الوحدة الخامسة  -الفصل االول  ( -السلطات الدستورية )
س -: 1ماهي السلطات الدستورية في االردن ؟
ج -: 1تتكون السلطات الدستورية من ثالث سلطات وهي :
أ -السلطة النفيذية  ,ب – السلطة التشريعة  ,ج – السلطة القضائية .
س -: 2بين طبيعة نظام الحكم في األردن ؟
ج -: 2نظام الحكم في االردن هو  :نيابي ملكي وراثي .
س -: 3اذكر األسس الواجب توفرها في األبناء الذكور للملك لتولي وراثة العرش ؟
ج -: 3يرتكز ذالك على أساسين هما :
األول  :انتقال والية الملك من صاحب العرش الى األبن األكبر سنا ,ثم الى أكبر ابناء االبن االكبر .
ثانيا  :اذا لم يكن لصاحب العرش ابناء تنتقل الى اكبر أخوته  ,واذا لم يكون له أخوه فإلى أكبر أبناء أخوته .
س -: 4بين أبرز صالحيات الملك ؟
ج -: 4تتكون صالحيات الملك في تسع نقاط وهي :
 -1قيادة القوات المسلحة فهو القائد االعلى لها  -2,إختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك
-3تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -4 ,تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم
 -5تعيين رئيس مجلس األعيان واعضائه  -6,الدعوة الى إجراء األنتخابات النيابية ودعوة مجلس األمه لالجتماع
 -7ابرام المعاهدات واعالن الحرب والسلم  -8 ,المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمه
 -9إصدار القاب الشرف ومنح األوسمه والرتب العسكرية .
س -: 5بين مكونات مجلس الوزراء؟
ج  -:5يتكون مجلس الوزراء من  :رئيس الوزراء ,وعدد من الوزراء المختارين حسب الحاجه والمصلحه العامة .
س: 6ـ ماهي األسس التي يتم من خاللها تشكيل مجلس الوزراء ؟
ج: 6ـ يتم تشكيل مجلس الوزراء من خالل أربع أسس وهي :
1ـ يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسميآ بتشكيل الوزارة
2ـ يختار رئيس الوزرراء الوزراء ويعرض أسمائهم للملك إلصدار االرادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة
3ـ يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك

4ـ يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري لمجلس النواب خالل شهر من تشكيله للحصول على الثقه
س: 7ـ ما المقصود بالبيان الوزاري ؟
ج: 7ـ يقصد بالبيان الوزاري أنه  :خطة عمل الحكومة بناء على التكليف السامي الذي وجهه اليها الملك ,وتتعهد الحكومة
بتنفيذه في مدة واليتها وتسأل من مجلس النواب عن االلتزام بتنفيذه .
س -: 8ماهي العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟
ج: 8ـ هي عالقة مشتركة بين السلطتين ,وتكون السلطة التشريعية مشرفة على أعمال السلطة التنفيذية وذالك من خالل
مايلي :
أوآل :يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة
ثانيآ  :كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
س: 9ـ عدداألسباب الموجبة لتغيير الوزارة؟
ج:9ـ هناك عدة أسباب يتوجب من خاللها تغيير الحكومة في األردن وهي :
1ـ أن يرى الملك أن الوزراة فقدت قدرتها على بذل مزيد من العطاء .
 -2إذا أرتكبت الوزارة مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة شعبه .
 -3أن تكون جهود الوزارة وتوجهاتها اليستجيبان لظرف جديد داخلي أو خارجي .
س -: 10ماهي أبرزمهام مجلس الوزراء ؟
ج -: 10تتركز مهام مجلس الوزراء من أربع مهام هي :
 - 1إعداد الموازنة العامة لدوله .
 - 2إقتراح مشاريع القوانين ورفعها لمجلس األمة .
 - 3إدارة شؤون الدوله الداخلية والخارجية جميعها .
 - 4تنفيذ السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا .
س: 11ـ ماذا نعني بمفهوم السلطة التشريعية ؟
ج: 11ـ السلطة التشريعية هي  :ركيزة أساسية للحكم في الدولة األردنية التي تعد مصدر السلطات في األردن.
س: 12ـ بين المسؤوليين عن السلطة التشريعية وقرارتها ؟
ج: 12ـ المسؤولين عن قرارات السلطة التشريعية هم  :الملك ومجلس األمة

س :13بين مكونات كل من  :مجلس األمة ,ومجلس األعيان ,ومجلس النواب :
ج :13يتكون كل مجلس من :
1ـ مجلس األمة :يتكون من مجلسي األعيان والنواب .
2ـ مجلس األعيان  :يتكون من أعضاء يعيتهم الملك بإرادة ملكية ,ال يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس عن نصف
عددأعضاء مجلس النواب .
3ـ مجلس النواب  :يتكون من منتخبين باإلقتراع السري من الشعب بمقتضى قانون انتخاب معمول به .
س :14عدد أبرز إختصاصاتالسلطة التشريعية ؟
ج: 14ـ للسلطة التشريعية أربع إختصاصات هي :
1ـ تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب  2 ,ـ إقرار الموازنة العامة
3ـ منح الثقة للحكومة 4 ,ـ مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها
س: 15ـ ماذا نعني بمفهوم السلطة القضائية ؟
ج: 15ـ نعني بالسلطة القضائية هي  :التي تطبق القوانين التي تنظم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة بعضهم ببعض  ,وهي
سلطة مستقلة عن السلطات االخرى .
س :16أذكر اختصاصات السلطة القضائية ؟
ج: 16ـ 1ـ تطبيق القوانين واألنظمة التي تحددها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
2ـ ضمان الحقوق والحريات القائمة على أساس سيادة القانون والتكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذيه
3ـ حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف واحداث تغيير ايجابي يتوافق مه اهداف المجتمع وطموحاته
4ـ الفصل بين المتخاصمين وتحقيق التوازن واالستقرار داخل المجتمع .
س: 17ـ بين أنواع المحاكم في األردن ؟
ج: 17ـ
 -1المحاكم النظامية .
 -2المحاكم الدينية مثل المحاكم الشرعية .
 -3المحاكم الخاصة .

