
 ( وطني في  انجازات درس الرابع للصف  االجتماعية التربية لمادة ملخص)

 

   وطني ملوك  عن مختصرة نبذة* 

 كان حيث( 1921) سنة الحديثة االردنية للدولة المؤسس يعتبر ( 1921/1951) حكمه فترة امتدت عبدهللا األول الملك1- 

 . االردن شرق أمارة بوقته االردن قديماً بإسم  يعرف

 وعرف البالد  شؤون تنظيم مهتمته وكانت للبالد دستور اول صدر-   2       ةاردني حكومة اول اسس1-  (انجازاته أهم)

اجل الحفاظ على حرية الدولة  من 25/5/1946في   بريطانيا من  االستقالل انتزاع3-         لالردن االساسي القانون بأسم

   .االقصى المسجد ابواب على استشهد بها الى ان بنفسها وعدم التدخل الخارجيوسيادتها بوضع قراراها  

  صحية السباب الحكم عن تنحى ثم قصيرة حكمه لفترة تولى( 1951/1952)حكمه فترة امتدت طالل الملك2- 

 في بمؤسساتها والنهوض الدولة بناء في كبير اثر، له كان( 1952/1999)حكمه فترة امتدت طالل بن الحسين الملك3- 

  1999.جميعها الى أن توفي في السابع من شباط عام المجاالت

تولى سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام  (لالن/  1999) من   حكمه فترة امتدت الحسين بن الثاني عبدهللا الملك 4-

 .   والعطاء االنجاز مسيرة ليكمل 1999

 مواجهته التحديات الصعبةاالردن رغم  أنجازات*  

 من  تبقى ما على الحصول اجل من المواجهة بذلك والسبب االستقالل بعد الصهيوني للعدو االردن مواجهة 1-

 1948  عام حرب بعد الفلسطينية االراضي 

 االردني  العربي الجيش قيادة مسمى تحت الجيش بتعريب طالل بن الحسين الملك جاللة قام 1956عام 2-  

 1968مع العدو الصهيوني عام  االنتصار في معركة الكرامة 3-

 1973مشاركته اشقاءه العرب في حرب ضد العدو الصهيوني عام 4- 

  فتح اراضيه مستقبالً اشقاءه العرب والمسلمين الذين لجؤا هربا من الحروب والصراعات الداخلية 5-  

 

 

  : االردن  بالرغم من محدودية الموارد اال ان االردن  استطاع النهوض بالبلد وتمثل أنجازه بما يلي أنجازات* 

منذ نشوء الدولة االردنية الى االستثمار بالعنصر البشري   فقد اولى االردن االستغالل االمثل للموارد  عبر العنصر البشري 1- 

 ة للوطن  النه  وحده من يستطيع تحقيق التنمية الحقيقي

وذلك من اجل انتاج جيل قادر  على مواجهة التحديات الفكرية والدفاع عن   الحرص على التنمية الثقافية والعلمية والفكرية2-  

 ثقافة االعتدال والتسامح  والوسطية 

 من اجل انتاج جيل واعي ومتعلم وقادر على بناء الوطن  أنتشار المرافق التعليمية من مدارس وجامعات  3-

   تطور خدمات البنية التحتية وطرق المواصالت6-    انشاء المصانع5-  ادخلت االساليب الحديثة بالزراعة 4-



  ( يتمثل الهدف من انشاء طرق المواصالت بما يلي)

   تسهيل حركة االفراد والبضائع.  جربط الدول المجاورة ببعضها البعض   .بالدولة ببعضها البعض محليا   ربط.أ

 تطور خدمات الماء والكهرباء لتصل السكان جميعهم 7-  

 . والزراعية والتعليمةكل ذلك االنجاز بسب تطور المستوى التعليمي والفكري الذي كان له دور بتطور االنشطة االقتصادية * 

 مئوية الدولة االردنية  * 

    (مرور مئة عام على تأسيس  الدولة االردنية 1921يصادف الحادي عشر من نيسان سنة )

 «  يتمثل االحتفال  بمئوبة الدولة بما يلي» 

 االلتزام بالقوانين واالنظمة    3-          الوالء للقيادة الهاشمية    2-          .   تعزيز االنتماء للوطن  1-  

 المحافظة على منجزات االردن 5-           نشر مفاهيم الحب والتسامح مع االخرين   4-    

 المشاركة في كل عمل من شأنه ان يرفع اسم الوطن عاليا 7-        االلتزام بقيم المواطنة الصالحة  6-    

🌺HE END THANK YOU  T 🌺 

 

 

 

 


