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األستاذ قيصرصالح الغرايبة

الوحدة الخامسة
السلطات الدستورية والحياة الحزبية في األردن
س  :وضّح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
مجلس الوزراء  :هو الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة وتتكون من
رئيس الوزراء والوزراء.
البيان الوزاري  :هو خطة عمل الحكومة بناءً على كتاب التكليف السامي الذي
وجهه إليها الملك وتتعهد الحكومة بتنفيذه في مدة واليتها  ،وتسأل من
مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه .
السلطة القضائية  :هي السلطة التي تقوم بتطبيق القانون الذي ينظم سلوك
األفراد وعالقتهم بالدولة وببعضهم بعضا  ،وتعد السلطة القضائية مستقلة عن
السلطات األخرى .
السلطة التشريعية  :السلطة التشريعية ركيزة أساسية للحكم في الدولة
األردنية التي تُعد األمة مصدر السلطات وقد نص الدستور األردني على أن نظام
الحكم نيابي ملكي وراثي  ،وما يدلل على أهمية الحياة النيابية عن طريق
مشاركة الشعب في الحياة السياسية .
السلطة التنفيذية  :هي السلطة التي تقوم بتنفيذ القوانين ويرأسها رئيس
مجلس الوزراء ويقوم بإدارتها الوزراء وتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين
وتقديم مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية.
المجلس الوطني االستشاري  :مجلس مُعين بإرادة ملكية وبتنسيب من
رئيس الوزراء  ،كانت مدته عامين  ،وجاءت تركيبة المجلس ممثلة لشرائح
المجتمع وفئاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية كافة.
مجلس األمة  :هو المجلس الذي يتألف من مجلسي األعيان و النواب.
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الهيئة المستقلة لالنتخاب  :تأسست عام 2112م من أجل اإلشراف على
االنتخابات النيابية وإدارتها في كل مراحلها واالشراف على أي انتخابات أخرى
يقررها مجلس الوزراء .
الكوتا النسائية  :تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة
والمجالس النيابية والبلدية للنساء وذلك لضمان تمثيل المرأة األردنية في
مواقع التشريع وصنع القرار .
األحكام العرفية  :مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة األزمات ،
وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة  ،وتمنح فيها السلطة
التنفيذية صالحيات واسعة حتى يستتب األمن واالستقرار في البالد .
الميثاق الوطني  :اإلطار الذي يتضمّن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي
التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع األردني المختلفة.
الحزب  :عرّف قانون األحزاب األردني لعام 1992م  ،الحزب بأنه تنظيم سياسي
يتألف من جماعة من األردنيين  ،وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد
المشاركة في الحياة السياسية  ،وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون
السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ،ويعمل بوسائل سلمية ومشروعة.

س  :يمارس الملك صالحيات متعدّدة بوصفه رأس الدولة  ،اذكر أبرز
هذه الصالحيات.
1ــ اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك.
2ـ قيادة القوات المسلّحة فهو القائد األعلى للقوات المسلحة.
3ـ إصدار ألقاب الشرف  ،ومنح األوسمة والرتب العسكرية.
4ـ المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمة.
5ـ إبرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم.
6ـ الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية  ،ودعوة مجلس األمة لالجتماع ،
وافتتاحه وتأجيله وحله.
7ـ تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه.
8ـ تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.
9ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
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س  :أذكر مبادئ الميثاق الوطني األردني الصادرعام 1991م .
1ـ احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب
السياسية.
2ـ السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات وترخيص أحزاب
جديدة.
3ـ ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات اآلخرين.
4ـ ضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعاً بما يكفل التعبير عن حرية
الرأي في إطار الدستور ،وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين
المواطنين.
5ـ الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.

س  :ما مهام مجلس الوزراء في األردن ؟
إعداد الموازنة العامة للدولة .
اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة .
إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية .
تنفيذ السياسة العام للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

س  :ما األسباب الموجبة لتغيير الحكومات ( الوزارة ) في األردن ؟
1ـ إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة قد فقدت انسجامها وقدرتها على بذل
مزيد من العطاء.
2ـ أو أنها إذا ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب.
3ـ أو أن جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متغيّر أو سياسة عربية
خارجية مستجدّة.
4ـ فإنه يدعو من يرى فيه األهلية لتحمّل المسؤولية للشروع في تشكيل فريق
وزاري جديد.

س  :أذكر التحديات التي واجهت الحياة النيابية بين عامي 1946م ـ1967م .
الحروب اإلقليمية وتداعيات القضية الفلسطينية  ،مما أدى إلى حل معظم
المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها الدستورية.
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س  :ما سبب تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى  151عضو حسب
قانون األحزاب لعام 2115م ؟ بهدف تشجيع المشاركة الحزبية.
س  :بين طبيعة نظام الحكم باألردن ؟
نظام الحكم في األردن نيابي ملكي وراثي .

س  :مما يتألف مجلس األمة األردني ؟
يتألف مجلس األمة من مجلسي األعيان و النواب.

س  :المحاكم في األردن ثالثة أنواع  ،اذكرها.
1ـ المحاكم النظامية .
2ـ المحاكم الدينية و تشمل المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية.
3ـ المحاكم الخاصة.

س  :ما اختصاصات السلطة التشريعية ؟
ـ
ـ
ـ
ـ

تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب .
منح الثقة للحكومة .
إقرار الموازنة العامة.
مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها.

س  :فسّر  :عودة الحياة النيابية في األردن عام 1989م.
رغبة من الملك الحسين بن طالل رحمه اهلل في استمرار مسيرة االصالح ،
حيث استثمر جاللته أول فرصة إلعادة الحياة البرلمانية  ،فدعا عام 1989م إلى
إجراء انتخابات البرلمانية للتعامل مع عدد من األحداث السياسة كاألزمة
االقتصادية وقرار فك االرتباط مع فلسطين .
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س  :يُعد انتخاب المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989م بداية مرحلة
جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية  ،وضّح ذلك.
ـ بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية.
ـ شهد مشاركة حزبية واسعة من مختلف الشرائح واألطياف السياسية في األردن.
ـ توالى بعد ذلك انتخاب المجالس النيابية.
ـ كان المجلس الثالث عشر المنتخب عام 1997م أخر المجالس النيابية في عهد
الملك الحسين بن طالل.

س  :بيّن مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل ؟
حصول األردن على االستقالل  ،وإنهاء االنتداب البريطاني .

س  :سمِّ االحزاب التي تشكّلت في األردن قبل االستقالل ؟
حزب االستقالل  ،وحزب الشعب األردني  ،وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر
الوطني األردني .

س  :ما أسباب إيقاف النشاط الحزبي في األردن ؟
ـ مخالفة بعض هذه األحزاب الشروط التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة
للعمل الحزبي.
ـ وتوتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليمياً ودولياً أدى إلى إعالن األحكام
العرفية وإيقاف النشاط الحزبي للحفاظ على أمن الوطن وسالمته .

س :قارن بين مجلسي النواب واألعيان وفق الجدول اآلتي :
المجلس

طريقة التعيين

العدد

األعيان

التعيين من قبل الملك

نصف عدد أعضاء مجلس النواب

بإرادة ملكيّة.

( )65عيناً.

انتخاب باالقتراع

ضعف عدد أعضاء مجلس األعيان

السري من قبل الشعب.

( )131عضواً.

النواب
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س  :أكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة :
العام

1984م

1988م

1989م

الحدث

حل المجلس الوطني

حل المجلس

عودة الحياة النيابية

االستشاري

النيابي

وإجراء

وإجراء انتخابات تكميلية

العاشر  ،وإعالن

انتخابات برلمانية

فرعية لملء المقاعد

قرار فك

( انتخاب

النيابية الشاغرة (المجلس

االرتباط مع

المجلس النيابي

النيابي العاشر).

الضفة الغربية.

الحادي عشر).
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الوحدة السادسة
المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية في ا ألردن
س  :وضّح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
تعريب قيادة الجيش األردني  :هو القرار الذي اصدره الملك الحسين بن
طالل في األول من آذار عام 1956م  ،بإعفاء قائد الجيش جون كلوب من
منصبه  ،وجعل قيادة الجيش العربي األردني بأيدي ضباط عرب أردنيين ليؤدي
مهمته الوطنية والقومية التي أنشئ ألجلها.
قانون خدمة العلم  :قانون ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة
عشر في التدريب العسكري مدة عامين .
القوات الخاصة  :هي أحد تنظيمات الجيش العربي األردني ومن مهامها
االستطالع ومكافحة اإلرهاب واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها.
مركز الملك عبد اهلل الثاني للتصميم والتطوير  :هو مؤسسة عسكرية
تأسست عام 1999م  ،تعمل في مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج األولية
من المعدات المدنية والعسكرية  ،لتلبية احتياجات القوات المسلّحة والسوق
التصديرية.
المركز الجغرافي الملكي  :هو الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط
والمخططات في المملكة األردنية الهاشمية ويتبع للقوات المسلّحة األردنية ــ
الجيش العربي.

س  :ما مظاهر مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة ؟
1ـ تأسيس كلية األميرة منى للتمريض  ،لرفد الخدمات الطبية في القوات
المسلحة بالممرضات المؤهالت.
2ـ تجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات للعمل إداريات في القوات
المسلحة .
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س  :ما الحروب التي خاضها الجيش العربي األردني بين عامي 1967م –
1973م ) .
1ـ حرب حزيران عام 1967م .
2ـ حرب الكرامة عام 1968م .
3ـ حرب تشرين ( رمضان ) عام 1973م .

س  :أكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة :
تاريخ حدوثها
الحدث  /المناسبة
تعريب قيادة الجيش العربي األردني

 / 1آذار 1956 /م

إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية

1957م

معركة الكرامة

 / 21آذار 1968 /م

س  :فسّر  /علل  /أعط السبب :
إنشاء صرح الشهيد :
تخليداً لذكرى شهداء الجيش العربي األردني  ،وليكون متحفاً وطنياً يسجل
تاريخ األردن الحديث وإنجازات القوات المسلحة األردنية .

مشاركة القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي في قوات حفظ
السالم :
نظراً إلى ما حظيت به القوات المسلحة األردنية من سمعة دولية طيبة ،
وإشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه.

تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية :
لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحة .

أنشاء مركز الملك عبد اهلل الثاني للتصميم والتطوير:
لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية من معدات مدنية وعسكرية.

تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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إدخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها :
لمواكبة التطور اإللكتروني.

تأسيس كلية األميرة منى للتمريض :
لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤهالت.

إنشاء الشرطة المجتمعية :
حتى يكون الشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكالت.

س :وضّح دور القوات المسلحة األردنية في المجال التعليمي والثقافي.
1ـ توفير التعليم المجاني في مدارس التعليم والثقافة العسكرية المنتشرة في
محافظات المملكة .
2ـ توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء في القوات
المسلحة .واألجهزة األمنية .
3ـ المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة مع
الجامعات األردنية والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا كمشروع طاقة
الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية .

س  :ما األهداف التي حققتها المشاركة األردنية في قوات حفظ
السالم الدولية ؟
1ـ المساعدة على التخفيف من ويالت الحروب وتقديم المساعدة لمن يحتاج
إليها .
2ـ تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين.
3ـ التعريف باألردن عالمياً واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية .
4ـ تسيير المستشفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في العالم كالعراق
وغزة وأفغانستان.
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س  :عدّد الثوابت التي أنطلق منها األردن بمشاركته في قوات حفظ
السالم الدولية.
أسهم تواجد القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي في ميدان حفظ السالم
العالمي في تعزيز الصورة المشرفة للجندي األردني  ،وقدرته على التعامل
بصورة حضارية مع شعوب العالم المختلفة وثقافتها  ،وأصبح الجيش العربي
األردني يرفد الدول الصديقة والشقيقة بالمدربين المتخصصين المحترفين في
مجال عمليات حفظ السالم واألمن الدوليين .

س  :كيف تدعم القوات المسلّحة األردنية ـــ الجيش العربي القطاع
الصناعي في المملكة ؟
أ ) تقديم الخدمات الفنية لصيانة األجهزة والمعدات في المصانع عن طريق
المشاغل والمختبرات التابعة للقوات المسلحة.
ب ) إنشاء العديد من المصانع  ،مثل مصنع الدهانات  ،ومصنع األوكسجين
واألثاث وغيره.
ج ) المشاركة في المعارض الصناعية التي تقام داخل األردن وخارجه  ،مثل
معرض أيدكس وسوفكس وغيرها.

س  :وضّح مساهمة القوات المسلّحة األردنية ـــ الجيش العربي في
تقديم الرعاية الصحيّة.
عن طريق مديرية الخدمات الطبية الملكية  :حيث تُعالج عددًا كبيرًا من سكان
المملكة ورعايا الدول الشقيقة والصديقة في مستشفيات الخدمات الطبية  ،وفي
مقدمتها مدينة الحسين الطبية في عمّان  ،والمستشفيات العسكرية المنتشرة في
محافظات المملكة كافة.
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س  :ما المشاريع الزراعية والمائية التي نفذتّها القوات المسلّحة األردنية
ـ الجيش وبالتعاون مع الوزارات المختصة ؟
أ ) إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية.
ب ) استصالح األراضي الزراعية.
ج ) شق الطرق الزراعية وإنشاؤها.

س  :بيّن الدور اإلنساني الذي تقوم به المسلّحة األردنية ــ الجيش
العربي في مجال اإلنقاذ واإلخالء.
أ ) فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج.
ب ) البحث والتحرّي واإلنقاذ في حاالت الغرق عن طريق القوة البحرية
الملكية.

س  :بيّن دور القوات المسلّحة األردنية ــ الجيش العربي في مجال
البناء والتعمير.
أ ) إنشاء المباني الحكومية  ،والمباني السكنية لمنتسبي القوات المسلّحة.
ب ) منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلّحة.
ج ) إقامة السدود.

س  :س ِمّ المناطق التي شاركت فيها القوات المسلّحة األردنية ـ الجيش
العربي في قوات حفظ السالم الدولي.
هايتي وساحل العاج  ،وسيراليون  ،وتيمور الشرقية  ،والبوسنة والهرسك.

02

س  :ما المهام التي يقوم بها جهاز األمن العام ؟
1ـ المحافظة على النظام واألسس وحماية األرواح واألعراض واألموال.
2ـ منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها
وتقديمهم للعدالة .
3ـ إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء.
4ـ تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية ،لمعاونة السلطات العامة على
تأدية وظائفها وفق لحكام القانون .
5ـ مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه.

س :عدّد اإلدارات والوحدات التابعة لجهاز األمن العام التي استحدثت
في عهد الملك عبد اهلل الثاني .
إدارة الشرطة البيئية  ،ووحدة أمن وتشجيع االستثمار وإذاعة أمن أف أم
وإدارة شرطة األحداث .

س  :أذكر مهام ( واجبات ) الدفاع المدني.
1ـ حماية األرواح والممتلكات العامة وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية
والسالمة العامة ومتابعتها .
2ـ القيام بعمليات االطفاء واالنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها  ،وإعداد أفراد
مؤهلين لهذه العمليات .
3ـ توفير وسائل االنذار من الغارات والكوارث وأدواته واإلشراف عليها .
4ـ تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين العام والخاص.
5ـ التأكد من توافر شروط السالمة العامة في المباني.

س  :عدّد مهام دائرة المخابرات العامة األردنية .
1ـ جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى صانع القرار السياسي.
2ـ مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعالً مادياً تخريبياً ومحاربة أيه
محاوالت الختراق المجتمع األردني .
3ـ مقاومة التخريب المادي ومكافحة اإلرهاب بصوره كافة  ،وتتبع األفراد
والجماعات التي تمارسه وضبط عناصرها  ،وإحالتهم إلى القضاء.
4ـ مكافحة التجسس.
تاريخ األردن ( المستوى الرابع )

13

األستاذ قيصرصالح الغرايبة

س  :ما واجبات قوات الدرك ؟
1ـ توفير البيئة اآلمنة للمواطن األردني .
2ـ حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة.
3ـ حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة.
4ـ توفير المظلة األمنة للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية والرياضة.
5ـ حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية.
6ـ تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع المساعدات العينية
المختلفة بالتعاون مع المؤسسات األخرى.
7ـ توفير البيئة األمنة ال نجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية والنقابية.

04

الوحدة السابعة
الحياة االقتصـــــادية في األردن
س  :وضّح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
قناة الملك عبد اهلل  :أول مشروع زراعي أنجزه األردن في مطلع الستينات
من القرن الماضي ( عام 1963م ) على نهر اليرموك في منطقة األغوار  ،وهي
قناة مائية بطول ( 111كم )  ،تبدأ من نهر اليرموك  ،وتقع إلى الشرق من
نهر األردن  ،وتنتهي بالشونة الجنوبية قرب البحر الميت  ،حيث تزوّد مناطق
األغوار الشمالية والوسطى بالمياه.
الحصـــــــــــاد المائي  :تجميع مياه األمطار في المناطق الجافة خالل
فصل الشتاء عن طريق السدود والحفائر الترابية  ،لالستفادة منها في فصل
الصيف في سقي المزروعات والمواشي.
هيئة االستثمار األردنية  :هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 2114م بهدف
تشجيع االستثمار وتوحيد التشريعات الخاصة والحد من ازدواجية األدوار
والمهام والصالحيات .
الشرطة السياحية  :إدارة تابعة لمديرية األمن العام هدفها توفير الحماية
للسياح داخل المملكة.
السياحة العالجية  :سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات العالجية التي
تتميز بالمياه الكبريتية الحارة وكذلك مياه البحر الميت العالجية.
المنتدى االقتصادي العالمي  :منظمة دولية غير ربحية ( غير حكومية ) ،
تأسست عام 1971م  ،وتجمع بين نخبة من رجال األعمال والسياسة
واألكاديميين للتباحث بشأن التحديات االقتصادية والسياسية التي تواجه العالم
وسُبل حلها  ،وعَقدت منذ تأسيسها سلسلة من المؤتمرات بمدينة دافوس
السويسرية  ،واستضاف األردن منها ثماني مؤتمرات في منطقة البحر الميت.
تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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س  :ما أسباب تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الماضية ؟
بسبب تطور قطاعات االقتصاد األخرى أدى إلى هجرة بعض سكان الريف
والبادية إلى المدن  ،وتراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعة البعلية  ،ما
أسهم في تراجع االنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية .

س  :أذكر الخدمات ( الدعم ) التي قدمتها الحكومة للمزارعين ؟
1ـ إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له.
2ـ تقديم القروض للمزارعين والخدمات اإلرشادية والبيطرية.
3ـ إعفاء مستلزمات االنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية.

س  :أذكرالسدود التي قام األردن بإنشائها للمحافظة على المياه.
سد الكفرين وسد الوحدة وسد وادي العرب وسد الملك طالل وسد الموجب
وسد الوالة وسد التنور.

س  :ما المشكالت التي يواجهها القطاع الزراعي في األردن ؟
1ـ محدودية الموارد المائية  :بسبب قلة مياه األمطار وتذبذبها وعدم انتظام
توزيعها .
2ـ تناقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية  :بسبب الزحف العمراني
عليها .
3ـ تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي  :ما يؤدي الى تصحر األراضي
الهامشية وأراضي البادية .
4ـ ضعف التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.
5ـ ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق من المزارعين ودراسة السوق وحاجاته.

س  :فسّر  /أعط السبب  /علل :
محدودية الموارد المائية في األردن  :بسبب قلة مياه األمطار وتذبذبها
وعدم انتظام توزيعها.

06

تناقص األراضي الزراعية ذات الجودة العاليّة في األردن  :بسبب الزحف
العمراني عليها.
تزايد مشكلة التصحّر في األردن  :بسبب تزايد مشكلة الجفاف والتغيّر
المُناخي.
تناقص األراضي الزراعية في األردن  :بسبب الزحف العمراني وقلة مصادر
المياه وتزايد مشكلة الجفاف.

توسع الدولة األردنية في مشاريع الحصاد المائي :
لمحدودية الموارد المائية في األردن  ،ونظراً إلى قلة مصادر المياه في األردن
واالعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة وتناقص المياه
المخصصة للري قام بتوسع في مشاريع الحصاد المائي.

س  :أذكر أبرز التطورات في القطاع الصناعي في األردن
1ـ تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ( البوتاس و الفوسفات واإلسمنت
والزجاج .
2ـ تطور الصناعات الكيماوية وفي مقدمتها صناعة األدوية .
3ـ تطور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية وقطاع الحياكة واأللبسة .
4ـ تطور الصناعات اإللكترونية .
5ـ إنشاء عدد من المدن الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة في مختلف
محافظات المملكة .

س  :عدد أهم المشكالت التي تواجه القطاع الصناعي األردني.
-1
-2
-3
-4
-5

ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات المتطورة.
تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية.
صغر حجم السوق المحلي.
ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة.
األوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير.

تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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س  :ما المشكالت التي تواجه قطاع التجارة في األردن ؟
1ـ عجز الميزان التجاري األردني بسبب ارتفاع نسبة المستوردات وانخفاض
نسبة الصادر للناتج المحلي .
2ـ عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة .
3ـ تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة .

س  :ما مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبد اهلل
الثاني ؟
1ـ انشاء هيئة االستثمار األردنية.
2ـ توفير البيئة التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة المناسبة
لالستثمار.
3ـ إنشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة مثل  :مشروع العبدلي في
عمان.
4ـ إصدار العديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع االستثمار.

س  :عدّد مقومات السياحة في األردن .
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

الموقع وطرق المواصالت.
المواقع األثرية والتاريخية.
المرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصالت وفنادق واستراحات.
الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن.
البيئة األمنة والمستقرة.

س  :ما سبب تواجد الشرطة السياحية في المواقع السياحية األردنية ؟
لحماية السياح داخل المملكة.

س  :أذكر أنواع السياحة في األردن ؟
السياحة الثقافية  ،السياحة العالجية  ،السياحة الدينية  ،السياحة البيئية.
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س  :أذكر المشكالت التي واجهت قطاع السياحة في األردن.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

عدم االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة .
تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية .
ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخلياً وخارجياً .
ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة .

س  :عدّد أنواع السياحة في األردن  ،مدعمًا إجابتك باألمثلة.
أنواع السياحة

مجال السياحة

أهم المواقع السياحية

السياحة الثقافية

زيارة المواقع

جرش  ،البترا ،

التاريخية

قلعة الكرك ،

واألثرية والمتاحف

قلعة الشوبك ،

المنتشرة

قلعة عجلون  ،أم قيس ،

على أرض األردن.

القصور
الصحراوية  ،متحف
التراث األردني ،
متاحف القطع األثرية ،
ومتاحف الحياة الشعبية ،
والمتاحف التراثية ،
ومتحف األردن.

تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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السياحة العالجية

سياحة االستشفاء

حمامات ماعين في مادبا ،

وزيارة

والحمة

المنتجعات العالجية

األردنية في الشونة

التي

الشمالية  ،وحمامات

تتميز بالمياه

عفرا في الطفيلة ،

الكبريتية الحارة

والبحر الميت.

 ،وكذلك مياه
البحر الميت
العالجية.
السياحة الدينية

زيارة األماكن

مقامات األنبياء وأضرحة

الدينية

الصحابة رضوان اهلل

المقدسة اإلسالمية

عليهم  ،وموقع المغطس

والمسيحية.

على نهر األردن ،
وموقع جبل
نيبو ،والكنائس
البيزنطية.
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السياحة البيئية

زيارة األماكن

المصايف مثل  :دبين

الجبلية

وعجلون.

والغابات صيفاً ،

المشاتي مثل  :العقبة

والمناطق

والبحر الميت

المنخفضة

واألغوار ،المحميات

الدافئة شتاء ،

( ضانا  ،األزرق).

والمحميات
الطبيعية.
سياحة

عقد المؤتمرات

قصر المؤتمرات

المؤتمرات

االقتصادية

في منطقة

وغيرها  ،والتمتع

البحر الميت.

بزيارة
المواقع السياحية.

تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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الوحدة الثامنة
الحياة االجتماعية في األردن
س  :وضّح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
إدارة حماية األسرة  :إدارة تابعة لمديرية األمن العام أُنشئت عام 1977م ،
لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل  ،والمحافظة على ترابط األسرة
بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع األردني.
الهيئة الملكية لألفالم  :هي مؤسسة حكومية أنشئت عام 2113م  ،تهدف إلى
تطوير صناعة مواد مرئية ومسموعة قادرة على المنافسة عن طريق تطوير
القدرات البشرية والفنية والمالية.
مهرجان القراءة للجميع ( مكتبة األسرة )  :من المشاريع الوطنية الرائدة
التي بدأت عام 2117م  ،ويهدف إلى إصدار العديد من المؤلفات في شتى
المعارف اإلنسانية  ،وبيعها بأسعار رمزية للحث على القراءة واالهتمام بالكتاب.
متحف األردن  :من المتاحف األردنية التي أنشئت في منطقة رأس العين
بمدينة عمّان حيث يحوي آثار األردن التاريخية.
مكاني بينكم  :حملة وطنية توعوية تهدف لزيادة وعي المواطنين نحو أهمية
الدمج التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة.
المدارس الثانوية المتوسطة  :هي أحد أشكال المدارس التي ظهرت في
األردن في عهد اإلمارة  ،وكانت مدة الدراسة فيها سنتان  ،وكان عددها ثالث
مدارس موزّعة على السلط وإربد والكرك.
مركز الحسين للسرطان  :من المراكز الطبية المتخصّصة في األردن
لعالج أمراض السرطان  ،تأسّس في العاصمة عمّان عام 1997م.
مركز الخاليا الجذعية األردني  :من المراكز العلمية البحثية في
مستشفى الجامعة األردنية  ،حيث يضم مراكز لتدريب المتخصّصين والباحثين
والطلبة  ،باإلضافة للمختبرات المتخصّصة ووحدات زراعة وإنتاج الخاليا.
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س  :ما االنجازات التي حققها القطاع الصحي في األردن ؟
1ـ رفد المؤسسات الطبية المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبية الحديثة.
2ـ شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة في منظومة التأمين الصحي
المدني مجاناً.
3ـ إنشاء المزيد من المستشفيات في القطاعين العام والخاص.
4ـ تقديم خدمات األمومة والطفولة وتنظيم األسرة مجاناً.
5ـ تغطية مناطق المملكة كافة بالرعاية الصحية األولية عن طريق إنشاء
المراكز الصحية األولية.
6ـ العمل مع الجهات المختلفة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.

س  :عدّد المستشفيات العسكرية التابعة للخدمات الطبية الملكية.
-1
-2
-3
-4
-5

مستشفى ماركا العسكري.
مدينة الحسين الطبية عام 1973م.
مركز الملكة علياء ألمراض وجراحة القلب .عام 1982م.
مستشفى األمير هاشم بن عبد اهلل الثاني في العقبة.
مستشفى األمير زيد بن الحسين في الطفيلة.

س  :سمِّ أشهر الصحف الصادرة في األردن في عهد اإلمارة.
صحيفة ( الحق يعلو )  ،وصحيفة ( الشرق العربي ) التي تغيّر اسمها إلى
( الجريدة الرسمية ) عام 1926م.

س  :ما مظاهر تطور المجتمع األردني ؟
تزايد النمو السكاني  ،تزايد الهجرات الداخلية  ،التغيّر في شكل األسرة األردنية
تزايد دور المرأة في المجتمع األردني  ،االهتمام بقطاع الشباب في المجتمع .
رعاية ذوي االعاقة  ،التغيّر في النظرة إلى بعض القضايا االجتماعية السائدة ،
االقبال المتزايد على التعليم.

تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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س  :عدّد أهم الهجرات التي شهدها األردن بفعل الحروب.
1ـ الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام 1948م  ،وحرب عام 1967م.
2ـ عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية
عام 1991م.
3ـ هجرة العراقيين إلى األردن بعد حرب الخليج الثانية عام 1991م وعام 2113م.
4ـ استمرار موجات اللجوء الناتجة عن األزمات التي تعرضت لها المنطقة
العربية كاألزمة السورية عام 2114م.

س  :ما اآلثار السلبية الناتجة عن الهجرة من الريف إلى المدن ؟
ارتفاع الكثافة السكانية في المدن  ،وتزايد الطلب على الغذاء وارتفاع األسعار
وظهور المشكالت االجتماعية واإلسكانية واالختناق المروري .

س  :ما الهدف من إنشاء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية ؟
جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة لالستثمار عبر االستغالل
األمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فيها  ،بما يرفع المستوى المعيشي
للسكان ويحد من الفقر والبطالة ويفعل دور المرأة عن طريق إنشاء المراكز
النسائية في أنحاء البادية .

س  :ما سبب شيوع نمط األسرة النووية في المجتمع األردني في
الوقت الحاضر ؟
بسبب التغيّر في بعض وظائف األسرة التقليدية  ،وارتفاع مستوى التعليم ،
وتزايد الهجرة من الريف إلى المدن  ،وتنوّع النشاط االقتصادي.
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س  :ما مظاهر اهتمام الدولة األردنية بالمرأة ؟
1ـ التوسع في تعليم المرأة وفتح المجال أمامها للمشاركة في سوق العمل.
2ـ تقلّد المناصب العامة في الدولة ففي عام 1979م تقلدت المرأة أول منصب
وزاري وكان آنذاك لوزارة التنمية االجتماعية.
3ـ تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة عام 1992م بوصفها جهة
وطنية مرجعية في ما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بشؤون المرأة.

س  :ما القضايا االجتماعية التي تغيرت النظرة إليها في المجتمع
األردني ؟
التوسع في التعليم ومشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة  ،وتنظيم
األسرة والصحة اإلنجابية .

س :عدّد االنجازات والمبادرات الملكية التي تحقّقت في قطاع الشباب
بعد تولّي الملك عبد اهلل الثاني سلطاته الدستورية.
ـ تشكيل المجلس األعلى للشباب في عام 2116م.
ـ إطالق جائزة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين االنجاز واالبداع الشبابي.
ـ إعالن مبادرة فرسان التغيير  ،وإدراك الشباب في صنع القرار والتركيز على
العمل الجاد والتثقيف السياسي.
ـ إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء.
ـ إطالق جائزة الملك عبد اهلل الثاني أبن الحسين للياقة البدنية بهدف رفع
مستوى اللياقة الصحية للطلبة  ،والكشف عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات
فراغهم على نحو إيجابي .
ـ إطالق مبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفتهم
المدنية في القوات المسلحة األردنية للعمل في قطاع االنشاءات بهدف إعداد
لقوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية  ،وتدريبها للحد من الفقر
تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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والبطالة وتعزيز روح االنتماء الوطني واالنضباط وااللتزام لدى المشاركين
في المشروع جميعهم .

س  :بيّن أسباب إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية ؟
لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة  ،وإظهار ما تزخر به من تراث عريق ،وتمثّل
ذلك بإصدار الكتب في مختلف حقول المعرفة  ،وعقد محاضرات وندوات على
أبرز أعالم الفكر والثقافة في األردن  ،إضافة إلى إقامة معارض للفنون
التشكيلية .

س  :ما سبب إنشاء الهيئة الملكية لألفالم ؟
لتطوير صناعة المواد المرئية والمسموعة القادرة على المنافسة عن طريق
تطوير القدرات البشرية والفنية والمالية .

س  :ما اآلثار السلبية التي تركتها هذه الهجرات ( الهجرات الداخلية )
على المدن ؟
أ ) ارتفاع الكثافة السكانية في المدن.
ب ) تزايد الطلب على الغذاء.
ج ) ارتفاع األسعار.
د ) ظهور المشكالت االجتماعية واإلسكانية واالختناق المروري.

س  :ما العوامل التي أدت إلى انخفاض نسبة األميّة في المجتمع األردني ؟
1ـ التوسّع في التعليم المهني واألكاديمي.
2ـ تزايد اإلقبال على التعليم والتعليم الجامعي بمستوياته كافة.
3ـ التغيّر في النظرة إلى بعض القضايا االجتماعية السائدة مثل  :مشاركة
المرأة في سوق العمل والحياة العامة وتنظيم األسرة وغيرها.

س  :ما األمور التي ترتبت على التقدم الكبير في قطاع التعليم في األردن ؟
1ـ تطور المجتمع األردني  ،ففي ظل الموارد المحدودة لألردن مقارنة بالدول
المجاورة  ،أصبح االستثمار في الطاقة البشرية المؤهلة والمدرّبة اساس التقدّم
الذي يشهده األردن اليوم.
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2ـ أصبح الحصول على العمل  ،وما يترتّب عليه من ارتفاع في المستوى
المعيشي واالجتماعي مرتبط بالتعليم المهني واالكاديمي.
3ـ التوسّع في التعليم وتزايد االقبال على التعليم الجامعي بكافة مستوياته.

س  :تتبع واقع التعليم في األردن منذ عهد الملك طالل بن عبداهلل
ولغاية الوقت الحالي.
أ ) في عهد الملك طالل بن عبداهلل :
في عهده أُقرَّ إلزامية التعليم ومجانيته  ،وفق ما جاء في الدستور الذي صدر
في عهده في عام 1952م.

ب ) في عهد الملك الحسين بن طالل :
1ـ تضاعف عدد المدارس وعدد الطلبة الملتحقين بها.
2ـ جفت منابع األمية إلى حدٍ كبير.
3ـ افتتحت الجامعات  ،وتخرّج فيها آالف األردنيين المتسلّحين بأعلى درجات
الكفاءة في مختلف العلوم.

ج ) في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين :
1ـ ارتفعت نسبة اإلنفاق على التعليم إلى حدٍ غير مسبوق.
2ـ بناء على توجيهاته في التعليم شهدت المدارس في عهده ثورة في استخدام
تكنولوجيا المعلومات  ،وتوظيفها في الغرفة الصفية.
3ـ التركيز على التعليم المستمر مدى الحياة.
4ـ أصبح الطالب منتجاً للمعرفة ومحلالً لها.
5ـ االهتمام بالبيئة التعليمية اآلمنة واغنائها بالمصادر والمشاغل والمختبرات.
6ـ االهتمام بالتعليم المهني والتقني لرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة.
7ـ تأهيل المعلمين وتدريبهم قبل الخدمة وفي أثنائها.
8ـ زاد عدد المدارس الستيعاب األعداد المتزايدة من الطلبة.
9ـ زادت العناية بالطلبة المتميزين بإيجاد مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميّز
المنتشرة في محافظات المملكة كافة.
11ـ حدث توسّع كبير في التعليم الجامعي كماً ونوعاً وصوالً إلى أعلى معايير
الجودة في التعليم.
تاريخ األردن ( المستوى الرابع )
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س  :اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة :
الحدث  /المناسبة  /االنجاز

العهد  /صاحب االنجاز

إنشاء المجلس الوطني االستشاري

الملك الحسين بن طالل

تأسيس الهيئة المستقلة لالنتخابات

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

اعالن استقالل األردن

الملك عبداهلل األول ابن الحسين

وحدة الضفتين عام

الملك عبداهلل األول ابن الحسين

إصدار الدستور المعمول به حالياً في
األردن

الملك طالل بن عبداهلل

إعالن األحكام العرفية وإيقاف

الملك الحسين بن طالل

العمل الحزبي في األردن
الملك الحسين بن طالل

تعريب قيادة الجيش العربي
األردني
إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية

الملك الحسين بن طالل

إنشاء جامعة مؤتة

الملك الحسين بن طالل

( الجناح العسكري )
صدور قانون خدمة العلم

الملك الحسين بن طالل

إنشاء صرح الشهيد

الملك الحسين بن طالل

تشكيل قوات الدرك األردنية

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إنشاء قناة الملك عبد اهلل

الملك الحسين بن طالل
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إنشاء هيئة االستثمار األردنية

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

مشروع العبدلي االستثماري

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إنشاء الصندوق الهاشمي لتنمية

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

البادية األردنية
الملك الحسين بن طالل

تأسيس اللجنة الوطنية األردنية
لشؤون المرأة

الملك الحسين بن طالل

تأسيس إدارة حماية األسرة التابعة
لمديرية األمن العام
تشكيل المجلس األعلى للشباب

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إطالق مبادرة مدرستي

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إطالق مشروع خط الطوارئ

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

للصم
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

تنفيذ الحملة الوطنية التوعوية
تحت شعار( مكاني بينكم )
تأسيس قصر الثقافة

الملك الحسين بن طالل

إنشاء رابطة الكتاب األردنيين

الملك الحسين بن طالل

إنشاء رابطة المسرحيين األردنيين

الملك الحسين بن طالل
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الملك الحسين بن طالل

إنشاء مؤسسة آل البيت للفكر
اإلسالمي

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إعالن عمّان عاصمة
للثقافة العربية عام 2112م

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إنشاء الهيئة الملكية لألفالم
عام 2113م

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

إطالق مهرجان القراءة للجميع
( مكتبة األسرة )
تأسيس متحف األردن

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

تأسيس مركز الحسين للسرطان

الملك الحسين بن طالل
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