
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إجابة أسئمة نياية الدروس

 في

 مادة التربية الوطنية والمدنية

 لمصف

 /الجزء األولالثامن األساسي

 

 
 



 الوحدة األولى: السمطات الدستورية

رقم  عنوان الدرس
صفحة 
 اإلجابة

 اإلجابة السؤال

الدرس األول: 
 السمطة التشريعية

 عية،:السمطة التشريما يأتي عرف -1 
 .مجمس النواب مجمس األعيان،

 

وتنللللللاط السللللللمطة  ،السللللللمطة التشللللللريعية،إحدد السللللللمطات الدسللللللتورية فللللللي الدولللللللة
 ويتللألف مجمللس األمللة مللن مجمسللي األعيللان ،مجمللس األمللة و الممللك ب التشللريعية
 والنواب.

 ، ىو المجمس الذي يعين أعضاؤه من قبل جاللة الممك.مجمس األعيان

 الذي يتم انتخاب أعضاؤه من قبل الشعب.، ىو المجمس مجمس النواب

 .وضح وظائف السمطة التشريعية -2 

 

تتمثل ىذه الوظيفة في مناقشة مشاريع القوانين الواردة  ة:التشريعي الوظيفة -1
 واقتراح مشاريع القوانين. ،وتعديميا ،من السمطة التنفيذية

 حيث من مراقبة أعمال السمطة التنفيذيةوتعمل عمى : الوظيفة الرقابية -2
 .ىا لالختصاصات المخولة ليا بحكم الدستورؤ  أدا

 يصمم جدوال قارن فيو بين مجمس -3  
 األعيان والنواب من حيث:

 مجمس النواب مجمس األعيان 



طريقة اختيار  .أ 
 .األعضاء

 .المدة الزمنية  .ب 

طرٌقة تعٌٌن رئٌس  .ج 

 المجلس.

طريقة اختيار 
 .األعضاء

 انتخاب من الشعب تعيين من الممك

 سنوات 4 سنوات4 .المدة الزمنية

طرٌقة تعٌٌن رئٌس 

 المجلس.
يعين من قبل الممك 

 لمدة سنتين
ينتخب من اعضاء 
مجمس النواب لمدة 

 سنة
 

اذكر ثالثة من اختصاصات  -4 
 .السمطة التشريعية

 تشريع القوانين. -1

 الرقابة عمى السمطة التنفيذية. -2

 اقرار الموازنة العامة.-3

الحاالت التي تستوجب  عدد -5  
 عقد جمسات مشتركة تضم كاًل 

 والنواب من مجمسي األعيان

 مجمس األمة. أمامن الممك يقسم إالممك لمعرش ف وؤعند تب -

 اآلخروقبمو المجمس  ،قانون مرتين أي  حد المجمسين مشروع أرفض  إذا-2

 يجتمع المجمسان لبحث المواد المختمف فييا. ل غير معد   أواًل معد  



ما طبيعة العالقة بين مجمس  -6 
 األعيان ومجمس النواب؟

 األعيانطبيعة العالقة التكاممية بين مجمس  األردنيحدد الدستور 

، وبحسب اآلخردستوريًا لممجمس  شريكاً  دعيومجمس النواب، فكل مجمس 

 ن.يالمجمس قرهي أنتشريع لكي يأخذ صفتو التشريعية يجب  أين إالدستور ف

اني: الدرس الث
 السمطة التنفيذية

 ما المقصود بالحكومة؟ -1 

 

ىي الييئة السياسية واإلدارية العميا التي تشرف عمى أحوال الحكومة،

دارةالشعب  شؤونو وعالقات أفراده، وىي المسؤولة عن توفير وسائل الحماية  وا 

 لممواطنين.واألمن 

لمسمطة التنفيذية وظائف عدة. -2 
 اذكر ثالثًا منيا؟

 

 افظة عمى أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.المح-1

 توجيو أعمال الوزارات والجيات والييئات العامة التابعة ليا. -2

 إعداد مشروعات القوانين وتقديميا لمسمطة التشريعية. -3

 إعداد مشروع الموازنة العامة لمدولة؟. -4

 متابعة تنفيذ القوانين واألنظمة. -5



 السمطة التنفيذية. كونتت مم  -3 

 

 مجمس تناط السمطة التنفيذية بجاللة الممك ومجمس الوزراء ويضم

 .ومستشاريو ورؤساء األجيزة المختمفة التابعة ليا ئوووزرا الوزراء رئيس الوزراء

 :يأتيفسر ما -4  

  وجود رقابة من السمطة
داء أالتشريعية عمى 

 الحكومة.

ىمية توجيو السمطة التنفيذية *أ
 .عمل دوائر الدولةل

 

 

 .لحماية حقوق األفراد وحرياتيم 

 

 .لمتابعة عمل الدوائر وتقييم األداء 

بين طبيعة العالقة بين -5 
 السمطتين التنفيذية والتشريعية.

، فالسمطة  ياكل سمطة ميام السمطة األخرد واختصاصات متحتر 

واإلدارة وتسيير أمور والسمطة التنفيذية تتولى الحكم  ،تشر ع القوانين  التشريعية

من السمطة الدولة ضمن حدود تمك القوانين، إال أنو من الضروري وجود رقابة 



 وحرياتيم. ما يحقق حماية لحقوق األفرادب ةالتشريعي

الدرس الثالث: 
 السمطة القضائية

 عرف ما يأتي: -1 
السمطة القضائية، المجمس  

القضائي، المحاكم، عالنية 
 لسمطاتالجمسات،مبدأ فصل ا

 

 

 

 

تتوالىا المحاكم السمطات الدستورية في الدولة  إحددالسمطة القضائية،

باسم  وفق القانون وتصدر جميع األحكام ،عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا

 .الممك

يمثل المجمس القضائي األردني قمة ىرم السمطة المجمس القضائي،

 اإلداري شرافاإل يف القانونية الصالحية صاحب ىو، و القضائية في المممكة

 .المممكة في النظاميين القضاة عمى

ىللي الجيللات التللي تتللولى ميللام السللمطة القضللائية فللي األردن،  المحللاكم،
 .وىي مفتوحة لمجميع ومصونة من التدخل في شؤونيا

عالنيلللللة الجمسلللللات، أي أن المحلللللاكم مفتوحلللللة أملللللام الجميلللللع ويحلللللق ليلللللم 



لمحكملللة سلللرية الجمسلللات لمحفلللاظ متابعلللة الجمسلللات بشلللكل عمنلللي إال إذا قلللررت ا
 عمى النظام.

 عمييا تقوم التي األساسية الدستورية المبادئ أحد ىو مبدأ فصل السمطات،     

، وييدف إلى توزيع الميام بين السمطات الثالث)التشريعية الديمقراطية األنظمة

 . وظيفتيا مباشرة في منيا كل تستقل حيثبينيا  العالقة تنظيموالتنفيذية والقضائية( و 

 بين ميام السمطة القضائية.-2 
 

 إقامة العدل بين المواطنين. -1

 النظر والفصل في المنازعات المعروضة أماميا. -2

 الحفاظ عمى حقوق المواطن. -3

 إرساء قيم النزاىة والمساواة وتكافؤ الفرص. -4

عدد المبادئ التي يقوم عمييا -3 
 النظام القضائي في األردن.

 النظام القضائي: مبادئ



 استقاللية القضاء. -1 

 المساواة أمام القضاء. -2

 عالنية الجمسات. -3

 مجانية القضاء. -4

فسر ما يأتي: تكون جمسات -4 
المحاكم عمنية إال في بعض 

 الحاالت تكون سرية.

 مراعاة النظام العام.

ما دور المواطن في تحقيق -5 
 أىداف السمطة القضائية؟ 

 وحرياتو األساسية واإللمام بالقوانين واألنظمة. معرفة حقوقو وواجباتو 

    

 الوحدة الثانية: العيش المشترك



الدرس األول: 
 قبول اآلخر

 المقصود باآلخر؟ . ما1 

 

 المعتقد أو المغة أو الجنس أو العرق في الدين أو عنك يختمف من اآلخر، كل

 اآلخر . الرأي وقيل" أنا" ليس من كل ىو اآلخر ويقال ،

 من عدد المتسامح لإلنسان .2 

 اذكرىا الصفات

 

 متسامح يحب السالم. -1

 يحافظ عمى شاعر اآلخرين. -2

 يحترو الفكر اآلخر وأن اختمف معو. -3

 يتجنب العنف. -4

 ينظر إلى جانب الخير في اآلخرين. -5

 عندما" التالٌة فسر العبارة .3 

 قادرا ٌكون ذاته اإلنسان ٌقبل

 "اآلخر قبول على

ذي يحترم ذاتو يحترم اآلخر ويسعى إلى قبول اآلخر ألن اإلنسان ال

 فيأخذ منو ويقبمو اآلخر.

 أفراده ٌتسم مجتمع بٌن . قارن4  

 ومجتمع اآلخر وقبول بالتسامح
 المجتمع الذي يقبل أفراده اآلخرون ينعكس ذلك عمييم من خالل:



 قبول وعدم بالتعصب أفراده ٌتسم

 اآلخر؟
 نينة.والطمأ واالستقرار تحقيق األمن 

 اآلخرين عمى التعدي وعدم الحقوق حفظ 

 األفراد بين واإلخاء المحبة روح انتشار  

أفراده،  بين والحسد والحقد البغضاء إلى يؤدي والمجتمع الذي ال يقبل اآلخر
 المجتمعات ترفضو األديان و وىذا ما والعنف التطرف إلى يؤدي مما قد

 .اإلنسانية

 على اآلخر قبول ٌقوم.5 

 بٌنها؟ األسس من ةمجموع
 السماع من اآلخر ومحاورتو. -1

 العيش بسالم. -2

 احترام األديان والمعتقدات. -3

 عدم االلتفاف إلى المون والشكل. -4

خر عمى شعور داخمي يجعل اإلنسان يرد نفسو عمى حق ويرد اآل التعصب: ما المقصود بما يمي: -1 الدرس الثاني: 



نبذ التعصب 
 والتمييز

 التعصب، التمييز

 

ويظير ىذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف تؤدي إلى تجاىل اآلخر ، باطل

نسانيتو.  وعدم االعتراف بحقوقو وا 

أو  بيم، أو اإلضراربين فرد أو مجموعات من الناس ىو التفرقة  :تمييزال    

 ىم بسبب لونيم أو جنسيم أو دينيم أو عرقيم أو رأييم.أو استبعاديم تجاىم

لشرائع السماوية ما موقف ا -2  

 من التعصب؟

 

 وال عالقة لمتعصب بالدين. ،فقد دعت جميع الشرائع السماوية إلى نبذه

يتسم الشخص المتعصب بعدد  -3  

 من السمات اذكرىا؟

 عدم تقبل الحوار مع اآلخرين. -1

 التمركز حول الذات. -2

 التسمط والجمود في التفكير. -3



 المجوء إلى العنف لتحقيق الغايات. -4

التعصب عمى  وضح آثار -4  

 المجتمع؟

التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، كآثار سمبية   ينتج عن التعصب والتمييز
، لممجتمعمن العداء والحقد بينيم وما ينتج عنو من خراب وتدمير  انوع يشيعو 

وضياع لحقوق اآلخرين واالعتداء عمييم، وسمب روح الوحدة واأللفة بين 
 عماره.إلى إلمجتمع التي تذىب إلى خرابو ال وضياع طاقات أبناء ا األفراد،

 حسب التعصب أنواع رتب -5  

 ؟ المجتمع عمى أثرىا

 الفكري، الديني، القبمي، الطائفي، القومي، العرقي.

 الفكري التعصب يعد فسر، -6  

 أشكال لبقية األساسي المنطمق

 ؟التعصب

 

وال  ألن بقية أشكال التعصب تقوم عمى الفكر فإذا كان الفكر منغمقا

يقبل الحوار مع اآلخرين واالعتراف بحقوقيم فأن ذلك ينتج عنو التعصب 

 بأشكالو كافة.



بالعودة إلى الشكل)    ( أشكال -7  

التعصب، ما شكل التعصب في كل 

 من الحاالت اآلتية:

يرفض  سياسي حزب -أ

 سياسي الحوار مع حزب

 (          آخر.) 

يوظف ذوي  مصنع ال -ب

 (        . )البشرة السوداء

ل طمبة مدرسة ترفض قبو  -ج

      من جنسيات غير جنسيتيا.)

) 

 )قومي(.-)عرقي(.جل-)فكري(.ب-أ

 )قبمي(.-)النوع االجتماعي(.ىل-د



األجور بين  شركة تميز في -د

 (     الذكور واإلناث. ) 

عين أحد معارفو مسؤول  -ىل

 ()  رغم عدم كفاءتو.

: الدرس الثالث
التطرف نبذ 
 فوالعن

ما المقصود بما يمي: -1 
 التطرف، العنف، العنف السياسي

متشددة فييا  اً أفكار  ظاىرة ترتبط بأفراد أو جماعات يحممون التطرف:

 .الدينية والعرفية والقانونية والشرعية العامةوالنصوص انتياك لمقواعد 

نمط من أنماط السموك غير السوي، وال يخمو أي مجتمع من  العنف:

 .ن العنف وال في أي األزمنةالمجتمعات م

حيث تمارس فيو بعض الجماعات  أشكال العنف أخطرىو  العنف السياسي:

أعمال التخريب واالعتداء عمى الممتمكات العامة وممتمكات المواطنين لفرض 

لعدم رضاىا عن السمطة السياسية أو أداء ؛  سياستيا أو اتجاىات معينة



 الحكومة فييا.

 رف؟بين مظاىر التط-2  

 
 الغمو والتشدد واالنغالق العقمي. -1

 استباحة دماء األبرياء وأمواليم. -2

 سوء الظن باآلخرين. -3

 العنف والخشونة في التعامل. -4

أعط مثاال واحدا عمى أعمال -3  
 عنف في:

 األسرة -أ
 العمل -ب

 جل_ الجامعات

 المدرسة -د

 ضرب األطفال والنساء. - أ

 الراتب دون سبب.التيديد بالفصل من العمل أو الحسم من -ب  

 التعدي عمى األبنية والمرافق الموجودة في الجامعة. -جل 

 اإليذاء المفظي، أو تكسير مرافق المدرسة. -د



 

اذكر أنواع العنف، وطرق -4  
 ممارستو؟

 العنف األسري، ضرب النساء واألطفال.

 العنف المجتمعي، التعدي عمى األماكن العامة بالتكسير والخراب.

سي، قيام بعض الجماعات باالعتداء عمى ممتمكات المواطنين العنف السيا

 واألمالك العامة.

كيف يمكن مواجية التطرف -5  
 والعنف داخل المجتمع؟

 من خالل:

ثراءىا بالمفيد واستثارتيا لمتفكير العممي. -1  االىتمام بالعقول وا 
 ترسيخ لغة الحوار ونشر روح المحبة والتسامح والوسطية. -2
وتشجيع المبادرات  اركة بين أبناء المجتمع الواحد،تنمية روح المش -3

 القائمة عمى خدمة المجتمع والحفاظ عميو.
العمل عمى تنمية األخالق الفاضمة وتحمل الشباب لمسؤولياتيم،  -4

 وبناء الثقة بالذات.
 احترام حقوق اإلنسان. -5



 فسر ما يمي-6  

يعد العنف السياسي أخطر  -    
 أنواع العنف.

ف بحقوق اإلنسان وقبول االعترا -   
 األخر من طرق مواجية التطرف.

 

أعمال التخريب  العنف السياسي بعض الجماعات تمارس فيألن  -

واالعتداء عمى الممتمكات العامة وممتمكات المواطنين لفرض سياستيا أو 

 .اتجاىات معينة

اعتراف اإلنسان بحق اآلخر يؤدي إلى نشر مبادئ التسامح و بحق -

مما يؤدي إلى قبول اآلخر، وخمو المجتمع في االحترام المجتمع  كل فرد في

 من العنف والتطرف.  

اقرأ النص التالي ثم أجب عما -7  
 يميو:

 .43النص في صفحة األسئمة ص

 ضع عنوانا مناسبا لمنص؟ 

  تنوع اآلراء والمعتقدات دليل
 قوة ال ضعف، ناقش ذلك ؟

  ما أىمية الخالف القائم عمى

 حترام اآلخر.ا 

  ألن احترام األراء رغم وجود االختالفات وتنوع المعتقدات يؤدي إلى

التوافق والحوار الحضاري العقالني، وىذا ينعكس عمى قوة المجتمع 

 وتماسك نسيجو.



 يؤدي إلى الحوار وىذا جوىر الديمقراطية.  االحترام؟

    

 الوحدة الثالثة: الرأي العام والتواصل االجتماعي

 الدرس األول:
 الرأي العام

: كل مما ٌأتًب المقصود ما .1 

 مؤسسات العام، الرأي

 المدنً المجتمع

 

 أو محمية تكون قد معينة قضية نحو المجتمع أفراد اتجاه الرأي العام: ىو

 تربوية أو فكرية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية عالمية، وقد تكون أو إقميمية

  .معينة فترة في مباشرة غير أو مباشرة بصورة حياتيم أو غيرىا ، تمس

ىي مؤسسات تطوعية لتمثيل رؤية مصالح جماعة معينة  مؤسسات المجتمع المدني:
 أو لمدفاع عن قضية معينة، ومن األمثمة عمييا الجمعيات األىمية والنقابات المينية.

 :كال مما ٌأتً فسر .2  

 الثبات بعدم العام الرأي ٌتسم -

 أخرى إلى فترة من والتغٌر

 والتواصل اإلعالم لوسائل -

غير ثابتة ومتغيرة حسب  القضايانظرة المجتمع نحو بعض ألن  -

 تطورات القضية.



 على األكبر القدرة االجتماعً

 العام الرأيفً  التأثٌر

 عمى العام الرأي يفرض -

 .وأفكاراً  آراء الحكومات

 لكثرة انتشارىا وسرعتيا. -

 

 

حو قضية ما مما يساىم في ألنو يعبر عن توجيات أفراد المجتمع ن-

  التأثير عمى قرارات الحكومة.

 المؤسسات من كل دور ما .3  

 الرأيفً  التأثٌر على اآلتٌة

 :العام

 –دور العبادة  –النقابات المهنٌة 

 الجامعات  –األحزاب السٌاسٌة 

النقابات المينية،تحقيق مصالح أعضاء النقابة بطرح قضاياىم 

 ومناقشتيا.

 وعية الناس بالقضايا الموجودة في المجتمع.دور العبادة، ت

الجامعات،عقد محاضرات وندوات وتوعية الطمبة بالقضايا الموجودة في 

 مجتمعيم.



 الرأي معرفة إلى تاجنح لماذا .4  

 .العام

 ألىميتو في رسم السياسات العامة لمدولة في العديد من القضايا.

    

الدرس 
الثاني:اإلعالم 

 واالتصال

:  ٌأتً مقصود بماوضح ال-1 

 السلطة الرابعة، االتصال، اإلعالم

 

هو جمع المعلومات والحقائق واألفكار وانتقائها ونشرها بٌن الناس،  اإلعالم،

معٌنه، وهو وسٌلة ضوعات ٌحددوا مواقفهم تجاه قضاٌا وموولٌستفٌدوا منها 

 للتعارف بٌن المجتمعات واألفراد.

 هانقل المعلومات واألفكار وغٌرها وتبادلاالتصال فمن خالله ٌستطٌع اإلنسان 

، وٌستعمل هاومعارف األخرىعلى تجارب الشعوب  االطالعبٌن الناس، و

 .بٌن األفراد فً مختلف الجوانب الحٌاتٌة االتصال

 .اإلعالمالسلطة الرابعة، لقب أطلق على وسائل 

 قارن بٌن وسائل اإلعالم-2  

 القدٌمة والحدٌثة ؟

ديثة متطورة وتتميز بسرعة انتشارىا وتوفرىا وسيولة وسائل اإلعالم الح

 التعامل بيا.



 :ٌأتًكال مما  فسر-3 -2  

أصبح اإلعالم الحدٌث  -

دافعاً نحو التعلم 

 والتطوٌر

اإلعالم  أطلق على -

السلطة الرابعة فً 

 الدولة.

مكانية تفاعل الفرد مع وسائمو - النخفاض تكمفتو المادية وتوفره وا 

 المتعددة بسرعة.

كان لو  المعمومات ونقل اإلعالم وسائل في واليائل السريع التطورسبب ب -

 ولم الحضارية،و  االجتماعية،و  ، اإلنسانية الفرد حياة جوانب مختمف أثار في

 عمى قدرتو ، كما ازدادت اإلعالم قوة تجاىل الحديث العصر باإلمكان في يعد

 والمجتمع. الفرد في والتأثير التغيير

 

اآلثار السلبٌة  ناقش بعض-4 -3  

 لإلعالم الجدٌد ) الحدٌث ( ؟

 

 الصحيحة. رنقل األخبار غي-

 الترويج لبعض القضايا التي تسيم في زعزعة أمن المجتمع واستقراره.-

 االطالع عمى ثقافات وعادات أخرد ال تتماشى مع قيم المجتمع.-



 الجموس لساعات طويمة لمتابعة بعض البرامج.-

ئل اإلعالم ستخلص آثار  وسا-5ا -4  

سكان  فًو اإلتصال الحدٌثة 

 العالم ؟

 نشر األخبار واألحداث لحظة وقوعيا.-

 معالجة بعض المشكالت االجتماعية.-

 تسيم في التقارب بين أفراد المجتمع.-

 نقل ثقافات الشعوب والحضارات األخرد.-

    

الدرس الثالث: 
التواصل 
 االجتماعي

شلللللبكات  :اتيملللللا المقصلللللود بملللللا يللللل-1 
لتواصلللللللللللللللللل االجتملللللللللللللللللاعي، اآلثلللللللللللللللللار ا

االجتماعيلللللللللة واالقتصلللللللللادية، حاجلللللللللات 
 شخصية.

 

ىي مواقع إلكترونية عبر اإلنترنت، تتيح لألفراد  شبكات التواصل االجتماعي،

إقامة عالقات اجتماعية من خالل التعريف والمجموعات التفاعل والتواصل ب

عات قد تكون بأنفسيم واىتماماتيم وتوجياتيم واختيار أصدقائيم ضمن مجمو 

مفتوحة أو مغمقة، كما تسمح لألصدقاء بتبادل المواد المكتوبة والصور وأفالم 



 .ىاالفيديو ومجموعة من األدوات التي تسيل عممية االتصال والتواصل ونشر 

ىلللي التغيلللرات التلللي تطلللرأ عملللى أفكلللار ومعتقلللدات  ثقافيلللة،اآلثلللار االجتماعيلللة وال

جتملاعي والثقلافي اللذي يعيشلون فيلو، ومعارف وسلموك األفلراد ضلمن اإلطلار اال

 وتصنف اآلثار االجتماعية والثقافية إلى آثار إيجابية وسمبية .

تسلللتطيع شلللبكات التواصلللل االجتملللاعي ىلللي الحاجلللات التلللي  ،حاجلللات شخصلللية
التعبيللللر عللللن سللللموكات غيللللر مقبولللللة فللللي المجتمللللع، مثللللل  اشللللباعيا لللللدد الفللللرد

 التي تقرىا الدولة. تواألنظمة والتعميماوالتعرف عمى القوانين 

لشلللللللللبكات  تيلللللللللةصلللللللللنف اآلثلللللللللار اال-2  
التواصللللل االجتمللللاعي إلللللى إيجابيللللة أو 

 سمبية

  التلللللللأخر الصلللللللباحي وصلللللللعوبة

االسلللللللللتيقاظ نتيجلللللللللة السلللللللللير.)          

 )سمبية(.-

 )سمبية(.-

 )إيجابية(.-

 )إيجابية(.-



) 

                        ( .الميل نحو العزلة واالنطلواء

) 

  تشللجيع المشللاركة فللي األعمللال

التطوعيللللللللللة الخيريللللللللللة لخدمللللللللللة 

 ع. )        (المجتم

  التعلللاون ملللع اللللزمالء فلللي حلللل

الواجبللات واألنشللطة المدرسللية. 

)             ( 

   الحصول عمى معمومات عبر

شبكات التواصل االجتملاعي.)         

) 

 )إيجابية وسمبية حسب المعمومة ودقتيا(-



ا حسللب نوعيلل اآلتيللةضللع الحاجللات -3  
 :اآلتيفي الجدول 

التخمص من الوحدة، التعبيلر علن حلب 

الللللوطن، التعللللرف عمللللى القللللوانين التللللي 

تقرىلللللا الدوللللللة، اللللللتخمص ملللللن ضلللللغوط 

العمللللل، التعللللرف عمللللى أخبللللار النللللاس، 

اكتسلللاب صلللداقات جديلللدة، كسلللر حاللللة 

المملللل، اللللتخمص ملللن ضلللغوط الحيلللاة، 

 معرفة كل ما ىو جديد.

 

 
 

 ات شخصيةحاج حاجات وجدانية حاجات معرفية

 ،اللللللتخمص ملللللن الوحلللللدة
اكتسلللللللللللللللاب صلللللللللللللللداقات 

معرفللللة كللللل مللللا  ،جديللللدة
 ىو جديد

التعبيللللللللللللر عللللللللللللن حللللللللللللب 
التعلللللرف عملللللى  ،اللللللوطن

 ،أخبار الناس

التعلللللللللللللرف عملللللللللللللى 
القوانين التي تقرىا 

الللللللتخمص  الدولللللللة،
مللللللللللللللللن ضللللللللللللللللغوط 

كسر حاللة  ،العمل
اللللللللتخمص  ،المملللللللل

مللللللللللللللللن ضللللللللللللللللغوط 
 .الحياة

وضلللللللح كيفيلللللللة االسلللللللتخدام اآلملللللللن -4  
 تواصل االجتماعي؟لشبكات ال

 االستخدام اآلمن لشبكات التواصل االجتماعي:



 

 

عدم الرقابة عمى سموك األبناء وتوجييم نحو المواقع والصفحات اليادفة و  -1

التفاعل أو االنضمام لصفحات أو مجموعات مشبوىة تنشر أفكارًا غير 

 صحيحة.

ل عقلللللد نلللللدوات وتوزيلللللع نشلللللرات لتوعيلللللة المجتملللللع باخطلللللار اسلللللتخدام االطفلللللا -2

 والمراىقين لشبكات التواصل االجتماعي. 

إنشلللاء مواقلللع وصلللفحات رسلللمية عملللى شلللبكات التواصلللل االجتملللاعي خاصلللة  -3

 باإلرشاد النفسي لألطفال والمراىقين.

 عدم قبول طمبات الصداقة من أشخاص غير معرفين بأنفسيم.  -4

نشر الوعي لدد فئة الشباب حول دور مواقع التواصل االجتماعي وأثرىا في  -5

رشادىم لالستخدام األمثل ليذه المواقع. تن  مية شخصياتيم وا 

    

 

 



 إجابة أسئمة الوحدات

رقم  عنوان الوحدة
 الصفحة

 اإلجابة األسئمة

 الوحدة األولى:

 السمطات الدستورية

: مجمس األمة، السمطة يأتيعرف ما  .1 

 التنفيذية.

 

 مجمس األمة،ىو ممثل السمطة التشريعية في األردن ويتألف من

 مجمسي األعيان والنواب.

الييئة السياسية السمطة التنفيذية، يطمق عمييا اسم الحكومة وىي 

دارةواإلدارية العميا التي تشرف عمى أحوال الشعب  ، شؤونو وعالقات أفراده وا 

 وتضم رئيس الحكومة ووزرائو.

ما االختصاصات التي تقوم بيا  .2  

 السمطة التشريعية؟

 

 تشريع القوانين.-1

 لرقابة عمى السمطة التنفيذية.ا -2

 اقرار الموازنة العامة.-3



 خدمة مصالح المجتمع.-4

 تمثيل األفراد في صنع القرار.-5

 جاللة الممك. من الذي يعين رئيس الوزراء  

من وظائف السمطة  اً اذكر ثالث .3  

 ؟التنفيذية

 

 المحافظة عمى أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.-1

 توجيو أعمال الوزارات والجيات والييئات العامة التابعة ليا. -2

 إعداد مشروعات القوانين وتقديميا لمسمطة التشريعية. -3

 

من ىي السمطة التي تفصل في  .4  

 المنازعات بين الناس؟

 السمطة القضائية.

 لعامة.الموافقة عمى الموازنة ا-التشريعية:وفق بين كل سمطة وصالحياتيا في  .5  

 منح الثقة وحجبيا. -



 .استجواب الوزراء - يأتي: ما

 .األمن العام -التنفيذية: 

 .تعيين الموظفين في الوظائف العامة -

 .توفير البنية التحتية -

 بناء المدارس. -

دارتيا. -القضائية:   اإلشراف عمى المحاكم وا 

 فض النزاعات. -

 إصدار األحكام. -

 الوحدة الثانية:

 العيش المشترك

يمي: عرف المقصود بما  -1 
التعصب، التمييز، التطرف، 

 قبول األخر
 

شعور داخمي يجعل اإلنسان يرد نفسو عمى حق ويرد اآلخر عمى  التعصب:

ويظير ىذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف تؤدي إلى تجاىل اآلخر ، باطل

نسانيتو.  وعدم االعتراف بحقوقو وا 

 بيم، اإلضرار أوبين فرد أو مجموعات من الناس ىو التفرقة  :تمييزال    



 ىم بسبب لونيم أو جنسيم أو دينيم أو عرقيم أو رأييم.أو استبعاديم أو تجاىم

متشددة فييا  اً أفكار  ظاىرة ترتبط بأفراد أو جماعات يحممون التطرف:
 .الدينية والعرفية والقانونية والشرعية العامةوالنصوص انتياك لمقواعد 

 الجنس أو العرق في الدين أو عنك يختمف من ىو احترام كل قبول األخر:
 .اآلخر الرأي وقيل" أنا" ليس من كل ىو اآلخر ويقال المعتقد، أو المغة أو

استنتج آثار العنف عمى  -2  
 الفرد والمجتمع؟

 

 لمعنف آثار مدمرة عمى حياة األفراد والمجتمعات ، منيا :

 تعطيل الطاقات البشرية وقدرة األفراد عمى اإلبداع واالنجاز. -

قف عممية التطوير واإلنتاج النشغال المجتمعات باألعمال التخريبية، و  -
 المجتمعات تتأخر.  فبدل أن تتقدم 

 .االعتداء عمى الممتمكات الباىظة بسببالمادية  لتكمفةا -

أكمل الخريطة الذىنية اآلتية  -3  
بحيث يمكنك إضافة أو 

 حذف دوائر:

 أشكال التعصب:

 .قومي، الطائفي، العرقيالفكري، الديني، القبمي، ال



 

 عدد مظاىر التطرف؟ -4  

 
 الغمو والتشدد واالنغالق العقمي.-1

 استباحة دماء األبرياء وأمواليم.-2

 سوء الظن باآلخرين.-3

 العنف والخشونة في التعامل.-4   

( في الربع √ضع إشارة ) -5  
 الذي يمثل الحاالت التالية:

جماعة فكرية ترفض الحوار والنقاش -أ

 .ماعة أخردمع ج

 

 )التعصب والتمييز(.-أ

 



 .أب يحرم أبنتو من الميراث -ب

خسر أحد األندية الرياضية مباراتو  -جل

 .فقام مشجعوه بتكسير الممتمكات العامة

اعتدد صاحب شركة عمى عامل  -د

 .عنده ألنو لم يستجيب لو

تحاور شخصان باحترام متبادل  -ىل

 .بينيما

 )التعصب والتمييز(.-ب

 نف(.)الع-جل

 

 )العنف(.-د

 

 ) قبول اآلخر(.-ىل

 

 الوحدة الثالثة:

الرأي العام 
والتواصل 
 االجتماعي

:  ٌأتًما المقصود بما  -1 

السلطة  ،االستبانة

حاجات  الرابعة،

حاجات  وجدانٌة،

 اجتماعٌة

 

توجو ي العام وتضم مجموعة من األسئمة إحدد طرق قياس الرأ االستبانة،
 ا لغايات التحميل االحصائي.يتم تصميمي ألفراد العينة،

في  وقوة تأثيرىا السمطة الرابعة، لقب أطمق عمى وسائل اإلعالم ألىميتيا
 المجتمع.

معرفة و ، واالنتماء لو لوطنالتعبير عن حب  تتمثل في ا حاجات وجدانية،



 أخبار الناس ، ومساعدة اآلخرين عمى النجاح في حياتيم.

 حاجات اجتماعية،....

مما ل اعط اسباب ك -2  

 ٌاتً:

لوسائل االعالم اثر  -

كبٌر فً تشكٌل 

 الراي العام.

تنتشر المعلومات بشكل  -

سرٌع بٌن الناس عند 

استخدامهم وسائل 

 التواصل االجتماعً.

تراجع استخدام  -

 .الورقٌة الصحافة

ا ٌالتكنولوج أسهمت -

فً تطور  ةالحدٌث

 .اإلعالموسائل 

 فًالعام  الرأيٌؤثر  -

 

 لتوفرىا وسرعة انتشارىا وقوة تأثيرىا. -

 

 

النتشارىا الكبير عمى الصعيد العالمي، وارتباطيا بمجموعة من -
 األصدقاء.

 لتوفرىا إلكترونيا عمى شبكة اإلنترنت. -

 لتفاعل الناس مع التكنولوجيا واستخداميا بشكل واسع. -

ويساعد في اتخاذ القرار العامة لمدولة، ألىميتو في رسم السياسات -
 المناسب.



 صانعً القرار.

وسائل ٌطلق على  -

السلطة  اإلعالم

 .الرابعة

 

 لقوة تأثيرىا وأىميتيا. -

كٌف ٌمكن توظٌف  -3  

شبكات التواصل 

االجتماعً لخدمة 

 ؟المجتمع

 

والرقابة عمى سموك األبناء وتوجييم نحو المواقع  باالستخدام الصحيح ليا،

ات مشبوىة عدم التفاعل أو االنضمام لصفحات أو مجموعوالصفحات اليادفة و 

، وعقد ندوات وتوزيع نشرات لتوعية المجتمع بأخطار تنشر أفكارًا غير صحيحة

استخدام األطفال والمراىقين لشبكات التواصل االجتماعي واثر شبكات 

 التواصل االجتماعي في تنمية المجتمع.

 

ضع حلوال لسلبٌات  -4  

شبكات التواصل 

 .االجتماعً

 بكات التواصل االجتماعي.مراقبة كيفية استخدام األبناء لش -

 عدم قبول طمبات الصداقة من أشخاص غير معرفين بأنفسيم. -



 عدم استخداميا لساعات طويمة. -

من االبتكارات العممية والموضوعات المفيدة التي االستفادة  -
 تطرحيا.

 توجيو األبناء نحو المواقع المفيدة. -

مٌزات  أهمعدد  -5  

 اإلعالم.وسائل 

 

 دية ليا.انخفاض التكمفة الما-

 جعمت العالم قرية صغيرة.-

 االطالع عمى ثقافات الشعوب. -

 خمق التنافس بين الشعوب واألفراد.-

 دافع لمشعوب نحو التطور والتعمم.-

    

    

 



 الصف الثامن

 التربية الوطنية والمدنية

 الثانيالجزء 

 : الدرس النوع االجتماعًالرابعةالوحدة 

 الدرس األول: 

العالقات واألدوار والسموك المناسب الذي يحدده المجتمع لكل من الرجلل والملرأة فلي ضلوء موروثلات اجتماعيلة ومنظوملة ثقافيلة تضلم هو  -1

 .والقيم السائدة في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينةمجموعة من العادات والتقاليد 

  العوامل المؤثرة في ادوار النوع االجتماعي  -2

   الحالة الجسدية والعقلية

 الحالة االقتصادية واالجتماعية 

   العمر

   الثقافة والتقاليد

   البيئة والمجتمع



 :كاًلً مما ٌلً فسر -3

 والمرأة الرجل من كل بها ٌقوم التً األدوار فً التكنولوجٌة التطورات أثرت  

رغم بسبب التكنولوجٌا سهلة تقوم بها النساء  اصبحت اإلعمالبسبب التقدم التكنولوجً فهناك العدٌد من  اإلعمالتغٌرت بعض 

 كانت حكرا على الرجال أنها

 ةأالمركل من الرجل و  بها قومٌ التً األدوار أهم مناألسري  الدور ٌعد. 

 الن االسرة هً نواة المجتمع اذا صلحت صلح المجتمع كله 

 قارن بٌن النوع االجتماعً والجنس البشري:.4

 البشري الجنس  النوع االجتماعي

األدوار االجتماعٌةةة التةةةً ٌقةةةوم بهةةةا الرجةةةال 

 والنساء

  الفروقات البٌولوجٌة بٌن الرجال والنساء

ٌتغٌر مع الزمن و ٌتأثر  

  بعوامل كثٌرة

  ال ٌتغٌر مع الزمن



 

 

 

 

 المرأة فً الوقت الحالً لم تكن تمارسها فً السابق. وظائف تمارسها على أمثلة أعط.5

 نائب .وزير، االمن العام، القوات المسمحة ،السمك الدبموماسي،سائق ،......

 

 

 

 

 

 

 

باختالف العرق واللون الفروقات تختلف 

والطبقة االجتماعٌة والًدٌن والًثقافة والعمر 

  والحالة االجتماعٌة

  أنحاء العالم جمٌع الفروقات بٌن النساء والرجال هً نفسها فً

 



 األسئلة الدرس الثاني:

 ما الدور األساسي الذي تقوم بو المرأة في المجتمع؟ -1

يم المللرأة بأدوارىللا التنمويللة ساسللية لبنللاء مجتمللع صللالح، ومنللو تسللاأل فاألسللرة ىللي المبنللة، تربيللة أبنائيللا والمشللاركة فللي مختمللف األعمللال 

 األخرد

 .اذكر المعيقات التي تحول دون تحقيق المرأة لمتنمية -2

اإلطلللار االجتملللاعي والثقلللافي المحللليط بلللالمرأة ال يقبلللل أحيانلللا مشلللاركتيا فلللي بعلللض ملللن قطاعلللات العملللل ، بسلللبب بعلللض الموروثلللات -

 االجتماعية الخاطئة.

 االعتقاد الخاطئ بأن الرجل يتحمى بالصفات والميارات البدنية الالزمة لمعمل االقتصادي -

 ما أىمية عمل المرأة لممجتمع؟ -3

 جانب الرجل  إلىتنمية المجتمع 

 صىفاألدواراِحُتإلًاجخماعُتأوالخصادَتأوسُاسُت: -4

سُاسٍ(شاركجامرأةفٍبروامجإعالمٍللدفاععهحمىقالمرأة.)-أ



حصلجامرأةعلًلرضللبدءبمشروعرَادٌإلعالتأسرحها.)الخصادٌ(-ب

حرأسجسُدةإدارةأحدالمصاوعفٍإحديالمدنالصىاعُت.)الخصادٌ(-ج

رشحجإحديالسُداثوفسهالعضىَتمجلسبلدٌفٍإحديالمىاطكاألردوُت.-د

)سُاسٍ(

شاركتفٍبروامجمحىاألمُتللكبار.)اجخماعٍ(حطىعجسُدةللم-هـ

 األسئلة الدرس الثالث

 ما االنجازات التي حققتيا المرأة األردنية في المجاالت اآلتية: -1

 السمطة التنفيذية. التعميم، القضاء، االقتصاد، السمطة التشريعية،

 .2015م  عام %8.9إلى  ،م 1961% عام 68انخفضت األمية بين النساء من  التعميم: .1

 .%9777 ارتفعت معدالت االلتحاق بالتعميم االبتدائي لتصل إلى .2

  بكافة مستوياتو.  في التعميم الجامعي نسبو التحاق الفتيات زادت .3



مجملوع النسلاء  كلانم 1998علام، وحتلى اأول املرأة قاضليً  عينلتحيلث ؛  م1996سلمك القضلاء فلي األردن علام إللى   بلدأ دخلول الملرأة القضلاء

ا، وزاد العلدد فلي السلنوات التاليلة ، ىلذا علدا علن المحاميلات المسلجالت فلي ( قاضليً 23ارتفلع العلدد إللى ) 2003 فقط، وفي عام ةً القضاة خمس

 نقابة المحامين األردنيين.

  .والبنوك وصاحبات المين في القطاعات االقتصادية المختمفة كقطاع الخدمات إسياميا االقتصاد -1

تقديم القروض الصغيرة لمنساء المواتي يفتقرن لمضمانات من خالل تسييل  التوظيف الذاتي من خالل المشروعات الصغيرة عن طريق -2

 .القتراضا شروط

 مجالس المحافظات.والمجالس البمدية و  حقيا في االنتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية، حصمت عمى السمطة التشريعية

 : تولت العديد من المناصب العامو كوزيرة يةالتنفيذالسمطة 

 بالرغم من االنجازات التي حققتيا المرأة األردنية إال أنو يوجد صعوبات تواجييا، ناقش ذلك؟ -3

 طوعية مختمفة توعمالية ، ومنظمات عمل  مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، من أحزاب سياسية ونقابات مينية ال تزال -4

 .أةالمر  قيدواالجتماعي التقميدي الذي  الثقافي بالموروث  أحيانا تصطدم



 .إلى المرأة ذاتيا لمرأةمن االنظرة السمبية  -5

 . من قبل بعض النساء العام االستنكاف عن العمل -6

 .المنزل رعاية األبناء وتدبير شؤون أن يقتصر عمى يجب لممرأة الرئيس دورالأن  اعتقاد البعض -7

 التي تسعى إلييا المنظمات والجمعيات النسائية في األردن؟ ما األىداف -4

 .والدولٌة المماثلة فً األردن والهٌئات العربٌةائٌة أواصر التعاون بٌن الهٌئات التطوعٌة والنس توثٌق -

 وعمل برامج توعٌة لالهتمام بصحة المرأة. االهتمام بالمستوى الصحً للمرأة -

 .االجتماعٌة والسٌاسٌةالحٌاة فً مكانة المرأة األردنٌة  السعً لرفع -

 ا.فً مختلف المهن واألعمال التً تتواله اقتصادٌا و المرأة األردنٌة رفع مستوى أداء -

 )يترك ىذا السؤال لمطالب لمبحث(اذكر اسم امرأة أردنية في كل من المجاالت اآلتية: -4

 عضو في منظمة دولية. -

 كاتبة / أديبة أردنية -

 شاعرة أردنية -

 " المرأة نصف المجتمع"، ناقش ىذه العبارة مبينًا أىمية التكامل بين الرجل والمرأة من حيث األدوار التي يقوم بيا كل منيما؟ -5



 التي تقوم بيا كل من الرجل والمراه فكل منيما لو عممو الذي يقدمو في المجتمع األدواروالمجتمعات دون  األممال تقوم نيضة 

 



 

 الوحدة: اسئلة

 ف كاًل مما يأتي: عر 

اللللللذي يحلللللدده المجتملللللع لكلللللل ملللللن الرجلللللل والملللللرأة فلللللي ضلللللوء موروثلللللات  العالقلللللات واألدوار والسلللللموك المناسلللللبهةةةةةو  النلللللوع االجتملللللاعي: 
 ي مجتمع ما وفي فترة زمنية معينةاجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العادات والتقاليد والقيم السائدة ف

وملللللدد  والتعميميلللللةواالجتماعيلللللة والثقافيلللللة  ةاالقتصلللللاديالتنميلللللة: التطلللللورات والتحلللللوالت التلللللي تحلللللدث فلللللي المجتملللللع فلللللي كافلللللة المجلللللاالت  
 انعكاس تمك التحوالت غمى االفراد والمجتمع

 

 ما أىم األدوار التي تقوم بيا المرأة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية. -1

دارة شللؤون األسللرة، :األسددر الدددور  ىللذا  يعللدو  واتخللاذ القللرار،يتشللارك الرجللل والمللرأة معللا فللي رعايللة وتربيللة األبنللاء وأداء الواجبللات المنزليللة، وا 

 .التي يقوم بيا كل من الرجل والمرأة لما لو من أثر في المجتمع  دوارالدور من أىم األ

  يتمثل في الجيد المشترك الذي يبذلو كل من الرجل والمرأة في اإلنتاج وتقديم الخدمات لتمبية احتياجات األفراد في المجتمع . :الدور اإلنتاجي



 

 

 

 دور المرأة والرجل في األنشطة والفعاليات الثقافية واالجتماعية ، ونشر الوعي بمختمف القضايا عبر وسائل اإلعالم.يشمل  :الدور الثقافي

 

  اآلتي:المرأة في الشكل  ات التي تواجوالصعوبضع  -2

 سب الشكل التالي.حفي الدرس  الواردةيكتب الطالب الصعوبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرأة في القوات المسمحة األردنية.دور ال بين -3

 .م معممة في مدارس التعميم والثقافة العسكرية1950بدأت المرأة العمل في القوات المسمحة األردنية عام  -

م لتأىيلل الفتيللات األردنيلات لمعمللل فللي القلوات المسللمحة فلي مجللال الخلدمات الطبيللة والتملريض والميللن الطبيللة 1962بنلاء كميللة األميلرة منللى لمتملريض عللام  -
 المساعدة.

 م إلبراز دور المرأة في القوات المسمحة األردنية.1995تأسيس "إدارة شؤون المرأة العسكرية"عام  -

 
 

 وبات التي تواجو المرأة األردنية.ة الصعاقترح حموال لمواجي -4

 
 اع اجابة الطالب كل حسب منطقتو.ميفضل س   

 

 

 

 

 

 

 



 الوحدة الخامسة

 األولالدرس 

 األسئلة

 

 بكلٍّ مما يأتي.وضح المقصود  -1

 فيوالسيئ  من الجيد وتمييز،  عميو والحكم الشيء أكان سموًكا أم قواًل أم فعاًل  فحص عمميةالنقد ىو  النقد:

الشخص نفسو،  وبعيًدا عن االنتقام أو  عمى امنصبً  وليس ،الشخص بو قام الذي الموضوع وأ السموك عمى يركز النقد يكونان  :النقد البناء

 . تجريح اآلخرين أو مجرد انتقادىم بصورة شخصية

 ،  أو رغبة في الظيور أمام اآلخرين، وىذا النوع من النقد السمبي يجب االبتعاد عنو وتجنبو. لمجرد االنتقاداالنتقاد  :النقد السمبي

 .ق النقد أثناء عممية االنتقاد ائفسر أىمية إتباع طر  -2

 ويحترم اآلخرين األشخاصوليس عمى  الفكرةيركز عمى  ألنو

 .الفرد والمجتمع فيقارن بين النقد اإليجابي )البن اء( والنقد السمبي من حيث أثرىما  -3

 ال يكز عمى الفكره ألنو األفرادالحقد والكراىية بين  إثارةالسمبي يعمل عمى  أماالنقد االيجابي يسيم في بناء المجتمع وتقدمو 



 

 ؟ آخرالنتقاد شخص تعرضت  إذا كيف ستكون ردة فعمك -4

 اتبع طرق النقد البناء في الرد عمى السموك

 ثم اعمل عمى تحميميا ، ونقد الظاىرة المتمثمة فييا من خالل التفكير في األسئمة التي تمييا : تأمل الصورة اآلتية ،  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثانياألسئلة 

 :كل منوضح المقصود ب  .1

 .العام وتقديميا عمى جميع المصالح األخرد اإلخالص في العمل واالبتعاد عن التحيز، والحفاظ عمى المصمحة العامة والمال :النزاىة

فتعنللي الوضللوح فللي شللرح العالقللة بللين األفللراد فللي المجتمللع ومؤسسللاتو وتللوفير المعمومللات ونشللرىا كاممللة لالطللالع  عمييللا، والشللفافية   :الشللفافية

 والمجتمع  بعيًدا عن الغموض. باألفرادن تكون في جميع المعامالت والبيانات التي تقدميا المؤسسة ، والقرارات التي تتعمق أيجب 

 

 ما آثار انتشار النزاىة والشفافية عمى المجتمع؟  .2

إن انتشار مبادئ النزاىة والشفافية في العمل والمجتمع ، ينعكس  عمى تطور العمل واإلنتاج ونيوض المجتمع وازدىاره، فالنزاىة 

فراد في المجتمع والدولة ، وأما الشفافية فيي تكرس مفاىيم الديمقراطية تضمن وجود آلية واضحة وشاممة لمعمل لمختمف السمطات واأل

ظيور  إلى انوغياب النزاىة والشفافية في العمل والمجتمع يؤدي والحرية وىي أساس رئيٌس لنجاح المحاسبة في العمل وتطبيق القوانين ،

 .الفساد بكافة أشكالو 



 

 ود الدولة والعمل.قارن بين مؤشرات النزاىة والشفافية عمى مست  .3

 
 وضح دور مؤسسات المجتمع المختمفة في ترسيخ مفاىيم النزاىة والشفافية لدد األفراد  .4

األردن أمثمة متعددة عمى مشاركة الجيات  ، والتشارك مع مؤسسات الدولة األخرد. وفينشر مبادئ النزاىة والشفافية وتعميقيا

البرلمانية واالجتماعية والشعبية في الرقابة والتطوير ووضع الخطط وتعزيز النزاىة والشفافية في كل ما ىو عام لممجتمع ومتعمق 

 بمصالح المواطنين.



 

 فسر كاًل مما يأتي: .5

 .تأسيس لجنة النزاىة الوطنية 

 في مكافحة الفساد االخردمؤسسات لمعدالة والمساواة وتكون رديفا لم

 .وجود لجنة لمنزاىة والشفافية في مجمس النواب 

 الحكومي ومدي شفافيتو األداءلمراقبة 

 .النزاىة والشفافية من ركائز الديمقراطية 

 لترسيخ قيم العدالة والمساواة

 .أسيمت وسائل اإلعالم واالتصال في نشر مبادئ النزاىة والشفافية 

 .المختلفةالمواطنٌن والوضوح حول القضاٌا  لتوعٌة

 

 

 

 



 

 الدرس الثالث 

 . المساءلةب المقصود وضح .1

واحترام االلتزامات والوصول إلى النتائج التي يكون اإلنسان مسؤوال عنيا خالل فترة زمنية محدده، كما تشمل  المسؤولياتتحمل جميع 

 المسؤولية الشخصية عن أوجو القصور.

 

 .ذلك وضح، العدالة تحقٌق على المساءلة تعمل .2

 األمورٌحسب حساب لكل  اإلنسانوسؤالهم وفً هذه الحالة ٌبقى  األفرادالنها تعمل على مراقبة سلوك 

 ؟ الفرد سلوك فً ذلك اثر وما .إفرادها مساءلة فً األسرة دور أهمٌة بٌن .3

الذي ٌكون له اثر  األمرعن كل عمل ٌقومون به  المساءلةمراقبون وتقدم لهم  أنهم األبناءفٌشعر  أفرادهادور كبٌر فً مراقبة سلوك  لألسرة

 فً تعدٌل السلوك السًء

 

 . الدٌمقراطٌة وجود ركائز من المساءلة تعد:  فًسر .4

 قصرت إذا وتسألها الحكومة أداءفالسلطة التشرٌعٌة تراقب  الدٌمقراطٌة أساسهً 



 . المساءلة مبدأ ترسٌخ على ت للعملوجود وصف وظٌفً وإجراءا أهمٌة استخلص .5

كما يمنحيم الحق أيضا في شرح وجية نظرىم حول سموكاتيم وتصرفاتيم المتعمقة بأداء  عاممينال يمنح الحق في االستفسار عن تصرفات 

 أعماليم .

 :اآلتٌة المواقف من كل فً المساءلة نوع ما .6

 (  محاسبة ذاته)   خاطئ بعمل القٌام عند نفسه اإلنسان راجعةم-أ

 (   ادارٌه)  ألداء العاملٌن فً مؤسسته  المسؤول تابعةم ب_

 (  االسرة)   دراستك عن والدٌك سؤال-ج

 ( الرقابٌةالمحاسبة فً الدولة)  دٌوان  وجود-د

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الرابع:

 عرف كاًل مما يأتي: -1

اون فللي لمفللرد واسللتغالل الوظيفللة العامللة سللواء أكانللت فللي مجللال المللال العللام أم فللي التيللوالفسللاد ىللو إسللاءة اسللتخدام السللمطة الممنوحللة  :الفسللاد

 . تطبيق القوانين واألنظمة

 .مع الجيات ذات العالقة عمى وضع إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منو ىيئة  مستقمة تعمل بالتنسيق :ىيئة مكافحة الفساد

 استنتج أثار الفساد في المجتمع. -2

ة يؤدي الفساد إلى انييار القيم األخالقية القائمة عمى الصدق واألمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ويسيم في انتشار عدم المسؤولي   

وىجرة   .ويؤدي الى التراجع في تقديم الخدمات األساسية الصحية والتعميمية ،روالنوايا السمبية لدد األفراد في المجتمع، ويزيد من نسبة الفق

أصحاب األموال إلى خارج الدولة وكذلك ىجرة الكفاءات االقتصادية؛ لعدم االىتمام بيم بسبب المحسوبية والواسطة في التوظيف في 

 ويؤثر الفساد سمبًا عمى  مبادئ الديمقراطية في المجتمع .، المناصب العامة

 



 السامية بتأسيس ىيئة مكافحة الفساد؟ لماذا صدرت اإلرادة الممكية -3

 .لمكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة بو، بما فييا الفساد المالي واإلداري

 بين أسباب الفساد، وطرق مكافحتو؟ -4

 مكافحتو: ومن طرق اإلدارية والقراراتعمى المال العام  االعتداءمن اسباب الفساد ضعاف نفوس استغموا مواقعيم في 

 المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. •

  تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة عن أي تقصير في أداء الوظيفة. •

  الشفافية في وضع التشريعات والقوانين واألنظمة،والوضوح في تطبيقيا ومعاقبة المخالفين •

  التي تقوم عمى ممارسة الفضائل كالصدق واألمانة واإلخالص والموضوعية والمينية في العمل. التمسك بمنظومة القيم الحميدة •

حالللة مرتكبللي أعمللال الفسللاد إلللى السللمطات  اإلعللالن • عللن حللاالت الفسللاد المكتشللفة بشللتى أنواعيللا واإلجللراءات التللي تللم اتخللذت حياليللا وا 

  القضائية لينالوا عقابيم.

 

 اآلتية:ما شكل الفساد في القضايا  -5



 (واسطو ومحسوبية مدير في إحدد المؤسسات يوظف أحد أقاربو في وظيفة لم يعمن عنيا. ) - أ

 ( اعتداء عمى المال العامترك اإلضاءة مشتعمة في إحدد الدوائر الرسمية بعد انتياء الدوام الرسمي.) - ب

 (    رشوهمبمًغا من المال. )    مقابلأحد المواطنين  معاممةتوقيع  -ج

 (  االعتداء عمى الممتمكات العامو.)بعض الطمبة بتكسير مقاعد الدراسة ولم يعترفوا بذنبيم قام -د

 

 



 الوحدة أسئلة

 عدد فوائد وجود المساءلة في أي عمل يقوم بو الفرد. -1

 
 قارن بين مفيومي النزاىة والشفافية واثر كل منيما في تطور المؤسسات والدولة . -2

إن تللوفر القلليم عنللد الفللرد فللي أثنللاء قيامللو بعممللو  لللدد المؤسسللة مللن خللالل برامجيللا المختمفللة وتركيللز تمللك القلليم عمللى األمانللة والصللدق 

والعدالة وااللتزام واإلخالص في العمل واالبتعاد عن التحيز، والحفاظ عمى المصمحة العاملة والملال العلام وتقلديميا عملى جميلع المصلالح 

 ر النزاىة وعنوان وجودىا. األخرد ىو جوى



وأمللا الشللفافية فتعنللي الوضللوح فللي شللرح العالقللة بللين األفللراد فللي المجتمللع ومؤسسللاتو وتللوفير المعمومللات ونشللرىا كاممللة لالطللالع  عمييللا، 

ع  بعيللًدا عللن ن تكللون فللي جميللع المعللامالت والبيانللات التللي تقللدميا المؤسسللة ، والقللرارات التللي تتعمللق بللاالفراد والمجتمللأوالشللفافية  يجللب 

 الغموض.

 استنتج خمسة آثار لمفساد وناقشيا مع زمالئك في الصف . -3

ة يؤدي الفساد إلى انييار القيم األخالقية القائمة عمى الصدق واألمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ويسيم في انتشار عدم المسؤولي

  .ويؤدي الى التراجع في تقديم الخدمات األساسية الصحية والتعميمية ،رالفقوالنوايا السمبية لدد األفراد في المجتمع، ويزيد من نسبة 

وىجرة أصحاب األموال إلى خارج الدولة وكذلك ىجرة الكفاءات االقتصادية؛ لعدم االىتمام بيم بسبب المحسوبية والواسطة في 

 المجتمع .ويؤثر الفساد سمبًا عمى  مبادئ الديمقراطية في ، التوظيف في المناصب العامة

 

 عمى األفراد والمجتمع. سمبيأعمل مقارنة بين إيجابيات النقد البناء ومساوئ النقد ال -4

 .يسيم في بناء المجتمع وتقدمو أما السمبي يعمل عمى إثارة الحقد والكراىية بين األفراد ألنو ال يكز عمى الفكره البناء النقد االيجابي

 



 

 (  ، في المربع المناسب لكل موقف منيا :  /ادرس المواقف في الجدول ادناه ، وضع اشارة )   -5

 النزاىة والشفافية المساءلة الموقف

  / استفسار والدك عن سبب رسوبك في االمتحان.

وضع المعمم إجابة نموذجية ألسئمة االختبار 
 قبل تصحيح األوراق.

 / 

تابع مدير مدرستك الطمبة المتأخرين وأسباب 
 تأخرىم يومًيا.

/  

وضعت المؤسسة أىداًفا واضحًة تسعى لتحقيقيا 
. 

 / 

 عدم حل الطالب لواجباتو يحتاج إلى....
 

/  

 

 

 



 

 الوحدة السادسة:

 الدرس االول:

  :،ما المقصود بكل مما ٌاتً .1

ألنه ٌمثل مسقط رأس النبً الٌاس علٌه السالم فً الموقع كنٌسة تسمى الكنٌسة الكبرى وقد اعتمد ٌعد من المواقع المهمة  :مار الٌاس

 من كل عام. 21/7الموقع للحج المسٌحً اذ ٌحج إلٌه المسٌحٌون ٌوم 

دة مةرٌم العةذراء احد المواقةع االثرٌةه فةً عجلةون تعةود أهمٌةة مةزار سةٌدة الجبةل لالعتقةاد أن السةٌد المسةٌح ووالدتةه السةٌ سٌدة الجبل: .1

فترة فً احد كهوف بلدة عنجرة حٌث ٌقع المةزار وتوجةد فٌهةا كنٌسةة سةٌدة الجبةل التةً تعةود إلةى القةرن الرابةع  اعلٌهما السالم  امضو

 المٌالدي، كما ٌعد موقع سٌدة الجبل من المواقع المعتمدة للحج المسٌحً.

 

 :ٌأتًأعط أسباباً لكل مما  .2

 تسمٌة عجلون بهذا االسم. -

جاءت تسمٌة عجلون من لفظ آرامً قدٌم نسبًة إلى احد ملوك مؤاب عجلون،  كما عرفت باسم جلعاد الذي ٌعنً الصالبة والخشونة 

 وهً تسمٌة تتفق مع طبٌعة تضارٌس عجلون الجبلٌة العالٌة

 بناء قلعة عجلون على قمة جبل عوف. -



ن مكةةة المكرمةةة والةةٌمن مةةع بةةالد الشةةام ومصةةرو رصةةد هةةدف بنائهةةا إلةةى حماٌةةة طرٌةةق الحةةج والطرٌةةق التجةةاري الواصةةل بةةٌ

 تحركات الفرنجة الذٌن كانوا ٌحتلون بٌت المقدس وٌتطلعون الحتالل شمال األردن .

 

 تأسٌس محمٌة عجلون. -

نشر والسوداء ، و ةشقائق النعمان والزنبق والسوسنكاإلزهار البرٌة اص البري وأشجار البطم واألجكالحفاظ على األنواع النباتٌة  .2

الحٌوانات البرٌة المهددة باالنقراض. وٌسود المحمٌة نمط نباتً ٌسمى نمط غابات السندٌان فً المنطقة والحفاظ على  الوعً البٌئً

   .الخضرة دائمة

 

 

 ٌحضى موقع مار الٌاس أهمٌة كبٌرة. -

 ألنه ٌمثل مسقط رأس النبً الٌاس علٌه السالم

 المسٌحٌٌن.ٌتمتع مزار سٌدة الجبل قدسٌة خاصة عند  -

 فترة فً احد كهوف بلدة عنجرة حٌث ٌقع المزار الالعتقاد أن السٌد المسٌح ووالدته السٌدة مرٌم العذراء علٌهما السالم  امضو -

 

 تستحق عجلون الزٌارة صٌفا وشتاء . -



 صٌفا الطقس المعتدل

 شتاءا التمتع بالثلوج والطبٌعة الخالبة

 

 .أعط أدلة على اهتمام األٌوبٌٌن بعجلون .3

 بناء مسجد عجلون

 كانت لعجلون فً العصر العثمانً أهمٌة كبٌرة أعط أدلة على ذلك .4

 قريو120كانت  قضاء تتبع لواء حوران ويتبع ليا ناحية الكورة وكفرنجو و

 

 

 

 

 

 



 

 الدرس الثانً:

 ما المقصود بالمصطلحات االتٌة:  -1

حدثت بٌن الروم والمسلمٌن على ارض الكرك استشهد فٌها من المسلمٌن عبدهللا بن رواحة وزٌد بن حارثة وجعفر بن  معركةمعركة مؤته:

 ابً طالب.

و ذكرت فً القرآن الكرٌم حٌث سكنها سٌدنا  األردن موقع دٌنً فً أقدمجنوب الكرك وفٌها عٌن ماء جاري  وتمثل  2كم 11تبعد  مدٌن:

 سٌدنا موسى علٌة السالم إلٌهاو هاجر علٌه السالم شعٌب 

 القدٌمة لمدٌنة الكرك األسماءاحد كرخا:

 ر المٌتالبحتجمع بٌن أخفض بقاع الدنٌا وأعلى مرتفعات األردن، فهً تمتد من جزء ٌدخل فً  بأنهامحمٌة لمتاز هذه ات محمٌة الموجب:

وقع الم هذام فوق سطح البحر، و1111ارتفاع  إلىشماال ً وجنوباً لتصل  ومأدباجبال الكرك  إلىعن سطح البحر،  أمتار 411على انخفاض 

الطٌور  أنواعنوع من النباتات، فضالً عن العدٌد من  311وٌوجد فٌها    ة وتكوٌناتها الجٌولوجٌةٌالطبٌع لتضارٌس ٌشكل بٌئة غنٌة لتنوع

 والمهاجرة مقٌمهالبرٌة ال

 ارسم خطا زمنٌا للتطور التارٌخً للكرك. -2
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 فسر كال مما ٌأتً : -3

 .اتخذ السلطان احمد قالوون الكرك عاصمة له 

 ومكانتها عندة للراحة  واهمٌتهالموقعها 

 .بناء قلعة الكرك 

 الحجاز ولفصل مصر عن بالد الشام ومنع قٌام اي اتحاد بٌنهما. حصنا ٌحمً القدس وٌقطع الطرٌق التجاري إلى

 



 .تسمٌة بلدة ادر بهذا االسم 

 نسبة لالمراطور الرومانً ادرٌانوس

 . محمٌة الموجب تستحق الزٌارة 

 نوع من النباتات، فضالً عن العدٌد من 311وٌوجد فٌها    ة وتكوٌناتها الجٌولوجٌةٌالطبٌع بٌئة غنٌة لتنوع لتضارٌس

 .والمهاجرة مقٌمهالطٌور البرٌة ال أنواع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :اسئلة الوحدة

 ما المقصود بما ٌاتً: .1

 ومأدبةةةاجبةةةال الكةةةرك  إلةةةىعةةةن سةةةطح البحةةةر،  أمتةةةار 411علةةةى انخفةةةاض  البحةةةر المٌةةةتتمتةةةد مةةةن جةةةزء ٌةةةدخل فةةةً   محمٌةةةة الموجةةةب:

ة وتكوٌناتهةةةا ٌةةةالطبٌع لتضةةةارٌس وقةةةع ٌشةةةكل بٌئةةةة غنٌةةةة لتنةةةوعالم هةةةذام فةةةوق سةةةطح البحةةةر، و1111ارتفةةةاع  إلةةةىشةةةماال ً وجنوبةةةاً لتصةةةل 

 والمهاجرة مقٌمهالطٌور البرٌة ال أنواعنوع من النباتات، فضالً عن العدٌد من  311وٌوجد فٌها    الجٌولوجٌة

 

بهةةدف الحفةةاظ  كةةم شةةمال غةةرب مدٌنةةة عجلةةون9د وتقةةع علةةى بعةة 2كةةم12مسةةاحة تبلةة  م، ب1191تأسسةةت عةةام  محمٌةةة عجلةةون: 

والسةةةةوداء ،  ةشةةةةقائق النعمةةةةان والزنبةةةةق والسوسةةةةنكاإلزهةةةةار البرٌةةةةة اص البةةةةري وأشةةةةجار الةةةةبطم واألجةةةةكعلةةةةى األنةةةةواع النباتٌةةةةة 

المحمٌةةةة نمةةةط نبةةةاتً ٌسةةةمى  الحٌوانةةةات البرٌةةةة المهةةةددة بةةةاالنقراض. وٌسةةةودفةةةً المنطقةةةة والحفةةةاظ علةةةى  ونشةةةر الةةةوعً البٌئةةةً

   .الخضرة دائمةنمط غابات السندٌان 

مزارسةةةٌدة الجبةةةل: تعةةةود أهمٌةةةة مةةةزار سةةةٌدة الجبةةةل لالعتقةةةاد أن السةةةٌد المسةةةٌح ووالدتةةةه السةةةٌدة مةةةرٌم العةةةذراء  سةةةٌدة الجبةةةل: 

فتةةةرة فةةةً احةةةد كهةةةوف بلةةةدة عنجةةةرة حٌةةةث ٌقةةةع المةةةزار وتوجةةةد فٌهةةةا كنٌسةةةة سةةةٌدة الجبةةةل التةةةً تعةةةود إلةةةى  اعلٌهمةةةا السةةةالم  امضةةةو

 القرن الرابع المٌالدي، كما ٌعد موقع سٌدة الجبل من المواقع المعتمدة للحج المسٌحً.

 

تسةةةمى الكنٌسةةةة الكبةةةرى مةةةن المواقةةةع المهمةةةة ألنةةةه ٌمثةةةل مسةةةقط رأس النبةةةً الٌةةةاس علٌةةةه السةةةالم فةةةً الموقةةةع كنٌسةةةة  مةةةار الٌةةةاس:

 من كل عام. 21/7وقد اعتمد الموقع للحج المسٌحً اذ ٌحج إلٌه المسٌحٌون ٌوم 
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 السلطان احمد قالوون:احد السالطٌن الممالٌك الذي اتخذ من الكرك مقرا له 

 

 أعط أسباب لكل مما ٌاتً: .2

 اهتمام السلطان صالح الدٌن األٌوبً بعجلون -

 ا على الطرٌق التجاري بٌن الشام والحجازلقربها من بٌت المقدس ووقوعه

 تتنوع المواقع اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً عجلون  -

 تعاقب الحضارات والتعاٌش بٌنهم

 االهتمام المسٌحً بموقع مار الٌاس وموقع سٌدة الجبل -

 النها معتمدة للحج المسٌحً

 تسمٌة جامعة مؤته بهذا االسم  -

 عت على ارضها معركة مؤته الخالدهقاله و

 إنشاء العدٌد من المحمٌات الطبٌعٌة فً األردن -

 للحفاظ على البٌئه الطٌور وبعض الحوانات النادرة

 تتبع التطور التارٌخً للحضارات التً مرت على األردن. .3

 العصر االسالمً ، الرومان، االنباط، العصر البرونزي ،العصر النحاسً،الٌونان، العصور الحجرٌه الحصر الحدٌدي،

 



 اذكرها كرك وعجلون بمجاالت عدة.تتشابه ال .4

 التضارٌس الجبٌلة ، وجود قلعه، التارٌخ، ،العادات والتقالٌد

 

 


