بسم هللا الرحمن الرحيم
إجابة أسئلة كتاب التربية االجتماعية والوطنية الجزء األول للصف الخامس األساسي
الوحدة :األولى ( حقوق المواطنة وواجباتها )
عنوان الدرس رقم الصفحة
الدرس األول 12
المواطنة
13
13
13

أسئلة الدرس
األول

السؤال
ماذا يسمى أفراد الشعب الذين يعيشون في دولة ما؟
لماذا هاجر النبي محمد صلى هللا عليه وسلم من وطنه مكة
المكرمة؟
صف شعور النبي محمد صلى هللا عليه وسلم نحو وطنه مكة
المكرمة؟
من الذي يحدد عالقة الفرد بالدولة التي يعيش فيها؟

13
14
14

ماذا ينتج من عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة؟
صف ما تشاهده في الشكل المجاور؟
ما األعمال التطوعية يمكنك القيام بها في مدرستك ومجتمعك؟

15

س  1عرف ما يأتي  :الوطن:
المواطن:
المواطنة:

15

س  2اذكر ثالثة من األعمال التي تظهر فيها انتماءك إلى
الوطن؟

اإلجابة
المواطنون
ألن هللا أمره أن يترك مكة المكرمة بعد أن ازداد أذى
قريش له وألصحابه
حب وطنه مكة المكرمة وبين أنها أحب بالد هللا إليه
مجموعة القوانين هي التي تحدد عالقة الفرد بالدولة التي
يعيش فيها
انعدام األمن وانتشار الفوضى والكراهية في المجتمع
عمل تطوعي يعزز التعاون والتكافل بين افراد المجتمع
تترك اإلجابة لتحصيل الطالب
زراعة أشجار ،تنظيف المدرسة  ،المساعدة في قطف
الزيتون... ،الخ
الوطن :هو المكان الذي يعيش فيه الفرد وينتمي إليه.
المواطن :هو الشخص الذي يعيش في دولة ويحمل جنسيتها
ويتمتع بحقوقها ويلتزم بواجباتها.
المواطنة :هي العالقة بين المواطن والدولة تحكمها
مجموعة من القوانين وتكفل للمواطن حقوقا وحريات
وتلزمه بواجبات تجاه دولته وأبناء مجتمعه.
 .1االلتزام بالقوانين واألنظمة السائدة.
 .2أداء الواجبات على نحو يسهم في تقدم الوطن
وازدهاره.
 .3المشاركة في األعمال التطوعية التي تعزز قيم
التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.
 .4حماية الوطن والدفاع عنه في حال تعرضه ألي
عدوان.

س  3ميز في ما يأتي األعمال التي تعبر عن االنتماء إلى الوطن
من األعمال التي تضر به.
أ .تنظيم طالب حملة لتنظيف المنطقة المجاورة للمدرسة.
ب .إطالق العيارات النارية في األفراح والمناسبات.
ج .المشاركة في االحتفاالت والمناسبات الوطنية.
د .وضع النفايات في األماكن غير المخصصة لها.
ه .حضور اإلصطفاف الصباحي (الطابور) في المدرسة
وااللتزام بتعليماته.

15

عنوان الدرس
الدرس الثاني :
الحقوق والواجبات

رقم الصفحة
16
16
17

18
18
18

أ.
ب.
ج.
د.
ه.

عمل يعبر عن االنتماء للوطن.
عمل يضر بمصلحة الوطن.
عمل يعبر عن االنتماء للوطن.
عمل يضر بمصلحة الوطن.
عمل يعبر عن االنتماء للوطن.

اإلجابة
السؤال
حق التعليم
ما الحق الذي تمارسه المدرسة؟
تترك اإلجابة لتحصيل الطالب.
هل توجد حقوق أخرى تتمتع بها في وطنك؟
نعم ،حق التنقل  ،حق التملك ،الحرية الشخصية ..الخ
هذه العالقة توضح طبيعة العالقة التبادلية بين حقوق
فسر العبارة اآلتية :تعد حقوق المواطن واجبات
المواطن وواجباته تجاه دولته ،التي تتطلب قيام كل
على الدولة وتعد واجبات المواطن حقوقا لها.
طرف بواجباته لكي يحصل على حقوقه ،فالمواطن يقوم
بواجباته والدولة تقوم بواجباتها.
 الدفاع عنه قوال وعمال ااذكر واجبات أخرى تجاه وطنك األردن؟
 المشاركة في مناسباته الوطنية.(تترك اإلجابة للطالب )
في رأيك ماذا ينتج عن عدم التزام المواطن بواجباته اإلضرار بمصلحة الوطن.
(تترك اإلجابة للطالب لكي يعبر عن رأيه)
ومسؤولياته؟
يترك المعلم المجال للطلبة لتبادل وجهات النظر
أيهما أكثر أهمية بالنسبة إليك أداء واجبك أم
المطالبة بحقك؟ استمع إلى وجهات نظر زمالئك ،ثم والتعبير عن آرائهم.
دونها كاملة ،ثم اعرضها على معلمك؟

أسئلة الدرس

19

س  1ما الفرق بين الحقوق والواجبات؟

19

س  2اذكر ثالثة من الحقوق التي كفلها
الدستور للمواطن األردني؟
س  3من واجباتك تجاه وطنك االجتهاد في
الدراسة ،ما أثر ذلك في مجتمعك؟
س  4أكمل الفراغ بما هو مناسب في الجدول
اآلتي:

20

صف ما تشاهده في الشكلين السابقين؟

20
20

في أي الصفين تفضل الدراسة؟
ما األسباب التي أدت إلى خراب المقاعد في
الشكل ()1-6؟
ما واجبك تجاه غرفة صفك؟
كيف يمكن تحسين البيئة الصفية الممثلة في
الشكل ()1-6؟
في رأيك هل يلتزم المواطن لصالح بواجباته
تجاه اآلخرين في وطنه فقط؟
اذكر سمات أخرى للمواطن الصالح؟

22

اذكر بعضا من السلوكات والممارسات
األخرى التي تجعل منك مواطنا ا صالحا ا في

19
19

الدرس الثالث
المواطن الصالح

20
21
21
21

الحقوق  :هي ما يطلق على التزامات اآلخرين
المفترضة .
أما الواجبات :فهي ما يجب عليه تجاه اآلخرين.
 .1العمل  .2التعليم .3الصحة  .4المأوى والسكن
.5الحياة واألمن.
تطور الوطن وازدهاره وتقدمه في المجاالت كافة.
واجبي
حقي
 أداء واجباتي في المدرسةــ التعليم
والمحافظة على مرافق مدرستي
 اإلعتناء بصحتي ونظافتي الشخصيةــ الصحة
ـ التعبير عن رأي بحرية  -احترام آراء اآلخرين
 االلتزام بالقوانين واألنظمة.ـ األمن
الشكل ( )1-5بيئة صفية معتنى بها نظيفة مرتبة .
الشكل ( ) 1-6بيئة صفية غير معتنى بها مقاعد مكسرة غير
مرتبة.
البيئة في الشكل ( )1-5النظيفة والمرتبة .
عبث الطلبة بالمقاعد وممتلكات الغرفة الصفية أدى إلى
خراب المقاعد .
المحافظة عليها نظيفة مرتبة وعدم العبث بممتلكاتها.
إعادة صيانة المقاعد والمحافظة عليها
(تترك اإلجابة للطالب )
ال يقتصر التزام المواطن الصالح بواجباته في وطنه فقط
وإنما أينما وجد في أي مكان .
 .1اإليمان باهلل تعالى
 .2مساعدة اآلخرين
 .3تقبل وجهات نظر اآلخرين واحترام آراء اآلخرين .
 .4التعاون.
( تترك اإلجابة للطالب لكي يعبر عن رأيه)
 .1احترام الوالدين وطاعتها.
 .2احترام آراء افراد األسرة

22

أسرتك؟
اذكر بعضا من السلوكات والممارسات
ا
األخرى التي تجعل منك مواطنا ا صالحا في
مدرستك؟

(تترك اإلجابة للطالب في التعبير عن رأيه)
 .1االلتزام بالطابور الصباحي
 .2احترام المعلمين
 .3أداء الواجبات البيتية
(تترك اإلجابة للطالب )

23

اذكر بعضا من السلوكات والممارسات األخرى
التي يلتزم بها المواطن الصالح في المجتمع؟

 .1احترام كبار السن وتقديم المساعدة لهم.
 .2المشاركة في المناسبات.
 .3التعاون وتقديم يد العون والمساعدة.
(تترك اإلجابة للطالب)
المواطنة الصالحة :هي معرفة المواطن حقوقه وواجباته تجاه
وطنه وتمثله السلوكيات والقيم التي تسهم في بناء الوطن وتقدمه.
 .1احترام النظام وااللتزام بتعليماته.
 .2المحافظة على المرافق والممتلكات العامة والعناية
بالبيئة.
 .3التحلي بالقيم واآلخالق الحمي دة مثل الصدق
واإلخالص والوفاء واألمانة وإتقان العمل.

اسئلة الدرس الثالث 24

س  1وضح المقصود بمفهوم المواطنة الصالحة.

24

س  2يتسم المواطن الصالح بسمات عدة اذكر
اثنتين منها؟

24

س  3اذكر أمثلة على السلوكات والممارسات
اإليجابية للمواطن الصالح في كل من البيت
والمدرسة والمجتمع ثم دونها في الجدول
اآلتي:

25

س 4ضع اشارة ( ) في المكان الذي يمثل
رأيك في السلوكات اآلتية:

في البيت  .1 :التعاون مع افراد األسرة وتقديم
المساعدة لهم.
 .2أداء المهام والواجبات المنزلية.
في المدرسة  .1 :االلتزام باألنظمة والتعليمات
المدرسية.
.2الحرص على تلقي العلم والمعرفة.
.3المحافظة على ممتلكات المدرسة وعلى نظافتها.
 .4احترام الزمالء والتعاون معهم.
في المجتمع .1 :معرفة الحقوق وااللتزام بالواجبات
ومراعاة قيم المجتمع .
.2احترام الجيران واالبتعاد عما يسبب لهم اإلزعاج.
 .3المحافظة على الممتلكات العامة في الحي.
 .4التطوع لخدمة المجتمع.
يوضح المعلم آلية تعبئة القائمة للطلبة ويعبر كل طالب عن
رأيه.

الوحدة :الثانية (الخدمات في وطني )
عنوان الدرس
الدرس األول:
المرافق العامة

رقم الصفحة
28

السؤال
صف ما تشاهده في الصور؟

اإلجابة
مرافق عامة (مدرسة ،مستشفى  ،طريق عام)

28

ماذا نسمي األماكن التي تقدم فيها خدمات عامة
للمواطنين؟
ما الجهة المسؤولة عن إنشاء المرافق العامة ؟
في رأيك لماذا يجب علينا االهتمام بالمرافق العامة؟
اذكر أمثلة على مرافق عامة أخرى غير الواردة في
الشكل السابق؟
بم تنصح شخصا يعبث بمقتنيات مكتبة عامة.

مرافق عامة

30

في رأيك هل توجد طرائق أخرى للمحافظة عن
المدرسة ؟ اذكرها؟

31

اذكر طرائق أخرى للمحافظة على الحدائق العامة
والطرق.

32

س 1وضح المقصود بالمرافق العامة ؟

32

س2ناقش العبارة اآلتية "المرافق العامة ملك
للجميع ،ومن واجبنا المحافظة عليها"

32

س 3تأمل الجدول اآلتي ثم بين بعض السلوكات
والممارسات السلبية تجاه المرافق العامة ،ثم اكتب
ما يقابلها من سلوكات وممارسات ايجابية؟

28
28
29
29

الدولة
لكي تستمر في أداء دورها في خدمة المجتمع.
مدارس – مستشفى – حدائق – مراكز صحية –
مساجد ( .تترك اإلجابة للطالب )
عدم العبث فيها حتى تتمكن من تقديم الخدمات بشكل
جيد.
 .1المحافظة على المقاعد المدرسية.
 .2المشاركة في حمالت الصيانة للممتلكات العامة.
(يعبر الطالب عن رأيه )
.1احترام األشخاص الذين يرتادون الحدائق
ويستخدمون الطرق.
 .2القيام باألعمال التطوعية التي تخدم الحديقة
والشارع(يترك المجال للطالب للتعبير عن رأيه (
المرافق العامة  :هي المنشآت التي يتمتع بها
الناس جميعا ا ويشتركون في االستفادة منها مثل
الطرق والمدارس والمالعب وغيرها .....
كونها تخدم جميع الناس وكل شخص يمكنه
االستفادة منها ،لذلك ال يجوز العبث بها ،وإنما
يجب المحافظة عليها لتستمر في أداء دورها في
خدمة المجتمع.
السلوك السلبي :
 .1رمي النفايات في الشارع.
 .2إزعاج المواطنين بإطالق األلعاب النارية.

 .3الكتابة على جدران الغرفة الصفية.
 .4تمزيق الكتب المدرسية.
ما يقابلها من سلوك إيجابي:
 .1المحافظة على نظافة الشارع ورمي النفايات في
األماكن المخصصة لها.
 .2احترام المواطنين وعدم إزعاجهم.
 .3المحافظة على الغرفة الصفية نظيفة والعناية
بممتلكاتها.
 .4المحافظة على الكتب المدرسية نظيفة مرتبة من
خالل تجليدها والعناية بها.

الوحدة :يتبع الوحدة الثانية (الخدمات في وطني)
عنوان الدرس
الدرس الثاني:
التعليم

رقم الصفحة
33
33
33
34
34
35

اسئلة الدرس الثاني 37

اإلجابة
التعليم

السؤال
ما الخدمة التي توفرها المرافق الظاهرة في الشكل
السابق؟
الدولة
من الجهة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة
للمواطنين؟
كيف تستفيد من خدمة التعليم التي تقدمها لك الدولة؟ تمكن األفراد من تحسين المستوى االقتصادي
واالجتماعي
نعم ألن ذلك يتطلب بناء مدارس وتجهيزها بأحدث
في رأيك هل يمثل اإلنفاق على التعليم عبئا ا على
الوسائل واألجهزة.
الدولة؟
من خالل :
كيف تسهم الخدمات التعليمية في تطور المجتمع؟
 .1إعداد القوى العاملة التي يحتاجها المجتمع .
 .2تحسن المستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد
هل تعاني مشكالت في مدرستك  ،اذكرها ،واقترح تترك اإلجابة لتحصيل الطلبة.
حلوال لها؟
 .1مرحلة رياض األطفال
س 1عدد مراحل التعليم في األردن؟
 .2مرحلة التعليم األساسي.
 .3مرحلة التعليم الثانوي.

37
37
37

37
37
37

س 2إالم تشير إلزامية التعليم في المرحلة
األساسية؟
س 3وضح المقصود بالثقافة العسكرية؟

إلى أهمية التعليم في تطور المجتمع.

الثقافة العسكرية  :هي مؤسسة تربوية عسكرية تقدم
خدمات تعليمية واجتماعية متعددة لشرائح واسعة من
المجتمع.
المشكالت:
س 4يعاني قطاع التعليم في األردن عددا من
 .1زيادة عدد الطلبة نتيجة ارتفاع عدد المواليد.
المشكالت  ،اذكر اثنتين منها  ،واقترح حلوال لها؟
 .2ازدحام الغرف الصفية بالطلبة.
 .3األبنية المستأجرة.
الحلول المقترحة:
 .1تنظيم النسل
 .2تحديد عدد الطلبة في الغرفة الصفية.
 .3بناء عدد من المدارس.
 .1توفي الخدمات التعليمية وتعزيزها .
س 5ما مهام وزارة التربية والتعليم األردنية؟
 .2بناء المدارس وتجهيزها بأحدث الوسائل
واألجهزة.
كونها تسهم في تطور المجتمع وازدهاره في
س 6فسر العبارة اآلتية" :يعد التعليم من أهم
مختلف المجاالت.
الخدمات الرئيسة التي تقدمها الدولة لمواطنيها"
س 7تخيل نفسك مذيعا في التلفاز وتريد عمل مقابلة ينسق الطلبة مع المعلم (تترك اإلجابة للطالب )
مع أحد طلبة المدارس الحكومية في األردن  ،اكتب
ثالثة أسئلة توجهها إلى ضيفك عن حقوق الطالب
في المدرسة وواجباته تجاهها.

الوحدة :يتبع الوحدة الثانية (الخدمات في وطني)

عنوان الدرس
الدرس الثالث :
الصحة

رقم الصفحة
38

السؤال
ما الذي تشاهده في الشكل ؟

38

من الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية في
المجتمع؟
اذكر اسم مستشفى حكومي قريب من منطقة سكنك؟ تترك اإلجابة للطالب
 .1مدينة الحسين الطبية
اذكر اسم مستشفى عسكري تابع للخدمات الطبية
الملكية؟
 .2مستشفى األمير راشد العسكري
 .3مستشفى األمير حمزة
 .4مستشفى األمير هاشم
 .5مستشفى المفرق العسكري
نعم .مثل عمل الفحوصات المخبرية
هل توجد خدمات أخرى تقدمها المراكز الصحية؟
اذكرها؟
ما أهم اإلرشادات التي يقدمها لك الطبيب في أثناء عدم اإلكثار من تناول مادة الشبس والبيبسي والشكوالته
غسل الخضار والفواكه قبل األكل
زيارته للمدرسة؟
غسل اليدين قبل وبعد األكل
استخدام فرشاة األسنان بعد األكل وقبل النوم
(تترك اإلجابة للطالب )
هل توجد خدمات أخرى تقدمها المستشفيات ،
 .1متابعة األمراض المزمنة
اذكرها؟
 .2مراقبة ومتابعة صحة المرضى
 .3عمل الفحوصات المخبرية
هل توجد خدمات أخرى تقدمها مراكز األمومة
 .1تقديم االستشارة الطبية الالزمة لألمهات.
والطفولة ،اذكرها؟
 .2نشر الوعي حول أهمية تنظيم األسرة
(تترك اإلجابة للطالب ل>كر خدمات أخرى)
 .1القطاع العام.
س 1عدد القطاعات الصحية في األردن؟
 .2قطاع القوات المسلحة.
 .3القطاع الخاص.
الخدمة التي يقدمها
س 2أكمل الفراغ بما هو مناسب في الجدول اآلتي :المرفق الصحي

39
40

40
40

41
41
اسئلة الدرس الثالث 43
(الصحة)
43

اإلجابة
مركز صحي
الدولة

43

س 3ما واجبك تجاه القطاع الصحي في وطنك؟

43

س 4تنظم حمالت تطعيم دورية للوقاية من
األمراض  ،ما رأيك في ه>ه الحمالت؟

المستشفى  :إجراء العمليات الجراحية
مراكز األمومة والطفولة  :تقديم المطاعيم لألطفال
واألمهات
المركز الصحي :فحص المرضى وتقديم العالج الالزم
وتحويل المرضى إلى المستشفيات.
 .1المحافظة على المرافق الصحية
 .2إتباع العادات الصحيحة للوقاية من األمراض.
 .3اإلبالغ عن أي مخالفة صحية.
أؤيد هذه الحمالت ألنها تساعد في الوقاية من
األمراض.

بسم هللا الرحمن الرحيم
الوحدة :الثالثة ( القيادة الهاشمية مسيرة وإنجازات )
رقم الصفحة
عنوان الدرس
الدرس األول جاللة 48
الملك المؤسس
عبدهللا األول
أسئلة الدرس
49

السؤال
عالم يدل التزام جاللة الملك عبدهللا األول ابن
الحسين على زيارة المسجد األقصى؟

اإلجابة
على مكانة األماكن المقدسة وخاصة المسجد األقصى
في نفوس الهاشميين

س 1إمأل الفراغ بما هو مناسب في الجدول اآلتي:

السنة
الحدث التاريخي
1921
 .1تأسيس إمارة شرق األردن
 .2إصدار أول دستور لإلمارة باسم القانون
1928
األساسي
 .3استقالل المملكة األردنية الهاشمية 1946
 .4استشهاد الملك المؤسس عبدهللا األول 1951
 .1تشكيل أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع.
 .2إصدار أول دستور لإلمارة باسم القانون
األساسي عام .1928
 .3بناء األردن الحديث باإلهتمام بالشؤون الداخلية
لإلمارة وبناء مدارس.
 .4إعالن استقالل الوطن يوم الخامس والعشرين
من شهر أيار 1946م.
 .1المشاركة في حرب عام  1948والتي قامت
على أرض فلسطين.
 .2مواصلة الجهود عربيا وعالميا لمنع قيام وطن
قومي لليهود في فلسطين.
 .3التعامل مع قضية فلسطين بوصفها قضية
العرب جميعا ال قضية الفلسطينيين وحدهم.
 .4حماية المقدسات الدينية والحفاظ على المسجد
األقصى وكنيسة القيامة.
ألن له األثر األكبر في نهضة البالد وتطورها

49

س  2سعى األمير عبدهللا منذ تأسيس اإلمارة إلى
تنظيم شؤونها في مختلف المناحي .اذكر ثالثة من
إنجازاته في هذا الشأن.

49

س 3ما موقف الملك المؤسس من القضية
الفلسطينية؟

الدرس الثاني جاللة 51
الملك طالل بن
عبدهللا طيب هللا

عالم يدل اهتمام جاللته بالتعليم؟

ثراه
اسئلة الدرس الثاني 53

س1أكمل الفراغ بما هو مناسب في ما يأتي :

53

س2عدد أسماء أبناء جاللة الملك طالل بن عبدهللا
طيب هللا ثراه؟

53

س 3لماذا يعد دستور عام 1952م من أحدث
الدساتير في العالم؟

أ .ثاني ملوك المملكة األردنية الهاشمية هو :
الملك طالل بن عبدهللا.
ب .من صفات الملك طالل بن عبدهللا  ...اللطف
والتهذيب ودماثة الخلق
ج .اذكر اثنتين من انجازات الملك طالل بن عبدهللا
طيب هللا ثراه  .1 ...:اصدار الدستور
.2إلزامية التعليم.
 .1الملك حسين
 .2األمير حسن
 .3األمير محمد
 .4األميرة بسمة
ألنه يواكب مقتضيات الحياة الديمقراطية وكفل للمواطن
األردني حق العمل والتعليم والرفاه اإلجتماعي.

بسم هللا الرحمن الرحيم

الوحدة :تابع الوحدة الثالثة (القيادة الهاشمية مسيرة وإنجازات)
عنوان الدرس
الدرس الثالث:
جاللة الملك الحسين
بن طالل طيب هللا
ثراه

رقم الصفحة
56

السؤال
اذكر اثنتين من اإلنجازات العسكرية للملك الراحل
الحسين بن طالل

56

لقب جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه بالملك
الباني  ،ما دالالت ذلك؟

اإلجابة
 .1تعريب قيادة الجيش العربية األردني بطرد
كلوب باشا عام 1956م.
 .2خوض معركة الكرامة عام  1968ضد العدو
الصهيوني.
يدل ذلك على نهضة البناء والتطور التي مرت بها
األردن في عهد جاللته  ،من خالل فارتفاع نسبة التعليم
وارتفاع مستوى المعيشة وازدهار الحياة اإلقتصادية
أسهم في بناء األردن الحديث.

56

من أقوال جاللة الملك الحسين بن طالل " اإلنسان
أغلى ما نملك" ما داللة ذلك في رأيك؟
س1أكمل الفراغ بما هو مناسب في ما يأتي :

58

س 2أولى الحسين بن طالل طيب هللا ثراه القوات
المسلحة األردنية الجيش العربي جل عنايته
واهتمامه لتبقى درعا ا منيعا في الحفاظ على أمن
الوطن واستقراره  ،ما أهم األعمال التي قام بها
جاللة المغفور له بإذن هللا في هذا المجال؟

اسئلة الدرس الثالث 58

يدل على أهمية ومكانة المواطن األردني في نفوس
الهاشميين ودوره في قيام الدولة
أ .العام الذي تولى فيه جاللة الملك الحسين بن
طالل طيب هللا ثراه مهامه الدستورية هو
1953 .........م.
ب .من أهم إنجازات جاللة الملك الحسين بن طالل
طيب هللا ثراه _على الصعيد الداخلي ..... :
 .1بناء دولة المؤسسات فقطع األردن أشواطا ا
طويله على طريق التطور والتنمية
والتحديث.
 .2أولى الجيش العربي واألجهزة األمنية جل
عنايته وإهتمامه لتبقى درعا ا منيعا ا في
الحفاظ على أمن الوطن واستمراره.
 .3دائم التواصل مع أبناء أسرته األردنية
الواحدة .
تعريب قيادة الجيش العربي عام 1956م.

الوحدة :تابع للوحدة الثالثة (القيادة الهاشمية مسيرة وإنجازات)
رقم الصفحة
عنوان الدرس
الدرس الرابع الملك 63
عبدهللا الثاني ابن
الحسين حفظه هللا
ورعاه

السؤال
س 1أكمل الفراغ بما هو مناسب فيما يأتي:

63

س 2اذكر اثنتين من المبادرات التي أطلقها جاللة
الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين في مجالي الصحة
والتعليم؟
س 3بين أهداف رسالة عمان التي أطلقها جاللة
الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين.

63

س 4ارجع إلى الموقع اإللكتوني الرسمي لجاللة
الملك عبدهللا الثاني  www.kingabdullah.joثم
دون في الجدول اآلتي بعضا ا من مبادرات جاللته
في التعليم واإلسكان ومجال تقنية المعلومات.

63

اإلجابة
أ .العام الذي تولى فيه جاللة الملك عبدهللا الثاني
مهامه الدستورية هو  1999 .......م.
ب .من مظاهر اهتمام جاللة عبدهللا الثاني ابن
الحسين بالرعاية الصحية ......:
 .1توسيع مضلة التأمين الصحي لتشمل شرائح
أوسع من المجتمع .
 .2توفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية
واإلدارية.
 .3توفير التجهيزات الطبية الحديثة.
 .1حوسبة المناهج التعليمية.
 .2توسيع مضلة التأمين الصحي.
 التوعية بجوهر الدين اإلسالمي الحنيف وبيانحقيقته وما قدمه للمجتمع اإلنساني من صور
العدل واالعتدال والتسامح وقبول اآلخر ورفض
التعصب واالنغالق.
التعليم :حوسبة المناهج ،مبادرة تطور التعليم نحو
االقتصاد المعرفي.
مجال اإلسكان :إسكان ذوي الدخل المحدود  ،إسكان
القوات المسلحة واألجهزة األمنية  ،إسكان المعلمين.
مجال تقنية المعلومات :محطات المعرفة ،الحكومة
االلكترونية.
(يترك المجال للطالب للرجوع إلى الموقع الرسمي
االلكتروني لجاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا ورعاه
بالتنسيق مع المعلم)

