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 يوجد في وطني منشآت تحمل اسم الملك عب��د اهلل األول بن الحس��ين ، اذك��رنشاط 
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(1) 

- وال��ده الش��ريف الحس��ين بن علي قائ��د الث��ورة1

العربية الكبرى

 م 1882 ولد في مكة المكرمة عام – 2

 م1921 -  أسس إمارة شرق األردن عام 3

 م1946 اس���تقلت األردن في عه���ده ع���ام – 4

وتح���ولت من إم���ارة ش���رق األردن إلى المملك���ة

األردنية الهاشمية 

 من أبنائه الملك طالل بن عبد اهلل – 5

 استش���هد وه���و ي���دخل المس���جد األقص���ى– 6

المبارك،ألداء صالة الجمعة . 



                     جاللة الملك طالل بن عبد اهللالدرس الثاني

ف الث��الث يحب ج��ده كث��يًرا أحم��د ط��الب في الص��ّ

ويجلس معه كل يوم ليحدثه عن وطنه األردن 

قال أحمد لجده : لقد وع��دتني ي��ا ج��دي أن تح��دثني

. عن جاللة الملك طالل

الج��د : ه��و طالل بن عب��د اهلل بن الحس��ين ، ث��اني

ملوك المملكة األردنية الهاشمية ، تولى الحكم بع��د

استشهاد والده الملك عبد اهلل ، وتزوج الملك��ة زين

الشرف ، وقد كانت فترة حكمه قصيرة ، ورغم ذلك كانت حافلة باإلنجارات� منها :

. وجعل التعليم إلزاميًّا مجانيًّا. 2  ،   وضع دستور جديد للبالد.1

ّحّية ومرض��ه الش��ديد ق��رر مجلس األم��ة إنه��اء واليت��ه ،  ونظًرا لسوء حالته الص��ّ

والمناداة بإبنه األكبر األمير الحسين ملًكا دستوريًّأ للبالد.

أحمد : وهل لديه أبناء غير الملك الحسين يا جدي ؟

الجد : نعم ي��ا ب�ني لدي�ه أربع�ة من األبن�اء وهم : الحس��ين مل�ك األردن واألم�ير الحس��ن

.واألمير محمد واألميرة بسمة 

أحمد : شكًرا يا جدي لقد قدمت لي المتعة والفائدة .

(2)



             

اسئلة الدرس                       

. ما أهم منجزات الملك طالل بن عبد اهلل ؟1

1.......................................................................

2......................................................................

. لماذا قام مجلس األّمة بإنهاء مدة والية الملك طالل ؟2

....................................................................................

. من تولى الحكم بعد الملك طالل ؟3

....................................................................................

. سّم أبناء الملك طالل ؟4

1...........................................2..................................

3...........................................4................................

 (3) 

، َوَتْنَبِثق'ُ َعْنه'ا الدس'تور  : َوثيَقة'ٌ َأس'اَسيٌَّة ُتَحدُد7ّ ِنظام'َ اْلُحْكم'ِ ف'ي الّدْوَلة'ِ
ة ِمن'َ اْلَقوانين'ِ تُ'بّين ُحقوق وواجبات المواطني'ن لتس'هيل إ7ارة  َمْجموعَ'

 . شؤون البال7



 

                   جاللة الملك الحسين بن طالل ) الملك الباني (الدرس الثالث

أسرع أحمد إلى جده في المساء قائاًل : لق��د وع��دتني

أمس أن تحدثني اليوم عن جالل��ة المل��ك الحس��ين بن

طالل .

الجّد: وانا عند وعدي يا أحمد ، فالمل�ك الحس�ين ه�و

الملك الباني لهذا البل��د ، وإنجازات��ه العظيم��ة س��تبقى

شاهًدا في كل مكان من هذا البلد يا بني .

 تش��رين14ولد الحسين بن طالل في عمان بت��اريخ 

م ، وه��و ث��الث مل��وك المملك��ة1935الّث��اني ع��ام 

األردنية الهاشمية ، واألبن األكبر للملك طالل .

أحمد : وما أهم إنجازاته يا جّدي ؟

 ؛  عّرب قيادة الجيش العربي    .1الجد : إنجازاته كثيرة يا بني ، سأذكر لك بعضها ؛ فقد 

بإنهاء خدمات كلوب باشا البريطاني اّلي كان يتولى قيادة الجيش . 

  وفي عهده حقق الجيش العربي انتص��اًرا كب��يًرا على الجيش االس��رائيلي في معرك��ة   .2

الكرامة . 

أحمد : أشكرك يا جدي ؛ فحديثك دائًما مليء بالمتعة والفائدة .

(4)



منجزات حضارية في عهد الملك الحسين بن طالل : 

          

أسئلة الدرس

. إمأل الفراغ في الجمل اآلتية بما يناسبها من كلمات وتراكيب :1

أ. ولد الحسين بن طالل في ...............  بتاريخ ..................................

ب.  ُيَسّمى الحسين بن طالل ب� ....................................

. أذكر أهم انجازات الملك الحسين بن طالل .2

أ...........................................................................................

ب.........................................................................................

. سّم ثالًثا من أبناء الحسين 3

1.....................2.....................3....................

(5)



. سّم بعض اإلنجازات الحضارّية في عهد الحسين .3

ب.....................................أ......................................

د......................................ج....................................

. اكتب إنجازًا للملك الحسين بن طالل في كل مجال  مما يأتي:4

اإلنجازالمجال

- التعليم 1

- الصحة2

- الزراعة3

- الصناعة4

- الرياضة5

- الجيش6

صوًرا لبعض المنجزات الحضارية في عهد الملك الحسين  أو ارسم : ألصقنشاط

(6)



                     نعمل من أجل وطنيالدرس الرابع

.لماذا خرج سالم ووالده في1

العيد ؟ ........................................................................................

.

.........................................................................................

..........................................................................................

- كيف أمضى سالم يوم العيد ؟ 2

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

- هل كانت مشاركته ذات3

فائدة ؟ ........................................................................................

....

(7)

      انطلق��ت تك��بيرات العي��د إيذاًن��ا باإلعالن ع��ن أ��ن يوم غ�د ه��و أول أيام عي��د 

ا مس�روًرا ، فوجده ق�د  الفط�ر الس�عيد ، وعن�د س�ماع ذل�ك أس�رع س�الم إل�ى والده فرحً�

اس�تعد للخروج لتوزي�ع ص�دقات الفط�ر ومالب�س العي�د عل�ى الفقراء ، طل�ب س�عيد 

م�ن والده أ�ن يراف�ق ، وف�ي الص�باح ذه�ب س�الم برفق�ة والده لص�الة العي�د وبع�د أ�ن 

أّدي�ا الص�الة راف�ق س�الم والده ف�ي زيارة ألقاربه�م ؛ ولتقدي�م التهان�ي بالعي�د وعندم�ا 

عادا للمنزل ، اس�تقبل س�الم ووالده الضيوف وقدم�ا له�م القهوة وحلوى العي�د ، لق�د 

كان يوًما جمياًل في حياته .



 – هل مشاركة اآلخرين في األعياد والمناسبات مهمة ؟ لماذا ؟4

............................................................................................

 – أذكر مناسبات أخرى يجب علينا فيها مشاركة اآلخرين .5

 ...........................................................................................

مواقف من حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

  

.....................وأصحابه ؟ ...... صلى اهلل عليه وسلم إلى أين هاجر الرسول.  1

.......... كم كان عمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند بناء المسجد النبوي؟ .....2

.................................................. مم بني المسجد النبوي ؟ ..............3

سّرالنجاح المشاركة

العمل بدأ ، المنّورة المدينة إلى وسلم عليه اهلل صلى الرسول هجرة بعد       

ش��ؤون لبحث فيه وليجتمع��وا ، فيه ليصّلوا النبوي المسجد بناء في أصحابه مع

التراب يحمل الّسالم عليه فكان المسجد بناء في بنفسه الرسول . شارك حياتهم

مع التع��اون من س��ّنه يمنعه ولم ،  عاَما53 عم��ره وك��ان أصحابه مع والّطوب

من وس��قفه النخيل ج��ذوع من أعمدته ك��انت اّل��ذي ، المس��جد بن��اء في أص��حابه

 .( النخيل ) أوراق الجريد



(8)

. لماذا حفر الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة خندًقا حول المدينة ؟1

...........................................................................................

. من هو الذي أشار بحفر الخندق ؟ .................................................2

. لماذا شارك الرسول صلى اهلل عليه وسلم بحفر الخندق ؟ 3

...........................................................................................

األعلى ... المثل وسلم عليه اهلل صلى الرسول

عدد مع قريش فيها تحالفت التي الغزوة ) وهي الخندق غزوة في      

( حفر المن������ّورة المدينة في المس������لمين لمحاربة العربية القبائل من

المن��ورة المدينة ح��ول خن��دًقا والمسلمون وسلم عليه اهلل صلى الرسول

م الفارسي س��لمان الص��حابي ل��رأي إس��تجابة بين العمل الرس��ول . قس��ّ

ويحمل معهم يحفر فك��ان ، العمل من نص��يًبا لنفسه وجعل ، الص��حابة

الش��اق العمل ذلك يعمل الرس��ول . ك��ان أص��حابه مثل بنفسه ال��تراب

التع��اون ذلك . وبفضل ألصحابه الحسنة والقدوة األعلى المثل ضارًبا

طوله من ال���رغم على ، أي���ام س���تة في الخن���دق حفر المس���لمون أتّم

الحفر تّم ال��تي الص��خرّية األرض وص��البة وعمقه واتس��اعه وعرضه

ق�درة من واندهش��وا الخن��دق به��ذا فوجئ�وا المش�ركون جاء ولما ، فيها

. القليل وبعددهم قصير وقت في العمل هذا انجاز على المسلمين



(9)

المشاركة في أعمال المنزل



(10)

المشاركة في المجتمع 



(11)

أسئلة الدرس

من خالل فهمك لألية الكريمة ضع اشارة ) صح( أمام السلوك الصحيح ، وأشارة

)خطأ ( أمام السلوك الخطأ فيما يأتي :

 ( يساعد علي ورفاقه  األطفال في عبور الشارع .   . )  1   

قال تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(

مشاركة اآلخرين في األعمال والمناسبات تكون تكون بعمل الخير فقط ، وال

 يجوز المشاركة في اعمال الشر والسوء



 ( تغسل ليلى مع جدتها  المالبس .  .  )   2

 ( يشارك رامي أصدقاءه بتعذيب القطط في الشارع .  . )   3 

 ( يروي أيمن و زمالءه أشجار حديقة البناية التي يقيمون فيها .  . )   4 

 ( يقطع محمود وأصدقاءه أغصان األشجار في الحديقة .  . )   5

  ( قّدمت مع طالب صفي فقرة بمناسبة االحتفال باليوم الوطني لألردن.  . )  6

  ( تسخر هدى وأخواتها من ابنة عمهم المريضة.  . )  7

 ( كتب علي وعدنان عبارات مسيئة للطالب على جدار المدرسة .  . )   8

   ( شارك الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصحابه في حفر الخندق حول المدينة .  . ) 9 

 ( يلقي علي وأيمن أوراق الشطائر في ساحة المدرسة .  .)  10 

(12)

     عمان عاصمة وطني   الدرس السابع     

: عاصمة المملكة األردنية الهاشمية ، وهي مقّر جاللة الملك ، وفيها المبانيعّمان 
والوزارات المهمة .  ومن أهم المعالم المعاصرة لمدينة عّمان الحديثة :

العامر رغدان قصر



     

عبدون جسر

المختلفة الوزارات

............................... الصور في الموجودة غير حديثة معالم اذكر.1

............................................ األردنية الوزارات من ثالثة سّم .2

(13)

 

تضم عمان عد7ًا من المواقع األثرية أهمها :   

سكنها العمونيون واتخذوها عاصمة لهم وعرفت باسم: عّمان 
) ربة عمون وتعني دار الملك( ثّم سيطر عليها اليونانيون

وأطلقوا عليها اسم ) فيالدلفيا (



     

: يقع بالقرب من جبل الحسين ويشمل : ال��برج والهيك��ل والقص��ر   جبل القلعة    
والمتحف والكنيس��ة .وه��و مق��ر عاص��مة العمون��يين وم��ا زالت بقاي��ا قص��ورهم

موجودة� هناك

     

يقع خلف الساحة الهاشمية.وكان المدرج يستعمل لعرض : المدرج الروماني
 .  المسرحيات ، ويتسع لحوالي ألف شخص

(14)

       



يقع على قمة جبل القلعة يحاكي تاريخ األردن وخاصة :  متحف اآلثار األر7ني
 عّمان .عمانتاريخ 

عمان انشو7ة

القمم فوق يغفو قمرا حلمي في رأيتك عمان           

وبالنعم باالمن        يسعدمرحا يعدو فرحا يشدو           

مباني�ها بالمجد        تعلوماضي���ها عريق عمان          

فيها يسكن من وسعيد          وتحضنهم األضياف تأوي          

أسئلة الدرس

. ما هي عاصمة المملكة األردنية الهاشمية ؟...............................1

. ما االسم الذي  أطلقه اليونانيون على مدينة عمان ؟ ................... 2

. أذكر طرقًا للمحافظة على اآلثار  .3

...........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

(15)

معالم اثرية وسياحية في وطني               الدرس السابع    

يزخر وطني باألماكن السياحية واألثرية وتتوزع هذه األماكن على جميع محافظات�
وطني ومن أهمها :



      

: بناها القائد المسلم عّز الّدين أسامة أحد قادة صالح الدين قلعة عجلون'
األيوبي ، تتميز بموقعها المهم وتسيطر على طرق المواصالت بين سوريا

 .مراقبة تحركات الصليبيينوجنوب األردن ، وكان الهدف من بنائها 

: من أكبر المدن� األثرية والسياحية في المملكة، تتميز مدينة جرش األثرية

المسارح وشارع األعمدة .بجمالها وروعة بنائها الروماني ، أهم معالمها :      

(16)



    

مجّمع سياحي متكامل فيه الشالالت ، والبرك� العالجية ،  : حمامات ماعين

 .وفندق يقّدم الخدمات العالجية لألمراض الجلدية وامراض المفاصل

       

أخفض بقعة في العالم ، وأشد� البحار ملوحة ، تستخدم مياهه في  : البحر الميت

عالج الكثير من األمراض الجلدية، ويوجد على شاطئه الجنوبي مصنع البوتاس

.األردني 

     

مدينة منحوتة في الصخر ، أنشأها األنباط  : البتراء ) المدينة الور7ية(

واتخذوها� عاصمة لهم . وتعد من عجائب الدنيا السبع .

(17)



       

 كم  شمال مدينة العقبة الساحلّية 70 : يقع جنوب األردّن، على بعد وا7ي رم

، يقصده الّزّوار للتمتع بجمال الطبيعة الصحراوية ، وتسّلق جباله الشاهقة .

      

      

 : ثغر األردّن على البحر األحمر ، ويشتهر بالشعب المرجانية خليج العقبة

واألسماك الملونة ، ويستطيع الزائر ممارسة األلعاب المائية المختلفة فيه

كالّسباحة والغوص والتزلج على الماء .

(18)



أسئلة الدرس                                   

بعدما تعرفت على أهم آثار وطننا الحبيب ؛ امأل الفراغ في كل جملة مما يلي 

بما يناسبه من كلمات أو عبارات

. توجد األماكن السياحية واألثرية ................................................ 1

. باني قلعة عجلون هو  ............................................................2

. الهدف من بناء قلعة عجلون ....................................................... 3

. أهم معالم مدينة جرش األثرية.....................................................4      

. تستخدم مياه حمامات ماعين .......................................................5

. أخفض بقعة في العالم ..............................................................6

. سميت البتراء بالمدينة الوردية  ....................................................7

. يقصد الزوار وادي رم ............................................................8

. تقع العقبة على البحر ......................... وتلقب ب� ..........................9

(19)

تم بحمد اهلل                    


