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الوحدة الخامسة

السلطات الدستورية والحياة الحزبية في األردن
مؤسسة العرش \ مجلس الوزراء

مما تتكون السلطة التنفيذية في األردن ؟
بين طبيعة نظام الحكم في األردن ؟ أو عرف مؤسسة العرش ؟
نيابي ملكي وراثي ،ويمثل الملك مؤسسة العرش في المملكة األردنية الھاشمية،

      

  

عدد أبرز صالحيات الملك ؟
 -١الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية ،ودعوة مجلس األمة لالجتماع ،وافتتاحه وتأجيله وحله .
 -٣اختيار ولي العھد وتعيين نائب الملك.
 -٢قيادة القوات المسلحة
 -٥تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك
 -٤تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء
عدد األسباب الموجبة لتغيير الحكومات في األردن ؟
 -١إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة قد فقدت انسجاما وقدرتھا على العطاء،
 -٢أو أنھا ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتھا ثقته وثقة الشعب،
 -٣أو أن جھودھا ال يستجيبان لظرف جديد
عدد أبرز مھام مجلس الوزراء ؟
     .
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مجلس الوزراء ) الحكومة ( ؟
يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة
وتعد الحكومة صاحبة الوالية العامة على شؤون الدولة كافة .

قارن بين مجلس النواب ومجلس األعيان ؟
طريقة االختيار
من حيث
منتخبين باالقتراع السري من الشعب
مجلس النواب
يعينھم الملك بإرادة ملكية
األعيان
عرف المجلس القضائي األردني :

    

ومقتضيات المصلحة العامة،

العدد
 ١٣٠عضوا
ال يتجاوز عددھم بما فيھم الرئيس عن
نصف عدد أعضاء مجلس النواب

يمثل قمة ھرم السلطة القضائية في االردن
ويجسد مع مجلس األمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات .

عدد اختصاصات السلطة القضائية ؟
 -١تطبيق القوانين واألنظمة
 - ٢ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سيادة القانون،
 -٣حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف
-٤الفصل بين المتخاصمين ،وتحقيق االستقرار والتوازن داخل المجتمع.
عدد أنواع المحاكم في األردن ؟
 -١المحاكم النظامية .
 -٢والمحاكم الدينية )التي تشمل المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية (
 -٣المحاكم الخاصة.
بين األمور التي تمتاز بھا المحاكم في األردن ؟
 -١تعد المحاكم في األردن مستقلة  -٢ .ومصونة من تدخل أي جھة سواء أكانت رسمية أم غير رسمية.
 -٤ويحق لألفراد والمؤسسات المختلفة جميعا ً االحتكام إلى القضاء
 -٣وجلساتھا مفتوحة أمام الناس.
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الفصل الثاني

الحياة النيابية في األردن

عرف الحكومة الوطنية  :حكومة سليمان النابلسي وھي أول حكومة حزبية ائتالفية تشكلت بعد انتخابات . ١٩٥٦
اعط اسباب  :تم التمديد للمجلس النيابي التاسع ألكثر من مرة بعد انتھاء مدته  ١٩٧١؟
 -١بسبب حرب حزيران عام  ١٩٦٧م  -٢واالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية .
عدد أبرز الصيغ البديلة للمجلس النيابي األردني بعد حرب عام  ١٩٦٧؟
 -٢والمجلس الوطني االستشاري عام  ١٩٧٨م.
 - ١مشروع االتحاد الوطني األردني عام  ١٩٧٢م .

عرف المجلس الوطني االستشاري ؟ مجلس معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء
كانت مدته عامين وجاءت تركبيه المجلس ممثلة لشرائح المجتمع .
أعط أسباب شھدت الحياة النيابية في عھد الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين تطوراً ملحوظا ً ؟
 -٢وتعزيز مفھوم المشاركة السياسية
 -١توجيھاته بنشر ثقافة الديمقراطية .
 -٤وتطوير الحياة الحزبية
 -٣إنشاء الھيئة المستقلة لالنتخاب
أعط أسباب :استمر المجلس النيابي الثالث عشر قائما ً حتى عام  ٢٠٠١م ،حيث أجل انتخاب مجلس جديد ؟
بسبب الظروف التي مر بھا األردن والمتمثلة حرب الخليج الثانية واالنتفاضة الفلسطينية.
عدد أھم ما تضمنه قانون االنتخاب النيابي عام  ٢٠١٦؟
-١أصبح عدد اعضاء مجلس النواب ) (١٣٠عضوا من بينھم) (١٥مقعدا للكوتا النسائية .
 -٢إلغاء قانون الصوت الواحد ،واعتماد القائمة النسبية المفتوحة.
عرف القائمة النسبية المفتوحة :يمتلك كل ناخب عدداً من األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته االنتخابية.

الھيئة المستقلة لالنتخاب :تأسست ٢٠١٢م من أجل اإلشراف على االنتخابات النيابية وإدارتھا
الكوتا النسائية -:
الفصل الثالث

تخصيص عدد من مقاعد المجالس النيابية والبلدية للنساء
وذلك لضمان تمثيل المرأة األردنية في مواقع التشريع وصنع القرار
الحياة الحزبية في األردن

بين مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل ؟
 -١بدأت األحزاب في األردن بصبغة قومية تدعو إلى :
ب -ورفض وعد بلفور والھجرة اليھودية إلى فلسطين
أ -قيام الوحدة العربية .
 -٢ثم ظھرت األحزاب ذات الصبغة الوطنية التي كان من أبرز مطالبھا :
ب -وإنھاء االنتداب البريطاني .
أ -حصول األردن على االستقالل
عدد أھم األحزاب التي شكلھا األردنيون في عھد اإلمارة ؟
وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني.
وحزب الشعب األردني \
حزب االستقالل \
أعط أسباب  -:نشطت الحياة الحزبية في األردن بين عامي )  ١٩٥٧ – ١٩٤٦م (
 -٢ووحدة الضفتين عام ١٩٥٠م.
 -١االستقالل عام  ١٩٤٦م
 -٣وإصدار دستور عام  ١٩٥٢م الذي سمح بتشكيل األحزاب السياسية والجمعيات
 -٤وازداد النشاط الحزبي األيدولوجي )الفكري( .
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أعط أسباب  -:إعالن االحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي في االردن عام  ١٩٥٧؟
 -١مخالفة بعض ھذه األحزاب الشروط التي أقرھا الدستور والقوانين
 - ٢وتوتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليميا ً ودوليا ً.
 -٣للحفاظ على أمن الوطن وسالمته.
األحكام العرفية :

مجموعة من القوانين تلجأ إليھا الدولة في حالة األزمات وتمنح فيھا السلطة التنفيذية
صالحيات واسعة حتى يستتب األمن واالستقرار في البالد .

عدد أبرز مظاھر مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية منذ عام  ١٩٨٩؟
- ١صدور الميثاق الوطني عام  ١٩٩١م
-٣إطالق الحريات العامة

 -٢صدور قانون األحزاب عام  ١٩٩٢م
 -٤تعديل قانون األحزاب

 أعط أسباب صدور قانون األحزاب األردني عام  ١٩٩٢؟ -١إلنھا مظاھر الحياة الديمقراطية للدولة  -٢ .تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبي
الحزب:
-إطالق الحريات العامة -:

تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين بقصد المشاركة في الحياة السياسية ،وتحقيق
أھداف محددة ويعمل بوسائل سلمية ومشروعة.
بإلغاء األحكام العرفية المقيدة للحريات ،والسماح بإصدار العديد
من الصحف والمجالت والمطبوعات المتخصصة.

علل :تعديل قانون األحزاب :
ُعدل قانون األحزاب عام  ٢٠٠٧م جاء فيه أال يقل عدد المؤسسين للحزب عن ) (٥٠٠عضو
وفي عام  ٢٠١٥م عدل القانون ليصبح عدد المؤسسين للحزب ) (١٥٠عضواً بھدف تشجيع المشاركة الحزبية.
الوحدة السادسة

المؤسسات العسكرية واألجھزة األمنية في األردن

وضح تشكيالت الجيش العربي في المرحلة األولى ؟
-١القوة العربية  - :وھي القوة التي جاءت مع األمير عبد ﷲ بن الحسين من الحجاز إلى معان
-٢قوة األمن العام  -:وكانت مھمتھا حفظ األمن ،وتكونت من قوة الدرك الثابتة ،وقوة الھجانة.
-٣القوة السيارة  - :تكونت من سرايا فرسان ومشاة ،بلغ عدد أفرادھا ) ( ٧٥٠فرداً.
أعط أسباب تم إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة ؟
أ -كان مكونا ً من عناصر عربية متعددة .

ب -ليكون جيشا ً لكل العرب يدافع عن قضاياھم

ثانيا ً :المرحلة الثانية )  ١٩٦٦ – ١٩٥٣م (
وضح التطورات التي شھدتھا المرحلة الثانية لتطور القوات المسلحة الجيش العربي ؟
 -١إلغاء المعاھدة األردنية البريطانية في عام ١٩٥٧
 -٢ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود
 -٣تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش:
الحرس الملكي ،وسالح الدروع الملكي ،وكتائب المدفعية،
مثل ألوية -:
وألوية جديدة للمشاة  -:مثل ) لواء اإلمام علي بن أبي طالب ،لواء القادسية ،لواء حطين،
لواء خالد بن الوليد ،لواء اليرموك (
عدد الحروب التي خاضھا الجيش العربي مع إسرائيل في المرحلة الثالثة وأثرت في تطور القوات المسلحة األردنية ؟
 -١حرب حزيران عام  ١٩٦٧م فقد فيھا الجيش العربي األردني الكثير من أسلحته ،واحتلت إسرائيل الضفة الغربية.
 -٣حرب تشرين ) رمضان ( عام  ١٩٧٣م
 -٢حرب الكرامة عام  ١٩٦٨م
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عدد التطورات التي شھدتھا المرحلة الثالثة من تطور القوات المسلحة األردنية الجيش العربي ؟
 -١تشكيل القوات الخاصة  :للقيام بمھمام االستطالع\ ومكافحة اإلرھاب\ واستھداف األرتال العسكرية وإعاقة تدقمھا.
 -٢تنظيم الجيش على أساس الفرق
 -٣تطوير منظومة الدفاع الجوي
-٤إنشاء المركز الجغرافي الملكي.
 -٥مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة.
ما مظاھر مشاركة المرأة في القوات المسلحة ؟
 -١تأسيس كلية األميرة منى للتمريض لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤھالت.
 -٢تجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات للعمل إداريات في القوات المسلحة.
ما أبرز مظاھر التطور في المرحلة الرابعة لتطور القوات المسلحة األردنية الجيش العربي ؟.
مديرية الحرب اإللكترونية.
-٢إنشاء
 -١إنشاء جامعة مؤتة ) الجناح العسكري (
صرح الشھيد
 -٣إنشاء
قانون خدمة العلم الذي ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشرة
 -٤صدور
في التدريب العسكري مدة عامين.
 -٥تأسيس إدارة شؤون المراة العسكرية لمتابعة شؤون المرأة في القوات العسكرية .
 -٦المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية.
علل انشاء صرح الشھيد ؟ أ -تخليداً لذكرى شھداء الجيش العربي األردني .
ب -وليكون متحفا ً
ّ
ج -وإنجازات القوات المسلحة األردنية
وطنيا يسجل تاريخ األردن الحديث.
عدد أھم التطورات التي شھدتھا المرحلة الخامسة من تطور القوات المسلحة األردنية الجيش العربي ؟
 -١تأسيس مركز الملك عبد ﷲ الثاني لللتصميم والتطوير عام ١٩٩٩م
 -٢إعادة تنظيم القوات المسلحة إلى نظام المناطق العسكرية.
 -٣استمرار سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية
 -٤إنشاء مركز إدارة األزمات  - :للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية والدولية.
 -٥استحداث نظام النقل اإلداري .
 -٦إدخال الحواسيب الى وحدات القوات المسلحة
الفصل الثاني:

الدور التنموي واإلنساني للقوات المسلحة األردنية – الجيش العربي

بين دور القوات المسلحة في مجال القوى البشرية ؟
 -١تستوعب مئات اآلالف من األردنيين
 -٢وذلك بحكم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقھا .
 -٣حيث تتولى تعليم من ينضم إلى صفوفھا ضباطا ً وأفراداً .
دور القوات المسلحة في مجال التعليم والثقافة ؟
 - ٢وتوفير التعليم الجامعي
 -١توفير التعليم المجاني
 -٣والمشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية :كمشروع طاقة الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية.
بين دور القوات المسلحة في مجال المجال الصناعي ؟
 - ١تقديم الخدمات الفنية لصيانة األجھزة في المصانع التابعة للقوات المسلحة
 - ٢إنشاء المصانع ،مثل مصنع الدھانات ،ومصنع األوكسجين
-٣المشاركة في المعارض الصناعية مثل معرض أيدكس وسوفكس
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بين دور القوات المسلحة في مجال الزراعة والري.
 -١إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية .
 -٢استصالح األراضي الزراعية.
 -٣شق الطرق الزراعية.
بين دور القوات المسلحة في مجال اإلنقاذ واإلخالء ؟.
 -١فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج
 -٢البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق
ما دور القوات المسلحة في مجال الخرائط والمساحة الجوية؟
المركز الجغرافي الملكي ھو الجھة المسؤولة عن اصدار الخرائط والمخططات.
عدد الدول التي شارك فيھا األردن فيھا بقوات حفظ السالم الدولية ؟
مثل ) ھايتي وساحل العاج ،وسيراليون وتيمور الشرقية ،والبوسنة والھرسك (
ما أھمية تواجد القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي في ميدان حفظ السالم العالمي ؟
 -١تعزيز الصورة المشرقة للجندي األردني .
 -٢وقدرته على التعامل بصورة حضارية مع شعوب العالم .
 -٣وأصبح يرفد الدول بالمدربين في مجال عمليات حفظ السالم .
عدد األھداف التي تحققت من خالل مشاركة الجيش العربي في قوات حفظ السالم الدولية ؟
-١المساعدة على التخفيف من ويالت الحرب
 -٢تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين.
 -٣التعريف باألردن عالميا ً واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية.
 -٤تسيير المستشفيات العسكري إلى المناطق المنكوبة في العالم :
الفصل الثالث
عدد اإلجھزة األمنية في األردن ؟ األمن العام

األجھزة األمنية في األردن
الدفاع المدني

المخابرات العامة

قوات الدرك

عدد المھام التي يقوم بھا جھاز األمن العام ؟
 -١المحافظة على النظام واألمن ،وحماية األرواح  -٢منع الجرائم والعمل على اكتشافھا وتعقبھا
 -٤تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية
 -٣إدارة مركز اإلصالح والتأھيل
 -٥مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه.
عدد اإلدارات والوحدات التي استحدثت في جھاز األمن العام في عھد جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ؟
إدارة الشرطة البيئية \ ووحدة أمن وتشجيع االستثمار \ وإذاعة أمن إف إم \ وإدارة شرطة األحداث.
الدفاع المدني  :تأسس  ١٩٥٦وقد حقق نقلة نوعية في شتى مجاالت عمله من حيث تأھيل أفراد الجھاز للقيام بواجباتھم
عدد أھم واجبات الدفاع المدني ؟
 -١حماية األرواح والممتلكات العامة
 -٣توفير وسائل االنذار من الغارات والكوارث
 -٥التأكد من توافر شروط السالمة العامة في المباني .

-٢القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ و اإلسعاف
 -٤تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني
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عرف دائرة المخابرات العامة ؟

تأسست  ١٩٦٤م  ،وھي دائرة ذات صبغة عسكرية تسري
عليھا القوانين السارية على ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية

أعط أسباب المخابرات العامة تعد واحدة من أكثر الدوائر االستخبارية تميزاً واحترافية على مستوى العالم
 -١تحظى بثقة كبيرة عالميا ً إلسھامھا في مجال التعاون الدولي .
 -٢ودورھا في التصدي لإلرھاب والتخريب.
 -٣وتقوم بالمھام والعمليات االستخبارية في سبيل أمن المملكة األردنية
عدد أبرز الواجبات والمھام الوطنية التي تقوم بھا دائرة المخابرات العامة ؟
 -٢مقاومة التخريب الفكري
 -١جمع المعلومات وتحليلھا
 -٤مكافحة التجسس.
 -٣مقاومة التخريب المادي ،ومكافحة اإلرھاب
ما اإلنجازات التي حققتھا دائرة المخابرات العامة ؟
 -١حماية أمن المملكة  -٢وإحباط الكثير من المخططات اإلرھابية -٣ .وواكبت المتغيرات الوطنية والعالمية .
عرف قوات الدرك :
الوحدة السابعة

شكلت قوات الدرك في عام  ٢٠٠٨م للقيام بالواجبات األمنية واإلنسانية .
الحياة االقتصادية في األردن

بين دور الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي ؟
 -٢وتقديم القروض للمزارعين .
-١إصدار القوانين الناظمة له .
 -٤وإعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية
 -٣والخدمات اإلرشادية والبيطرية .
 -٥وتوجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة.
عدد اإلنجازات التي قامت بھا الحكومات المتعاقبة من أجل االھتمام بالقطاع الزراعي والمحافظة على المياه ؟
 -١شق قناة الملك عبد ﷲ على نھر اليرموك .
 -٢مشاريع الحصاد المائي للمحافظة على المياه بإنشاء السدود والحفائر الترابية .
 -٣تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللھا.
عرف قناة الملك عبد ﷲ  :المشروع الزراعي األول في منطقة األغوار على نھر اليرموك في مطلع الستينيات
أعط أسباب شق قناة الملك عبد ﷲ على نھر اليرموك ؟
 -١بسبب قلة مصادر المياه في األردن .
 -٢واالعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة .
 -٣وتناقض المياه المخصصة للري.
عدد مشكالت القطاع الزارعي ؟
-١محدودية الموارد المائية بسبب قلة مياه األمطار \ وتذبذبھا \وعدم انتظام توزيعھا
-٢تناقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية بسبب الزحف العمراني عليھا.
 -٣تزايد مشكلة الجفاف \ والتغير المناخي ما يؤدي الى تصحر األراضي الھامشية وأراضي البادية.
-٤ضعف التسويق الزراعي
 -٥ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين
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الفصل الثاني
علل  -:االھتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعيةإلعادة توزيع مكاسب التنمية \ والتقليل من البطالة \وزيادة اإلنتاج المحلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بين دور القطاع الخاص في تطور الصناعة األردنية ؟
 -١من مصادر توفير العمل في األردن .
 -٢فقد أسھمت المشاريع الصناعية االنتاجية الخاصة في التخفيف من مشكلة البطالة .
 -٣وفي رفد االقتصاد الوطني حيث شكلت المنتجات الصناعية  % ٩٠من مجمل الصادرات الوطنية.
عدد أبرز مشكالت القطاع الصناعي ؟أ -ضعف رأس المال
ج -صغر حجم السوق المحلي.

ب -تدني القدة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية.
د -ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة
ھـ -األوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير .

فسر -:بعد الحرب العالمية الثانية نشطت التجارة وأصبحت عمان محط أنظار التجار
 -٢وتحويل العمالت األجنبية.
 -١وذلك لسھولة إجراءات االستيراد
 -٣وأبرام األردن اتفاقيات تجارية عدة مع الدول العربية  -٤نشاط تجارة الترانزيت ) العبور ( عبر األردن.
عدد أھم االتفاقيات التجارية التي وقعھا األردن ؟
 -١اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية  -٢واتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي.
 -٣واتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .
ً
يوما ،ويتعامل المستثمر
عرف النافذة االستثمارية  :تمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة أربعة عشر
مع مكان واحد جھز بالتقنيات والكفاءات البشرية .
عدد أھم المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في األردن ؟
 -١الغرف التجارية .
 -٢والمؤسسات األردنية لتطوير المشاريع االقتصادي ) . ( JEDCO
 -٤ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
 -٣والمؤسسة االستھالكية المدنية .
أذكر أبرز المشكالت التي يعاني منھا القطاع التجاري األردني ؟
 -١ارتفاع نسبة المستوردات  -٢وانخفاض نسبة الصادرات
أ-عجز الميزان التجاري األردني بسبب :
ج -تحديات االنفتاح االقتصادي ،وضعف المنافسة.
ب -عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة.
عرف مؤتمر دافوس  -:في مدينة دافوس بسويسرا واستضاف ثماني مؤتمرات حقق األردن عن طريقھا
اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسھمت في دفع عجلة التنمية وتنشيط االقتصاد الوطني .
أعط أسباب صدور قانون تشجيع االستثمار عام  ١٩٩٥؟
 -١بھدف جذب االستثمارات العربية واألجنبية.

 -٢وتحفيز االستثمارات المحلية.

أذكر مظاھر تشجيع االسثمار في األردن في عھد الملك عبد ﷲ الثاني ؟
 -٢توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية
 -١إنشاء ھيئة االستثمار األردنية.
 -٤إنشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة
 -٢إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 -٥إصدار العديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع االستثمار.
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السياحة في األردن

الفصل الثالث
عدد مقومات السياحة في األردن ؟
أ -الموقع وطرق المواصالت

 -١موقع متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا وإفريقيا وأوروبا.
 -٢ويمتلك خطوطا ً برية تصله بالدول المجاورة
 -٣ويمتلك مطارات تسھل وصول السياح
 -٤وتسھم العقبة ،وھي ميناء األردن الوحيد في استقبال السياح

بلغ عدد المواقع االثرية في األردن  ١٣ألف موقع أثري
ب -المواقع األثرية والتاريخية
ج-المرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصالت وفنادق واستراحات
مناطق جبلية وصحراوية وغورية وشواطىء
د-الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن
ھـ-البيئة اآلمنة والمستقرة أسھمت في تزايد النشاط السياحي
الحماية للسياح داخل المملكة.
وتوفر إدارة الشرطة السياحية
أنواع السياحة
السياحة الثقافية

مجال السياحة
زيارة المواقع التاريخية
والمتاحف المنتشرة في األردن

السياحة العالجية

سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات
العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية
الحارة ،وكذلك مياه البحر الميت العالجية
زيارة األماكن الدينية المقدسة اإلسالمية
والمسيحية

السياحة الدينية

واألثرية

زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفا ً
السياحة البيئية
والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء،
والمحميات الطبيعية
سياحة المؤتمرات عقد المرتمرات االقتصادية وغيرھا،
والتمتع بزيارة المواقع السياحية
الوحدة الثامنة
مما يتكون المجتمع األردني ؟

الحياة االجتماعية في االردن

أھم المواقع السياحية
قلعة الكرك\ قلعة الشوبك \ قلعة عجلون
متحف التراث األردني\ متاحف القطع األثرية،
ومتاحف الحياة الشعبية\ والمتاحف التراثية
ومتحف األردن.
حمامات ماعين في مأدبا،
والحمة األردنية في الشونة الشمالية ،وحمامات
والبحر الميت
عفرا في الطفيلة،
 -١مقامات األنبياء وأضرحة الصحابة
 -٢وموقع المغطس على نھر األردن
 -٣وموقع جبل نيبو  -٤والكنائس البيزنطية.
المصايف :مثل دبين وعجلون
المشاتي :مثل العقبة والبحر الميت واالغوار
المحميات :ضانا  ،األزرق
قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت
الفصل األول

من ثالث فئات ھي ،سكان المدن والريف والبادية .

عدد مظاھر التطور في المجتمع األردني منذ االستقالل عام  ١٩٤٦؟
 -٢تزايد الھجرات الداخلية
 -١تزايد النمو السكاني
 -٤تزايد دور المراة في المجتمع األردني
 -٣التغير في شكل األسرة األردنية
 -٥االھتمام بقطاع الشباب في المجتمع
عدد اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات األردنية للحد من ھجرة المواطنين من الريف الى المدن ؟
 -١توفير أسباب االستقرار في األرياف والبوادي
 -٢واالرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية .
 -٣وتوفير فرص العمل
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أعط أسباب :ارتفع عدد السكان في األردن ؟
أ -نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان ) ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات (
ب -والزيادة غير الطبيعية المرتبطة بالھجرات القسرية من الدول المجاورة الى األردن
بفعل الحروب ،ومن أھم ھذه الھجرات ما يأتي :
-١الھجرة الفلسطينية بعد حرب عام  ١٩٤٨م  ،وحرب عام  ١٩٦٧م.
-٢عودة األردنيين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية عام  ١٩٩١م
-٣ھجرة العراقيين إلى األردن بعد حرب الخليج الثانية عام  ١٩٩١م وعام  ٢٠٠٣م
-٤استمرار موجات اللجوء كاألزمة السورية عام ٢٠١١
أعط أسباب -:إنشاء الصندوق الھاشمي لتنمية البادية األردنية .
 -١أسس عام  ٢٠٠٣م بھدف جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكان .
 -٣بما يرفع المستوى المعيشي للسكان .
 -٢ومؤھلة لالستثمار
 -٥ويفعل دور المرأة
 -٤ويحد من الفقر والبطالة .
علل  -:حافظت األسرة األردنية الممتدة على طابعھا المميز في المجتمع األردني لعقود طويلة ؟
 -٢واستمرار التمسك بالقيم والمفاھيم االجتماعية
 -١نتيجة لألوضاع االقتصادية .
عدد مظاھر اھتمام الدولة األردنية بالمرأة ؟
-١التوسع في تعليم المرأة
-٢تقلد المناصب العامة في الدولة عام  ١٩٧٩م تقلدت المراة أول منصب وزاري
-٣تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بوصفھا جھةً وطنية مرجعية ذات الصلة بشؤون المرأة.
-٤المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنيابي والبلدية
-٦حماية المرأة من صور التمييز والعنف كافة  -:من خالل
صادق األردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة
إدارة حماية األسرة التابعة
عرف أو أعط أسباب أنشئت إدارة حماية األسرة التابعة لمديرية األمن العام عام . ١٩٩٧
 -٢والمحافظة على ترابط األسرة بوصفھا
 -١لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل .
علل  -:يعد المجتمع األردني من المجتمعات الفتية .

يشكل الشباب ثلثي المجتمع األردني

عدد االنجازات والمبادرات الملكية التي تحققت في قطاع الشباب بعد تولي الملك عبد ﷲ الثاني سلطاته الدستورية ؟
-١تشكيل المجلس األعلى للشباب في عام ٢٠٠١
-٢إعالن مبادرة فرسان التغيير وإشراك الشباب في صنع القرار
-٣إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء.
-٤إطالق جائزة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين للياقة البدنية :
أ -بھدف رفع مستوى اللياقة الصحية للطلبة  .ب -والكشف عن قدراتھم الخاصة.
-٥إطالق مبادرة تدريب الشباب ،وتشغيلھم
ما األھداف من مبادرة تدريب الشباب ،وتشغيلھم عن طريق استخدامھم بصفتھم المدنية في القوات المسلحة األردنية ؟
 -١إعداد قوى عاملة أردنية ذات مھارات
 -٢وتدريبھا للحد من الفقر والبطالة.
 -٣وتعزيز روح االنتماء الوطني واالنضباط
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عدد أبرز إنجازات المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين ؟
توفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة.
-١إطالق مبادرة مدرستي
-٢إنشاء نظام المعلومات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة
 -٣توفير فرص العمل لألشخاص ذوي االعاقة.
 -٤طالق مشروع خط الطوارىء للصم
 -٥تنفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار ) مكاني بينكم ( بھدف
زيادة وعي المواطنين نحو أھمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة.
عدد بعض القضايا التي تغيرت نظرت المجتمع األردني لھا ؟
 -١التوسع في التعليم .
 -٢ومشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة .
 -٣وتنظيم األسرة والصحة االنجابية.
بين )) أدى التقدم في قطاع التعليم إلى تطور المجتمع األردني في ظل الموارد المحدودة مقارنة بالدول المجاورة( ؟
 -١أصبح االستثمار في الطاقة البشرية المؤھلة أساس التقدم
 -٢بحيث اصبح الحصول على العمل مرتبط بالتعليم المھني واألكاديمي .
 -٣ويعد التوسع في التعليم من مظاھر تطور المجتمع األردني
 -٤االنخفاض المستمر في نسبة األمية
النھضة التعليمية والثقافية في األردن
الفصل الثاني :
أعط أسباب كان تطور أعداد المدارس محدوداً.
 -٢قلة الموارد المالية .
 -١ألن افتتاح المدارس كان مقتصراً على المدن
 -٣وضعف اھتمام األھالي بالتعليم
أقر الزامية التعليم ومجانيته.

وضح )وكان لدستور عام  ١٩٥٢م أثر في إحداث نھضة تعليمية في األردن (؟
بين تطور قطاع التعليم في األردن في عھد الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين ؟
 -١ارتفعت نسبة اإلنفاق على التعليم .
 -٢شھدت المدارس ثورة في استخدام تكنولوجيا المعلومات
 -٤وزاد عدد المدارس
 -٣وتركيزأً على التعليم المستمر مدى الحياة .
 -٥وزادت العناية بالطلبة المتميزين بإيجاد مدارس الملك عبدﷲ الثاني للتميز المنتشرة في محافظات المملكة
عرف الثقافة :

وھي حصيلة التطور في المجاالت ِاإلنسانية جميعھا من تراث وآداب وفكر.

ومن أشھر الصحف في عھد اإلمارة  :أ -صحيفة ) الحق يعلو ( ،

ب -وصحيفة الشرق العربي

ما أسباب تأسيس دائرة الثقافة والفنون عام  ١٩٦٦م ؟
ً
اھتمت بالكتاب والمثقفين والفنانين ،ودعم أنتاجھم الفكري وكانت جزءا من وزارةاالعالم والسياحة واآلثار.
أذكر مظاھر التطور الثقافي في األردن ؟
 -٢صدور المجالت الثقافية كمجلة أفكار.
 -١تاسيس دائرة الثقافة والفنون
 -٤ورابطة الكتاب األردنيين ورابطة المسرحيين األردنيين .
 -٣وتأسيس قصر الثقافة.
 -٥ومؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي.
عرف مھرجان القراءة للجميع ) مكتبة االسرة (؟
الذي يعد من المشاريع الوطنية بدأت عام  ٢٠٠٧م ويھدف الى اصدار المؤلفات في شتى المعارف اإلنسانية ،وبيعھا
بأسعار رمزية للحث على القراءة واالھتمام بالكتاب.
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عدد أبرز اإلنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عھد الملك عبد ﷲ الثاني ما يأتي؟
-١إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام  ٢٠٠٢م
-٢إعالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة األردنية.
-٣إنشاء الھيئة الملكية لالفالم عام  ٢٠٠٣م .
-٤إنشاء مراكز ثقافية جديدة في المدن األردنية مثل :
مركز الملك عبد ﷲ الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء  ،ومركز األمير الحسين الثقافي في مدينة معان.
-٥إطالق مھرجان القراءة للجميع ) مكتبة االسرة (
-٦تشجيع السياحة الثقافية حيث انشىء متحف األردن في منطقة راس العين بمدينة عمان الذي يحتوي
آثار األردن التاريخية.
أعط أسباب  :إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام  ٢٠٠٢م ؟
 -١لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة.
 -٢وإظھارھا ما تزخر به من تراث وتمثل وذلك بإصدار الكتب وعقد المحاضرات
 -٣إقامة معارض للفنون التشكيلية.
عرف متحف األردن  :لتشجيع السياحة الثقافية انشىء في منطقة راس العين بمدينة عمان يحتوي
آثار األردن التاريخية.
الفصل الثالث

النھضة الصحية في األردن

أعط أسباب  -:يتميز قطاع الرعاية الصحية األردني بالجودة العالية اقليميا ً ودوليا ً.
 -١بسبب وجود األطباء والممرضين والفنيين المؤھلين .
 -٢وتوافر المستشفيات العامة والخاصة
 -٣المستشفيات الجامعية التعليمية كمستشفى الجامعة األردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد ﷲ
 -٤المراكز العلمية البحثية مثل مركز الخاليا الجذعية األردني
 -٥ومراكز طبية متخصصة
منھا المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة  ،ومركز الحسين للسرطان.
عدد أھم اإلنجازات التي تحققت في المجال الصحي:
 -١رفد المؤسسات الطبية المختلفة بالكوادر واألجھزة الطبية الحديثة.
 -٢شمول االطفال ممن ھم دون سن السادسة في التامين الصحي مجانا
 -٣انشاء المستشفيات في القطاعين العام والخاص
 -٤تقديم خدمات األمومة والطفولة مجانا
 -٥تغطية المملكة بالرعاية الصحية األولية
علل إنشاء مدينة الحسين الطبية عام  ١٩٧٣م ؟
لتكون المركز التحويلي والتعليمي للخدمات الطبية الملكية
الملكية
الطبية
الخدمات
لمديرية
التابعة
العسكرية
المسشفيات
أذكر
معھد األطراف االصطناعية في منطقة ماركا
مدينة الحسين الطبية عام
مستشفى ماركا العسكري
في الطفيلة.
مستشفى األمير زيد بن الحسين
مستشفى االمير ھاشم بن عبدﷲ الثاني في العقبة .
األستاذ زكريا الرفاعي

؟
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