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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نموذج إلجابات اسئلة محتوى الدرس ونهاية  الدرس واسئلة الوحدة 

 الثانيالجزء:     والمدنية الوطنيةالكتاب: التربية         السادس :لصفا

 الوحدة الرابعة: الدولة والنظام

 االسئلة وحلولها الصفحة  الدرس

الدولة 

 وأركانها 

 . عرف ما يأتي1 13

 لرة : مجموعةةةة مةةةن المةةواطنين يلطنةةةون يقلةةةيم جةرااةةةي معةةين بصةةةفة دائمةةةة ومسةةةتلةةة الدو

، وتشةةةةرف الدولةةةةة علةةةةي أنشةةةةطة سياسةةةةية ويخضةةةةعون اةةةةي يدارتهةةةةم لسةةةةلطة سياسةةةةية

ها وازدتارتةةةا وتحسةةةين مسةةةتوى حيةةةاة اإل اةةةراد واقتصةةةادية واجتماعيةةةة وتهةةةدف يلةةةي تلةةةدمت

 .ايها

 ملليةةةا األرض مةةةن مسةةةاحة علةةةي يميلةةة شةةةعب تنةةةا  يكةةةون أن يكفةةةي ال: السياسةةةية السةةةلطة 

 تنظةةةيم علةةةي تعمةةةل الحكومةةةة وتةةةذ , السةةةلطة لتةةةولي حكومةةةة وجةةةود مةةةن البةةةد بةةةل الدولةةةة

 الدولة. سيادة عن والدااع مصالحه وتحليق الشعب أمور

 ايها. جهات أي تدخل وعدم للدولة والخارجية الداخلية العليا السلطة وتي: السيادة 

 اي  ة معترف بها من قبل الدول االخرى وتكون عضوااالعتراف : ال بد ان تكون الدول
 الهيئات والمؤسسات الدولية .

 . أركان الدولة 2

  السيادة:  - االعتراف  -السياسية  السلطة - اإلقليم -  الشعب 

 لدستور وتمثلتعبر عن يرادة الدولة بموجب ا االحكومة الحكومة, من اتساعا أكثر الدولة مفهوم. 3

  ة.السلطة التنفيذي

 . وظائف الدولة 4

 

 . الحكومة تي السلطة التنفيذية التي تلوم بتلديم وظائف الدولة.5
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 . البحر الميت, البحر األحمر6

 . الجهات التي تتولي الوظائف األتية7

 وزارة المالية 

 وزارة الدااع 

 وزارة الخارجية 

 . اقسام السلطة:8

  التنفيذية 

  اللضائية 

 التشريعية 

 رف ما يأتي:. ع1 17 الدستور

 اةةةةي   هوشةةةةكل الحكةةةةم يلصةةةةد بالدسةةةةتور مجموعةةةةة اللواعةةةةد األساسةةةةية التةةةةي تحةةةةدد نظةةةةام

 .اوواجباتهم وحلوق كل من الحاكم والمحكوم ايه األارادويبين حلوق  الدولة،

  يعتبةةةةر الدسةةةةتور مةةةةدونا يذا كانةةةةت قواعةةةةد  مكتوبةةةةة اةةةةي وثيلةةةةة رسةةةةمية صةةةةدرت مةةةةن

 ردن ودستور الواليات المتحدة.المشرع الدستوري، ومن األمثلة دستور األ

  دسةةةاتير  يةةةر مكتوبةةةة : وتةةةي قواعةةةد عرايةةةة اسةةةتمر العمةةةل بهةةةا لسةةةنوات طويلةةةة حتةةةي

 أصبحت بمثابة اللانون الملزم ، ومن األمثلة دستور بريطانيا.

وحلةةةةوق كةةةةل مةةةةن الحةةةةاكم  وواجبةةةةاتهم األاةةةةرادحلةةةةوق . ألنةةةةه مةةةةن الدسةةةةاتير التةةةةي تراعةةةةي 2

 والمحكوم ايها

 تور . مراحل الدس3

ولةاية 1921من عام واستمر يمارة شرق األردن قانون اإلدارات العثمانية  طبلتالمرحلة األولي : 

1928. 

مير حيث كان يعرف باللانون األساسي وصدر اي عهد األ  1928المرحلة الثانية: دستور عام 

 عبدهللا  بن الحسين بعد تأسيس اإلمارة, وجاء بعد مطالب شعبية 

ا يلي مملكة تم صدور  بعد استلالل يمارة شرق األردن وتحويله 1947ة: دستور عام المرحلة الثالث

 . وعرات باسم المملكة األردنية الهاشمية وصدر اي عهد المل  عبدهللا األول

ث كان وصدر اي عهد المل  طالل وسمي بدستور الوحدة. حي 1952المرحلة الرابعة: دستور عام 

 ماعية. االجتع اللضايا المتعللة بالجوانب السياسية واالقتصادية وأكثر شموال وتطورا وعالج جمي

 من خالله تنبثق اللوانين.  ألنه. الدستور يلدم 4
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 .  الحدث التاريخي5

 .يمارة شرق األردن قانون اإلدارات العثمانية طبلتالمرحلة األولي : 

 يس اإلمارة, المرحلة الثانية: صدر اي عهد األمير عبدهللا  بن الحسين بعد تأس 

 المرحلة الثالثة: بعد استلالل يمارة شرق األردن وتحويلها يلي مملكة 

 وصدر اي عهد المل  طالل وسمي بدستور الوحدة.  1952المرحلة الرابعة: دستور عام 

نظام 

الحكم اي 

المملكة 

األردنية 

 الهاشمية

 . عرف ما يأتي: 1 21

  لتل  الدولة. نظام الحكم اي الدولة المنبثق من الدستور 

  داخل االسرة الواحدةالذي ينتلل الحكم نظام تو 

 ية عةةةرل المملكةةةة األردنيةةةة الهاشةةةم اةةةي الحكةةةم نظةةةام) اةةةي األردن  واليةةةة العهةةةد

 بةةةراك يلةةةي الملةةة  مةةةن  ينتلةةةل  وراثةةةي اةةةي أسةةةرة الملةةة  عبةةةد هللا ابةةةن الحسةةةين

 .يخوته احد أو سنا أبنائه

 عةةةن ينةةةزل وال يتجةةةزأ ال ملكهةةةا سةةةيادة ذات مسةةةتللة ةعربيةةة دولةةةة الهاشةةةمية األردنيةةةة . المملكةةةة2

 .اثيور ملكي نيابي ايها الحكم ونظام العربية األمة من جزء األردني منه، والشعب شيء

 رالدسةةةةتو مةةةن 40 المةةةةادة حةةةددتها سةةةةامية يرادة بموجةةةب صةةةةالحياته الملةةة  جاللةةةةة . ويمةةةارس3

 رئةةةةيس مةةةةن موقعةةةةة رادةاإل وتكةةةةون ملكيةةةةة بةةةةةرادة صةةةةالحياته الملةةةة  يمةةةةارس" ايهةةةةا وجةةةةاء

 واقيةةةعالت اةةةوق توقيعةةةه برسةةةم مواالتةةةه الملةةة  يبةةةدي المختصةةةين، الةةةوزراء أو والةةةوزير الةةةوزراء

 ".المذكورة

 . مزايا الحكم الملكي4

 - ومتماس  واضح سياسي اكر  

 - وتماسكها الدولة وحدة علي يحااظ. 

 - الحكم يلي للوصول صراعات يوجد ال 

 ة:. من صالحيات المل  الدستوري5
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 . شروط من يتولي الحكم واق الدستور األردني6

 من زوجة شرعية وأبوين مسلمين. ايكون مسلما عاقال مولود أن

 أن ال يعتلي العرل ممن استثنوا بةرادة ملكية بسبب عدم لياقتهم .

 ثماني عشرة سنة قمرية من عمر  . أتمأن يبلغ من العمر سن الرشد من 

الحلوق 

والحريات 

اي 

ر الدستو

 األردني 

 قةةةد ، حسةةةية او علليةةةة او بدنيةةةة األجةةةل يعاقةةةات طويلةةةة مةةةن يعةةةانون مةةةن كةةةل: اإلعاقةةةة . ذوو1 25

 االخرين. مع المساواة قدم علي المجتمع اي واعالة كاملة بصورة  تمنعهم

 حرية الصحااة والطباعة والنشر . المساواة و2

 . يجابة اردية تعتمد علي المناقشة بين الطلبة.3

 لوق االشخاص المعوقين. من ح4

  اإلعفاء جمركي لةاية شراء سيارة 

 امعاتقبول الطلبة المعوقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة اي الج  

 واالستةالل اإلساءة  من الحماية 

 . لزيادة االنتماء واشعارتم بأتميتهم اي المجتمع وانسانيتهم.5

 وعدم التمييز , حرية الراي ,حلوق مدنية وسياسية : المساواة . 6

 : حرية العمل و التعليم الحلوق االقتصادية 

اسئلة 

 الوحدة 

 : عرف ما يأتي1 26

  :أتم من وتو مواطنين يحمل جنسية الدولة,كبير من ال عدديتكون الشعب من الشعب 

 عن النظر بةض سكان بها يوجد ال العالم اي دولة تصور يمكن اال الدولة عناصر مكونات
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 عددتم.

  1947دستور 

  النظام الذي ينتلل ايه الحكم داخل األسرة الواحدة 

 حرية التعبير عن الرأي ضمن اللانون 

   اي الكتاب المدرسي.2-4. من وظائف الدولة ) مراجعة الشكل )2

 . اسر العبارات اآلتية4 

ة ليب مصلحوتة نتماءانعكاس لطبيعة العالقة بين الليادة والشعب التي تتميز بالثلة والوالء واال -

 الوطن علي المصالح الشخصية .

 لدمجهم بالمجتمع واعطائهم حلوقهم  -

 . . بالطبع ال , لتعدد المهمات والواجبات لذا يتم تنفيذتا من خالل السلطات الثالث5

 .  شروط تولي الحكم6

 من زوجة شرعية وأبوين مسلمين. ايكون مسلما عاقال مولود أن .1

 العرل ممن استثنوا بةرادة ملكية بسبب عدم لياقتهم . . أن ال يعتلي2

 ثماني عشرة سنة قمرية من عمر  أتم.  أن يبلغ من العمر سن الرشد من 3

 ملارنة بين الدستور المكتوب و ير المكتوب .7

رت من دساتير مكتوبة : يعتبر الدستور مدونا يذا كانت قواعد  مكتوبة اي وثيلة رسمية صد 

 ري، ومن األمثلة دستور األردن ودستور الواليات المتحدةالمشرع الدستو

ثابة دساتير  ير مكتوبة : وتي قواعد عراية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتي أصبحت بم

 . اللانون الملزم ، ومن األمثلة دستور بريطانيا

8. 
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 المواطنة االيجابية الخامسةالوحدة 

 االسئلة وحلولها الصفحة 

 االنتماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرف ما يلي: االنتماء  .1 33الصفحة 

امةةةه والتز الفةةةرد امتثةةةال عةةةن المعبةةةر بأنةةةه السةةةلو  الةةةوطني االنتمةةةاء يعةةةرف

 للتضحية للوطن. استعداد بمجموعة الضوابط التي تزيد من 

ا أخر يحااظ عليه قارن بين طالب يعتدي علي ممتلكات مدرسته وطالب .2

 أيهما لديه انتماء للوطن مع ذكر السبب. 

ته الطالةةب الةةذي يعتةةدي علةةي ممتلكةةات المدرسةةة لةةيس لديةةه انتمةةاء لمدرسةة

 بالتالي ليس لديه انتماء للوطنو

 اسر اللول اآلتي ) االنتماء بالعمل وليس بالشعارات  .3

  الخاصةكل بلةته  الطلبةيفضل اخذ اجابات 

 ن االنتماء الوطني. دد ثالث من مضاميع .4

 االعتزاز واالاتخار بالوطن 

 االلتزام باللوانين واألنظمة 

 عن الوطن االستعداد للتضحية دااعا 

 . عدد ثالث من الوسائل التي تعبر عن انتمائ  لمدرست 5

 الحفاظ علي ممتلكات المدرسة 

 الحصول علي العلم 
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 ممارسة سلوكيات ايجابية مع جميع األاراد داخل المدرسة 

 ني؟ . كيف يكون االلتزام باللوانين واألنظمة دليالً علي االنتماء الوط6

صلحة يق مااللتزام باللانون يعني احترام الدولة واحترام االاراد والسعي لتحل

 الدولة وبالتالي تجسد صور االنتماء الحليلي للوطن. 

 

 المشاركة
 

   37الصحة 

 

 األتليةات المشاركة, الجمعيعرف الملصود بما يلي:  . 1

 مةةا يلةةوم بةةه أعضةةاء المجتمةةع مةةن أنشةةطة لخدمةةة مجةةتمعهم اةةيالمشةةاركة : 

كااةةةةة  واالقتصةةةةاديةمجاالتةةةةه السياسةةةةية واالجتماعيةةةةة والثلاايةةةةة والتعليميةةةةة 

دي التةةةي تةةةؤوماديةةةة أو عينيةةةة أو بةةةالرأي أو بالعمةةةل  المشةةةاركة قةةةد تكةةةونو

  يلي تنمية المجتمع

 تأسيسةةةةةةها مجموعةةةةةةة مةةةةةةن وتةةةةةةي جمعيةةةةةةات قةةةةةةام ب: الجمعيةةةةةةات األتليةةةةةةة

المتطةةةةوعين المحبةةةةين لمجةةةةتمعهم, وتعمةةةةل اةةةةي عةةةةدة مجةةةةاالت مثةةةةل تعلةةةةيم 

ارات الكبةةةةار، كفةةةةفالة الطفةةةةفل اليتيةةةةفم، الحفةةةةفاظ علةةةةي البيئةةةةفة، تنميةةةةة مهةةةة

  الشباب.

 اذكر ثالث من فوائد المشاركة في الحياة العامة.. 2

 اكتساب مهارات التخطيط، والليادة، والعمل الجماعي.  •

  إلحساس بالمسئولية تجاه المجتمع.تنمية ا •

 كسب احترام باقي أفراد المجتمع.  •

 . اكتساب قوة التأثير في اآلخرين والقدرة على تغيير الذات •

 ممارسة التعلم أصول وأسس  •

تماد تعمل الكشافة على تنمية قدرات المشاركين وتعلمهم االع فسر:. 3

 على الذات.

العمل رة وها القيادة والمغامالن الكشافة لديها برامج تعلم منتسبي

 التطوعي والجماعي

تعااا ي العديااد ماان مدارساانا ماان مشااكلة االسااتكدام الكااا   للكهربااا   . 4
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 .لترشيد استهالك الكهربا   اقترح حلوال

 وتدور حول مصابيح التوفير والضو  في  يستمع الى اجابات الطلبة

 ط وعدم العبث.....الليل فق

 

 

 

 

 لعمل التطوعيا
 

 المقصود بالعمل التطوعي. مارف ع 41

ل أجل مجتمعه أو من أج الجهد الذي يبذله الموا ن من العمل التطوعي هو

 خا ر بالنفس أو المال عن  يب  مقابل سوا  كان هذا الجهددون  جماعة معينة

  اآلخرين  في سبيل سعادة

 حديث  بوي شريف يحث على العمل الطوعي؟ أعط.2

 إله ها الاإليمان بضع و سبعون  شعبة، أعال  عيه وسلم "قال رسول هللا صلى هللا

ه مسلم روا" إال هللا، وأد اها إما ة األذى عن الطريق، والحيا  شعبة من اإليمان

 والبخاري

 .اذكر أهم مجاالت العمل التطوعي؟3

لمشاة، الحدائق العامة والمتنزهات والطرق وأرصفة امثل  :األماكن العامة .1

ة م بعدعية والمالعب الرياضية العامة وغيرها ويمكن القياوالغابات الطبي

 ر.ألشجااأ شطة كالقيام بحمالت النظافة والصيا ة أو تنظيم حمالت للزراعة 

ائف كأن تعين ضريرا أو مشلوال في أدا  بعض الوظ  اإلعاقةمساعدة ذوي  .2

  . والمهام التي تفيده ويعجز هو عن القيام بها

توزيع كأن تشارك في حملة جمع تبرعات لهم و : ينمساعدة الفقرا  والمساك .3

ن األ عمة واأللبسة لهم ومعاو تهم على استصالح أو استحداث أجزا  م

 مكان سكناهم وهكذا

 ؟.للعمل التطوعي فوائد كبيره اذكرها4

 االرتلاء بمستوى  المجتمع 
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 تلدير قدرات الشباب ومهاراتهم 

 آلراء واألاكار اي اللضايا العامةارصة للتعبير عن ا 

 . اسر : ينمي العمل التطوعي حب اآلخرين ويلوي صلتهم بمجتمعهم ؟5

ن خريالن العمل التطوعي نابع من ر بة داخليه اي تلديم خدمات ومساعدات لأل

جتمع الم دون ملابل وتذ  الخدمات تكون حبا للمجتمع مما ينشا عالقة قويه تجا 

 تهوالحفاظ علي مكتسبا

 . اذكر ثالث من األعمال التطوعية التي تفيد البيئة المدرسية.6

ركة حصيانة األثاث المدرسي, مساعدة الطلبة الفلراء, عرس األشجار, تنظيم 

 المرور

 

اسئلة الوحدة 
 الخامسة

 االسئلة وحلولها

 
 
 

 اال تما  الو ني  المركز الشباب  الجمعياتعرف المقصود بما يلي:  .1

 األهلية.

ة والتزامةةةةه بمجموعةةةة الفةةةةرد امتثةةةةال عةةةةن المعبةةةةر السةةةةلو  : الةةةةوطني نتمةةةةاءاال

 الضوابط التي تزيد من استعداد  للتضحية للوطن.

المركةةةةز الشةةةةبابي: مراكةةةةز تةةةةوار لمنتسةةةةبين اةةةةرص المشةةةةاركة اةةةةي األنشةةةةطة 

 الرياضية واالجتماعية  والثلااية, إلكسابهم مهارات متنوعة

بتأسيسةةةةها مجموعةةةةة مةةةةن المتطةةةةوعين وتةةةةي جمعيةةةةات قةةةةام  :الجمعيةةةةات األتليةةةةة

لطفةةفل االمحبةةين لمجةةتمعهم, وتعمةةل اةةي عةةدة مجةةاالت مثةةل تعلةةيم الكبةةار، كفةةفالة 

  اليتيفم، الحففاظ علي البيئفة، تنمية مهارات الشباب.

قارن بين دور الجمعيات الكشفية ودور الجمعيات األهلية في تقديم  .2

 المشاركة للموا نين والمجتمع

، أخذ تعمل على تعليم الشباب مهارات االعتماد على الذات  :الجمعيات الكشفية

  المبادرة، القيادة، المشاركة اإليجابية.

بين وهي جمعيات قام بتأسيسها مجموعة من المتطوعين المح :الجمعيات األهلية

الحفـاظ  يـم،لمجتمعهم  وتعمل في عدة مجاالت مثل تعليم الكبار، كفـالة الطفـل اليت

  ، تنمية مهارات الشباب.على البيئـة

 ما هي أهم الجوا ب التي تسهم المشاركة فيها للمجتمع. .3

وابراز صورة  تعزيز الثقافة الو نية والتواصل الثقافي العالمي: الجانب الثقافي
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 االردن عالميا

يم ز القتعزيواأل ظمة والثقافات المكتلفة و احترام القوا ين :الجانب االجتماعي

ضية لرياال االجتماعي مواجهة الكوارث واألزمات ودعم األ شطة األخالقية والتكاف

 .والصحية

جان شا  لإ مثل : المساهمة في حماية البيئة من كافة أشكال التلوث الجانب البيئي

ا   لكهربا  وترشيد استكدام استكدام  ظام تنقية مياه الشرب  إلعادة تدوير الورق

 .شكال جماليةاالستفادة من مكلفات النفايات في صنع أ

امة ن واقالمساعدة  في توفير الكدمات الصحية والعالجية للموا ني الجانب الصحي:

 ايام  بية مجا ية والمساعدة في تامين العالج لغير المؤمنين صحيا .  

 اسر ما يلي: .5

 .العمل التطوعي يكون بوازع داخلي  وليس واجب القيام به 

 ام او تكليف من احدينبع عن ر به داخليه دون ار  ألنه

 العمل التطوعي يكمن ان يكون اردي وليس جماعي .

 تنا و يوجد اعمال يلوم بها ااراد لوحدتم يستطيع المشار  تلديم الخدمة  ألنه

 اعمال بحاجه الي جهد جماعي تكون لعدد من االشخاص

 مجتمع اد والالن اللوانين تنظم حياة االار دليل على اال تما .االلتزام بالقوا ين 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نموذج إلجابات اسئلة محتوى الدرس و نهاية  الدرس واسئلة الوحدة 

 الكتاب : التربية الوطنية والمدنية   لصف: السادس االساسيا

 الوحدة : السادسة    الجزء : الثاني

 االسئلة وحلولها الدرس االول

 
 محااظة الطفيلة

 49صفحة  

 

ها وائواحت ضانا منطلة جذب ذات أتمية لتنوع الحياة البرية ايها . تعد محمية1

 علي نباتات وحيوانات وطيور مهددة باالنلراض يضااة يلي عدد من المواقع
 األثرية.

 الحضارة االسالمية . -الرومان  –االنباط  –. األدوميين 2

 اشر ما يلي. 3

 .اطلق علي الطفيلة  للب )الطفيلة الهاشمية  
)معركة  تل الطفيلة قوات الثورة العربية الكبرى وشاركوا اياحتضن ا
للوات وابدوا بسالة  اائلة  وقدموا التضحيات اي ملاومة ام، 1918الطفيلة عام

 .الهاشمية  ،وتلديرا لذل  اطلق عليها  للب )الطفيلة العثمانية وتزيمتها
 

 تعد خربة الذريح موقعا اثريا تاما.
 لي عائها  والحتوخارج عاصمتهم البتراء  بنوتاامة  التي من مدن االنباط الهألنها 
 ذي زخارف جميلةنبطي  معبد

 اسئلة الدرس
 
 عدد اتم معالم  الطفيلة  الحضارية؟. 4

نية الدي من المعالم الحضارية و الطبيعية والملاماتتحتضن محااظة الطفيلة جملة 
 ه وسلم:التي تشتمل علي راات عدد من صحابة الرسول صلي هللا علي

 خربة الذريح قلعة السلع و بصيرا)خربة التنور .مثل المواقع االثرية.1
 
 م الذينوسل الملامات الدينية : تعود تذ  الملامات لصحابة الرسول صلي هللا عليه.2

ير استشهدوا علي ارض الطفيلة مثل: اروة بن عمرو الجذامي ، والحارث بن عم
شهد ئد سرية  ) ذات اطالح   والذي استاالزدي، و كعب بن عمير الةفاري : قا

 بمعيته خمسة عشر صحابيا
 

 حمامات عفرا و البربيطة 
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  54 معان

 

 عرف: . 1

  تؤدي اي اخر السهرة المخصصة    : رقصة شعبيةرقصة السامر

 .بمصاحبة حركات ايلاعيه من اللدمين واليدينلالحتفال بالعرس  تتم 

  مشهورة اي محااظة معانأكلة البخاري: أكلة شعبية 

  : لعرس  التي تلام اكراما للمدعوين لحضور االحتفال  با وليمة الاللرى 

و . كما تالبخارياكلة  والمنسف ا  احدى االكالت الشعبية وتكون  من 

 الحال اي معان.

 ماعون: احد األسماء اللديمة لمدينة معان 

 بالمرأةخاصة ال  األثواب أشهر من الهرمز  يعد )ثوب ؟ثوب الهرمز 

 قمال من تسميته و جاءت للعروس، الرسمي اللباس كونه )المعانية 

جمال الحريري الذي يصنع منه. ويعد تذا الثوب مثاال للحشمة وال الهرمز

 ألوانهو ، والحزام...... الشد ،والعصابةمن عدة قطع مثل : الثوب  يتألف.

 وجميلة.  متعددة

 من عجائب الدنيا السبع . تعد مدينة البتراء :ما يلياسر . 2

داعي اةي أحدى كنوز التاريخ اللديم والنموذج الفريةد اةي الهندسةة والفكةر اإلبة ألنها

ا كونهةينشاء السةدود وقنةوات الميةا  محةط أنظةار الةزوار مةن جميةع منةاطق العةالم, 

 . المدينة الوردية المنحوتة بالصخر

 ؟اذكر ثالثة من المعالم الحضارية اي محااظة معان. 3

 طالل بن الحسين جامعة المؤسس  قصر المل  بالبتراء قلعة الشو

 ث؟وضح الدور التاريخي الذي لعبته محااظة معان اي تاريخ االردن الحدي. 4

عركة ي )ما لما قامت الثورة العربية انحاز اتلها لها وشاركوا اي اعاليتها وخاصة 

اتجا  بال لتلدم الثورة م وتي المعركة التي اتحت المج1918معان الكبرى   عام 

نية الرددمشق وانهاء الحكم العثماني ايها. ثم شهدت معان بدايات نشوء الدولة ا

ذ قراراته م،وايها اتخ1920 الحديثة، حيث قدم اليها االمير عبدهللا بن الحسين عام

 م.1921/نيسان/ 11 التي ااضت لتشكيل او حكومة اردنية بتاريخ

 .ااظة معان الطبيعيةاذكر ثالثة من موارد  مح.5

 الفوسفات االسمنت الحجر الجيري الرمل الزجاجي
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 االحداث التاريخية. 6

 : معركة اليرمو 636

 : احتالل الرومان لمملكة األنباط106

 : معركة معان الكبرى1918

 : تشكيل أول حكومة أردنية1921

 إلقامته : اتخذتا األمير عبدهللا ملراً 1920

 

 61 العلبة

 

 :  ليعرف ما ي 

 : االسم الذي اطلق علي العلبة قديما ومعنا  مدينة هللاايله 

 تي نشاتة الاالسم الذي اطلله علماء االثار علي المدينة اإلسالمي ايله االسالمية،

 اي العلبة منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه.

م  الس ن من  تعد م التياالكلة الشعبية التي تنفرد بها مدينة العلبة  :الصيادية 

 .الطازج يضااة لألرز,

 : عدد ثالثة من االمم التي عاشت اي العلبة؟ 2

 االدوميون االنباط الرومان العرب المسامون

 جابر ؟  :بين االتمية التاريخية لمدينة : ايله االسالمية ، عيصون3

 ر أاران لصهر النحاس ااألدومي وتحوي اث:تعود  للعهد عصيون جابر 

ي فان اهعالتي يرجع ينشاؤتا يلي عصر الخليفة عثمان بن : يله اإلسالمية مدينة أ

 . تعد شاتدا علي أقدم المدن التي أنشاتا المسلمون خارج الجزيرة العربية

 : اسر ما يلي:4

 انشاء محطة العلوم البحرية اي العلبة.

 سبلو العلبة خليج اي تعيل التي البحرية األحياء لدراسة علمية انشئت كمحطة 

 علبةال ومنتز . الملكي الةوص ومركز البحرية للكائنات متحفا وتحوي حمايتها،

 بحريةال الكائنات من اريدة أنواعا تحوي .بحرية محمية بمثابة تو الذي البحري

 والمرجان .

 تسمية الة السمسمية الموسيلية بهذا االسم.

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


 www.alfawayid.com تم التحميل من موقع الفوائد بوست 

 

 ويشبه شكلها ) حبة السمسم .

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الوحدة

 ةالسادس

 االسئلة وحلولها

 

 

 :الملصود بما يليعرف  .1

ى م بين قوات الثورة العربية الكبر 1918معركة الطفيلة : حدثت  عام 

ا قدموو واللوات العثمانية وشار  اتل الطفيلة ايها  وابدوا بسالة  اائلة 

 التضحيات اي ملاومة اللوات العثمانية وتزيمتها .

 ةوجامع األردنية الجامعة بين اونبالتع محطة العلوم البحرية: أنشئت 

 علبةال خليج اي تعيل التي البحرية األحياء لدراسة علمية كمحطة اليرمو 

 . الملكي الةوص ومركز البحرية للكائنات متحفا وتحوي حمايتها، وسبل

اي   ) اللرى للعرس  وليمة االكلة الشعبية  التي تعد ك  اكلة البخاري، 

 حمص الحب واالرز واللحم البلدي.مدينة معان و تتألف من ال

  رأس  الرجل ولونه  احمر  البا يهدب بخيطان ويوضع الشماغ :  لباس 

 حوله العلال

 الجناد : الحزام  الذي يضعه الرجل علي خصر  

 عان،معلما حضاريا واحدا تمتاز به كل محااظة من المحااظات التالية: م اذكر

 الطفيلة؟ العلبة

 بة انفسهماعتماد يجابات الطل 

 ناقل كل من العبارات االتية : .2

 احتلت معان مكانة تامة اي الذاكرة الوطنية االردنية.

النها شهدت بدايات نشوء الدولة االردنية الحديثة،حيث قدم اليها االمير عبدهللا بن  
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م،وايها اتخذ قراراته التي ااضت لتشكيل اوحكومة اردنية 1920 الحسين عام

 م.1921/نيسان/ 11 بتاريخ

 يعد ثوب الهرمز مثاال للحشمة والجمال.

ن ويصنع من قمال الهرمز الحريري ذي االلوا  للعروس، الرسمي اللباس كونه

 الجميلة والمتعددة  وتو لباس ساتر لجسم المراة ويتلف من عدة قطع.

 

 بين اآلداب المتعللة بتناول اكلة المنسف؟ .3

لي كل عخدمة ضيواه بنفسه ويتم االويؤكل المنسف بوساطة اليد ويلوم )المعزب  ب

 صورة ااواج متتالية.

 اقترح ثالثة وسائل للحفاظ علي التراث الشعبي االردني؟ .4

 يجابات الطلبة انفسهم

 الطفلية؟ اعط االسم اللديم لكل من المدن االردنية اآلتية :معان ، العلبة ، .5

 معان : ماعون

 الطفيلة : توال

 العلبة : ايلة

 علل ما يلي: .6

 لبتراء من عجائب الدنيا السبع.تعد ا -أ

 النه مدينة منحوتة من الصخر الوردي الجميل.

 ضانا من اتم المحميات الطبيعية اي االردن. -ب

ات تمتاز بتعدد أنواع الحياة البرية ايها واحتوائها علي نباتو

 .وحيوانات طيور مهددة  باالنلراض عالميا

 احتلت بلدة الحميمة مكانة تاريخية تامة؟ -ج

 .باسيينمنطلق الدعوة العباسية وبها ولد عدد من الخلفاء ا لعكونها 
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