعمال الت 

 تطبيق قانون السير  . 1
 ضبط المخالفات المرورية  . 2
 مراقبة الوضع المروري عىل الطرق الداخلية والخارجية . 3
 الطريق ستخدمي العون والمساعدة لمتقديم  . 4

طي يضبط التطبيق ويقدم المراقبة
ي للحفظ: الشر

 جملة رابط ذهتر
 

ي المجال المروري المعهد المروريأدوار أهم  ما  س: 
ر
 ؟ف

يعات المرورية . 1 اح التشر  اقي 
ي مجال المرورتد . 2

 ريب العاملير  ف 
 التوعية المرورية . 3
 

ي المجال المروريتنبيه: واجبات األمن العام أو المعهد 
ر
 ونالذي يقوم مهي نفسها دوره : المروري ف

ي الحد من حوادث المرور
ر
 به ف
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بية والتعليم )أو المدارس(ما  س:  ي نشر الوعي المروري دور وزارة الي 
ر
 ؟ف

هم بوشاح أمر عىل يدربــهم األمن العام: حيث إنشاء فرق مرشدي المرور  . 1 ، ويتم تميير 
 الكتف مع إشارة قف. 

طةعقد دورة  . 2 ي المدارس بالتعاون مع أصدقاء الشر
: لنشر الوعي المروري بير  الطلبة ف 

 مديرية األمن العام
 

ي المدارس    .... ) س: 
 أعمال فرق مرشدي المرور(فش: تأسيس فرق مرشدي المرور ف 

 وعية المرورية داخل المدارس   الت . 1
 عبور الشارع قبل وبعد الدوام المدرسي عىل  الطلبة مساعدة زمالئهم . 2

 

 ما المقصود بـ فرق مرشدي المرور؟ س: 
هم بوشاح أحمر عىل  ج:  طلبة المدارس الذين يتم تدريبهم بمساعدة كوادر األمن العام وتميير 

 الكتف مع إشارة قف وذلك ليقوموا بمهام من شأنها الحد من حوادث المرور. 
 

 عّرف المقصود بـ يوم المرور العالمي  س: 
ا بضحايا الحوادث المرورية. اليوم الرابع من أّيار  ج:   من كل عام يحتفل فيه العالم تذكير 

 

؟  س:  ي
 كيف يتم االحتفال بيوم المرور العالمي عىل الصعيد الوطت 

 توعية المرورية واستذكار مآسي حوادث المروربال . 1
ي الحد من الحوادثو  . 2

 تكريم الجهات المسؤولة ف 
 

 فش: احتفال العالم بيوم المرور العالمي  س: 
ا بضحايا الحوادث المرورية ج:   تذكير 

 

 للحد من الحوادث المرورية س: 
ا
ح حلوًل  اقي 

 التوعية المرورية المستمرة عير وسائل اإلعالم المختلفة ج: 
 

ا بأيام األسبوع األخرى س:   فش: تحدث نسبة عالية من الحوادث يوم الخميس قياس 
يد فيه حركة الم ألنه يسبق يوم اإلجازة الرسمية ج:   ركبات والتنقل للمسافرين والمشاة في  

 

ي ظل ظروف جوية غير مالئمة س: 
 فش: تحدث نسبة عالية من الحوادث ف 

ألن الظروف الجوية غير المالئمة تزيد احتمالية انزالق المركبات أو عدم وضوح الرؤية  ج: 
 عند السائق. 

 

: الوعي المروري ي
 الدرس الثانر

 كيف نتفادى األخطار الناتجة من االستخدام الخاطئ للطريق؟  س: 
 الوعي بتلك المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية . 1
ام بقواعد المرور السليمة . 2  االلي  
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 الوعي المروري عّرف المقصود بـ س: 
ا عىل التعامل مع البيئة إكساب اإلنسان منذ صغره سلوكات مرورية سليمة يجعله قادر   ج: 

 المرورية المحيطة بصورة صحيحة وإدراك األخطار وحماية نفسه واآلخرين
 

 تشمل البيئة المرورية عدة أمور ... اذكرها س: 
 إشارات المرور -5الراكب     -4السائق     -3المركبة    -2القوانير  المرورية    -1 ج: 
 المشاة من األطفال وذوي الحاجات وكبار السن -7رجل المرور    -6    

 

د  س: 
ّ
 أنواع قواعد المرورعد

 قواعد الركوب اآلمن -3قواعد عبور الطريق اآلمن     -2قواعد المسير اآلمن    -1 ج: 
 

 المسير اآلمن؟ ما المقصود بـ س: 
 المسير عىل رصيف الطريق بما يضمن سالمة المارة ج: 

 

ي حالة انعدام الرصيف يجب اتباع األمور اآلتية:  .. قواعد المسير اآلمن اذكر  س: 
 أو ف 

 السير عىل أقض حافة الطريق . 1
 السير باالتجاه المقابل للسيارات . 2
 السير بصورة فردية ال جماعية . 3

 

 العبور اآلمن للطريققواعد اذكر  س: 
 العبور من المناطق المخصصة للمشاة . 1
 العبور من المناطق المكشوفة . 2

 

 لمشاة؟لالمناطق المخصصة  ما المقصود بـ س: 
 مناطق معدة ضمن الطريق ليتمكن المشاة من عبورها بأمان ج: 

 

 فش: إنشاء ممرات المشاة س: 
 ليتمكن المشاة من العبور بأمان ج: 

 

 ؟المناطق المكشوفة ما المقصود بـ س: 
ي يراك السائق فيها بوضوح ج: 

 المناطق الت 
 

 (من المناطق المكشوفة خطوات العبور ) خطوات العبور اآلمنوضح  س: 
ا     -2الوقوف عىل حافة الرصيف    -1 ج:  ا -3النظر يسار 

 
 النظر يمين

ا مرة أخرى    -4      عبور الشارع بخط مستقيم وبحذر وانتباه -5النظر يسار 
 

 فش: خطورة العبور من المناطق غير المكشوفة س: 
ي تلك المناطق. س ألن السائق ال وقوع الحوادث المرورية وخاصة الده ج: 

 يرى المشاة ف 
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 فش: خطورة تجمهر الماّرة حول الحادث المروري س: 
 ألنه يعيق تقديم المساعدة واإلسعافات األولية للمصابير   ج: 

 

ي السيارة أو الحافلة( قواعد الركوب اآلمناذكر  س: 
ام بها ف   )عىل الراكب االلي  

 الركوب بعد توقف المركبة . 1
 الركوب من جهة الرصيف . 2
 إخراج اليد من النافذة عدم . 3
 عدم التحدث مع السائق . 4
 وضع حزام األمان . 5
د  س: 

ّ
 مناطق اللعب اآلمنة حد

 الساحات البعيدة عن مرور السيارات -3الحدائق   -2المالعب   -1 ج: 
 

  س: 
 
 ا للعب؟لماذا الطريق ليس مكانا آمن

 ألنه مخصص لمرور السيارات وليس للعب ج: 
 ث الوعي المروري بير  المواطنير  علل: اهتمام دائرة السير بب س: 
ا عىل التعامل مع البيئة المرورية بصورة صحيحة وإلدراك األخطار  ج:  ليصبح المواطن قادر 

 وحماية نفسه واآلخرين منها. 
 

ي مقاعد السيارة الخلفية س: 
ورة جلوس األطفال ف   علل: ض 

ا  ج: 
 
ي حال حدوث حادثة صدمألن المقاعد الخلفية أكير أمان

 للطفل من المقاعد األمامية ف 
 

 علل: تخصيص مناطق ضمن الطريق لعبور المشاة س: 
 ليتمكن المشاة من عبورها بأمان ج: 

 

د بعض  س: 
ّ
 مظاهر الوعي المروريعد

 العبور من مناطق عبور المشاة -2التقيد بإشارات المرور   -1 ج: 
ي األماكن اآلمنة -4 العبور من المناطق المكشوفة   -3     

 اللعب ف 
 استخدام حزام األمان -5     

 

 الدرس الثالث: إشارات المرور
 ؟ نظيم حركة المرور ما أسباب ابتكار أدوات ووسائل متنوعة لت س: 
ي كل مكان -3تعدد مستخدميها   -2ازدحام الطرق   -1 ج: 

طي مرور ف 
 عدم إمكانية وضع رسر

 

 عّرف المقصود بـ اإلشارات المرورية س: 
ا   ج:  قد تكون  كلمات أو أدوات أو رموز ذات دالالت مرورية مفهومة لمستخدمي الطريق جميع 

 مرسومة أو مكتوبة عىل الطرق أو مثبتة عىل جوانبها أو فوقها. 
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 ؟يةشارات المرور الهدف من اإل ما  س: 
 مستخدمي الطريق وتحذيرهم وإرشادهمإلزام   -2    تنظيم حركة المرور  -1  ج: 

 

 أنواع اإلشارات المروريةاذكر  س: 
 ، وأنواعها: المنع، التحذيرية، اإللزاميةالشواخص المرورية . 1
 )ممرات المشاة( عالمات الطرق . 2
 اإلشارات الضوئية . 3

 

 ، مع أمثلة عليهاأنواع الشواخص المروريةاذكر أهم  س: 
 : ممنوع مرور المشاةل، مثشواخص المنع . 1
 : احذر )أيها السائق( أمامك منطقة عبور )طالب المدارس(ل، مثالشواخص التحذيرية . 2
 : ممر إلزامي لمرور المشاةل، مثالشواخص اإللزامية . 3

 

  ؟المقصود بـ شواخص المنعما  س: 
لوحات معدنية تثبت عىل جوانب الطرق وتتضمن معلومات  ج: 

ي إطار ، أشكعما يجب عىل مستخدم الطريق أن يمتنع عن فعله
الها دائرية قاعدتها بيضاء ف 

 أحمر والرموز باألسود
 

  الشواخص التحذيرية؟ ما المقصود بـ س: 
لوحات معدنية تثبت عىل جوانب الطريق وتتضمن معلومات تنبه لوجود أخطار محتملة  ج: 

ي إطار أحمر عىل الطريق
، أشكالها مثلثات متساوية األضالع رأسها لألعىل، القاعدة بيضاء ف 

 والرموز باألسود. 
 

  ما المقصود بـ الشواخص اإللزامية؟ س: 
لوحات معدنية تثبت عىل جوانب الطريق وتتضمن معلومات  ج: 

ي يجب التقيد بها 
، أشكالها دائرية زرقاء اللون تلزم مستخدمي الطريق ببعض األوامر الت 

 والكتابة أو الرمز باألبيض
 

ر الشواخص المرورية  جدولة مقارنة بير
ما لون  ما شكلها؟ تتضمن وما هي داللتها؟ماذا  شاخصةنوع ال

 القاعدة؟
ما لون الرمز أو 
 الكتابة داخلها؟

معلومات عما يجب عىل مستخدم  شواخص المنع
 الطريق أن يمتنع عن فعله

 بيضاء  دائرية
ي إطار أحمر

ر
 ف

 األسود

معلومات تنبه لوجود أخطار  الشواخص التحذيرية
 محتملة عىل الطريق

متساوي مثلث 
األضالع رأسه 

 لألعىل

 بيضاء 
ي إطار أحمر

ر
 ف

 األسود

لزم مستخدمي الطريق  الشواخص اإللزامية
ُ
معلومات ت

ي يجب التقيد بها
 ببعض األوامر الت 

 األبيض زرقاء دائرية

http://www.fb.com.talakheesjo/


 

23         talakheesjo.comfb.ww.w       
 

 عالمات الطرق )ممرات المشاة(؟ ما المقصود بـ س: 
د المسارات وحركة عىل سطح الطرق أو عىل جوانبها لتنظيم السير بتحدي دهانات تخط ج: 

 مستخدمي الطريق
 

 اإلشارات الضوئية؟ المقصود بـما  س: 
جهاز تحكم يعمل عىل الطاقة الكهربائية ويتم بوساطته توجيه حركة المرور للوقوف أو  ج: 

ي الحركة
 االستمرار ف 

 

 ؟المشاةمخصصة لعبور الالت ألوان اإلشارة الضوئية دالما هي  س: 
  : ي

ام باإلشارات الضوئية المخصصة لعبورهم عىل النحو اآلن    أو يجب عىل المشاة االلي  
 : التوقف عىل الرصيف وعدم العبورالضوء األحمر . 1
 : االستعداد للعبورالضوء األخضر المتقطع . 2
 : البدء بعبور الطريقالضوء األخضر  . 3
 

 مصطلحات وتعريفات الوحدة الثالثة
ي تتسبب بها مركبة واحدة متحركة عىل : المرور حوادث -

ية والمادية الت  ار البشر األض 
 األقل

 : تقع بير  مركبة ومركبة أخرىحادثة صدم -
ا س: حادثة ده -  تقع بير  مركبة وأحد المارة المشاة وهو أشد خطر 
ي األمن العام تعمل عىل تحقيق األمن األمروري من منظمو المرور -

: إدارات مختصة ف 

ي معها وهي إدارة السير والدوريات الخارجية والمعهد المروري خالل 
التعامل الميدان 

ي 
 األردن 

: طلبة المدارس الذين يتم تدريبهم بمساعدة كوادر األمن العام فرق مرشدي المرور -

هم بوشاح أحمر عىل الكتف مع إشارة قف وذلك ليقوموا بمهام من شأنها الحد من  وتميير 
 حوادث المرور

ا بضحايا ر العالمي يوم المرو  - : اليوم الرابع من أّيار من كل عام يحتفل فيه العالم تذكير 

 الحوادث المرورية
ا عىل إكساب اإلنسان منذ صغره سلوكات مرورية سليمة يجعله قادر  : الوعي المروري -

التعامل مع البيئة المرورية المحيطة بصورة صحيحة وإدراك األخطار وحماية نفسه 
 واآلخرين

مناطق معدة ضمن الطريق ليتمكن المشاة من عبورها : ق المخصصة للمشاةالمناط -
 بأمان

ي يراك السائق فيها بوضوح: المناطق المكشوفة -
 المناطق الت 
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كلمات أو أدوات أو رموز ذات دالالت مرورية مفهومة لمستخدمي :  اإلشارات المرورية -
ا قد تكون مرسومة أو مكتوبة عىل الطرق أو مثبت  ة عىل جوانبها أو فوقهاالطريق جميع 

لوحات معدنية تثبت عىل جوانب الطرق وتتضمن معلومات عما يجب : شواخص المنع -
ي إطار أحمر عىل مستخدم الطريق أن يمتنع عن فعله

، أشكالها دائرية قاعدتها بيضاء ف 
 والرموز باألسود

لوحات معدنية تثبت عىل جوانب الطريق وتتضمن معلومات : الشواخص التحذيرية -
، أشكالها مثلثات متساوية األضالع رأسها لألعىل، تنبه لوجود أخطار محتملة عىل الطريق

ي إطار أحمر والرموز باألسود
 القاعدة بيضاء ف 

لوحات معدنية تثبت عىل جوانب الطريق وتتضمن معلومات تلزم : الشواخص اإللزامية -
ي يجب التقيد بها 

ائرية زرقاء اللون ، أشكالها دمستخدمي الطريق ببعض األوامر الت 
 والكتابة أو الرمز باألبيض

دهانات تخط عىل سطح الطرق أو عىل جوانبها : عالمات الطرق )ممرات المشاة( -
 لتنظيم السير بتحديد المسارات وحركة مستخدمي الطريق

جهاز تحكم يعمل عىل الطاقة الكهربائية ويتم بوساطته توجيه حركة : اإلشارات الضوئية -
ي الحركةالمرور للوقوف 

 أو االستمرار ف 
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