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(السلطات الدستورية والحياة الحزبية في األردن )
الفصل األول( السلطات الدستورية في األردن ):
س:1اذكر السلطات الدستورية في األردن ؟
.1السلطة التنفيذية .2السلطة التشريعية  .2السلطة القضائية .
س:2فسر ما يلي (:يعد االردن أنموذجا للدولة الحديثة القائمة على المؤسسات الدستورية) ؟
*ألنها تقوم على التعاون والتكامل في ادارة الدولة االردنية .
س :3تتكون السلطة التنفيذية في األردن من مكونين رئيسيين اذكرهما؟
.2مجلس الوزراء .
.1مؤسسة العرش
س:4بين طبيعة نظام الحكم في األردن ؟
*نيابي ملكي وراثي ،يمثل الملك مؤسسة العرش في االردن ،كما ورد في المادة  28من الدستور االردني
عرش المملكة وراثي في أسرة الملك عبد هللا األول بن الحسين .
س:5ماهي األسس التي تقوم عليها وراثة العرش في الذكور من أبنائه ؟
أ.تنتقل والية الملك من صاحب العرش الى أكبر أبنائه سنا"،ثم الى أكبر أبناء ذلك االبن األكبر .
ب .اذا لم يكن للملك عقب تنتقل الى أكبر اخواته ،اذا لم يكن له اخوة الى أكبر ابناء اخواته .
س :6اذكر خمسة من صالحيات الملك ؟
.1اختيار ولي العهد وتعين نائب الملك .
 .2تعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
.3تعين رئيس مجلس االعيان واعضائه .
 .4تعين قائد الجيش والمخابرات ومدير الجمارك.
 .5قيادة القوات المسلحة (القائد األعلى ).
س:7عرف ما يلي :
.1مجلس الوزراء (الحكومة):يتألف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة ،وتعد
الحكومة صاحبة الوالية العامة على شؤون الدولة .
.2البيان الوزاري :خطة عمل الحكومة بناء على كتاب التكليف السامي الذي يوجه جاللة الملك اليها ،وتتعهد
بتنفيذه في مدة واليتها ،وتسال من مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه.
س:8اذكر األسس التي يتشكل عليها مجلس الوزراء ؟
.1يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسميا بتشكيل الوزارة .
.2يختار رئيس الوزراء الوزراء ،ويعرضهم على الملك إلصدار االرادة الملكية بتشكيل الحكومة .
.3يؤدي األعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك .
.4يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري الى مجلس النواب خالل شهر من التشكيل للحصول على الثقة .
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س :9وضح العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟
أ.رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة .
ب.كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن وزاراته .
ج.يتعين على الحكومة البقاء في السلطة للحصول على ثقة النواب بناء على البيان الوزاري .
س:10اذكر األسباب الموجبة لتغير الوزارة ؟ (تغير الحكومات في االردن )
.1عندما تفقد انسجامها وقدرتها على بذل المزيد من العطاء .
.2ارتكابها أخطاء أفقدتها ثقة الملك والشعب .
.3جهودها وتوجهاتها ال تستجيب لظرف جديد متغير أو سياسة عربية خارجية جديدة .
س :11عدد أبرز مهام مجلس الوزراء ؟
.1اعداد الموازنة العامة للدولة
.2ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية .
.3تنفيذ السياسة العامة للدولة .
.4اقتراح مشاريع القوانين ورفعها الى مجلس األمة .
س:12عرف ما يلي :
.1السلطة التشريعية  :هي ركيزة أساسية للحكم في الدولة االردنية ألنها تعد األمة مصدر السلطات ،حيث نص
الدستور االردني ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي مما يدل على اهمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب
في الحياة السياسية (الملك ومجلس االمة ) .
.2مجلس األمة  :هو يتألف من مجلس االعيان (يعينهم الملك )  ،ومجلس النواب (يعينهم الشعب ) .
س :13قارن بين مجلس النواب ومجلس األعيان ؟
طريقة االختيار
المجلس
اقتراع سري من الشعب
.1النواب
الملك
.2األعيان

العدد(مثال)
130
65

س:14عدد أربع من اختصاصات السلطة التشريعية ؟
.1تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب .
.2اقرار الموازنة العامة .
.3منح الثقة للحكومة .
.4مساءلة الحكومة حول األمور العامة استجوابها ومراقبة أدائها .
س :15عرف ما يلي :
.1السلطة القضائية  :هي المسؤولة عن تطبيق القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة وببعضهم
بعضا ،وهي مستقلة عن السلطات األخرى ،وتتوالها المحاكم وتصدر احكامها وفقا للقوانين المملكة .
.2المجلس القضائي األردني  :قمة الهرم في السلطة القضائية في االردن ،ويجسد مع مجلس األمة والوزراء
مبدأ الفصل بين السلطات .
معلومة :يتمتع القضاء باستقاللية تامة ،يعينون ويرقون ويعزلون في المحاكم النظامية بقرار عن المجلس
القضائي الذي يرتبط بإرادة ملكية سامية وفقا ألحكام الدستور .
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س :16أذكر مميزات المحاكم في األردن ؟
.1مستقلة ومصونة من تدخل أي جهة سواء رسمية ام غير رسمية  .2/جلساتها مفتوحة أمام الناس .
.3يحق لألفراد والهيئات والمؤسسات االحتكام للقضاء على اختالف انواع المحاكم ودرجاتها،تطبيقا" لمبدأ
استقاللية القضاء .
س:17اذكر أربع من اختصاصات السلطة القضائية ؟
.1تطبيق القوانين واالنظمة التي تحددها السلطة التشريعية والتنفيذية .
.2ضمان الحقوق والحريات التي على تقوم على اساس سيادة القانون .
.3حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف
 .4الفصل بين المتخاصمين وتحقيق االمن واالستقرار.
س :18اذكر أنواع المحاكم في االردن ؟
.1المحاكم النظامية  .2 /المحاكم الدينية (الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية ) .3/المحاكم الخاصة .

الفصل الثاني (الحياة النيابية في األردن ) :
س :1متى بدأت الحياة النيابية في االردن ؟
*منذ تأسيس االمارة ،حيث شكلت خمس مجالس تشريعية بالفترة ما بين 1946_1929م .
*مميزات هذه المجالس التشريعية :
.1نشاط سياسي .2 /مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها  .3 /التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية .
س :2أعط اسباب ما يلي :
(شهدت الحياة النيابية بعد االستقالل مجموعة من المستجدات القانونية والسياسية واالجتماعية )؟
.1بسبب نكبة فلسطين عام .1948
.2اتحاد ما تبقى من االراضي الفلسطينية مع االردن (وحدة الضفتين  )1950االمر الذي ادى اعادة النظر في
قانون االنتخاب ،لضمان مشاركة الفلسطينيين في الضفة الغربية باالنتخابات .
معلومة  :بدأ االردن في التطور الدستوري والنيابي بعد انتخابات  ،1956حيث شهد المجلس النيابي الرابع
ظهور اكبر كتلة حزبية ائتالفية عندما حصل مرشحو االحزاب على  26مقعدا من اصل  40شكلت على اثرها
حكومة سليمان النابلسي وهي اول حكومة حزبية ائتالفية وسميت بالحكومة الوطنية .
س :3اذكر التحديات التي واجهت الحياة النيابية بين عامي 1967_1946؟
.1الحروب االقليمية  .2تداعيات القضية الفلسطينية مما ادى الى حل المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها.
س :4أعط اسباب ما يلي :
*(تمديد فترة المجلس النيابي التاسع بعد انتهاء مدته عام )1971؟
.1حتى تستطيع القيادة الهاشمية االتصال مع فئات الشعب ومشاركتهم في صنع القرار .
.2البحث عن صيغ بديلة للمجلس النيابي ومن ابرز هذه الصيغ مشروع االتحاد الوطني األردني ،1972
والمجلس الوطني االستشاري 1978م .
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س :5اذكر أسباب نشأة المجلس الوطني االستشاري ؟
.1بسبب الظروف االقليمية في المنطقة التي منعت المجلس النيابي من االستمرار .
 .2حتى ال تنقطع الحياة النيابية في االردن
.3اتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية وصنع القرار .
س :6عرف المجلس الوطني االستشاري ؟
*مجلس معين بإرادة ملكية ،بتنسيب من رئيس الوزراء مدته عامين ،جاءت تركيبته ممثلة لشرائح المجتمع
وفئاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية .
س :7اعط اسباب ما يلي :
أ.صدور االرادة الملكية بدعوة مجلس االمة التاسع لدورة استثنائية عام 1984؟
.1لتعديل مواد الدستور  .2اجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة بسبب وفاة  8نواب .
ب.عودة الحياة النيابية عام 1989؟
 .1رغبة الملك الحسين بن طالل في استمرار مسيرة االصالح .
.2رغبة في التعامل مع عدد من األحداث كاألزمة االقتصادية ،وفك االرتباط مع فلسطين .
س :8وضح دور خطابات الملك عبدهللا الثاني في تنشيط الحياة النيابية ؟
.1نشر الديمقراطية  .2/تعزيز مفهوم المشاركة السياسية للمجتمع االردني .
.3دعوته النشاء الهيئة المستقلة النتخاب .4 /التاكيد على سياسية االصالح وتطوير الحياة الحزبية .
س :9فسر ما يلي :
*تأجيل انتخاب مجلس جديد في عهد الملك عبد هللا الثاني في الفترة ما بين 2003/2001؟
بسبب الظروف التي مر بها االردن منها تداعيات حرب الخليج الثانية ،واالنتفاضة الفلسطينية .
س :10اذكر أهم التعديالت قانون االنتخاب النيابي الجديد عام 2016؟
.1زيادة اعضاء مجلس النواب  130عضوا منهم  15للكوتا النسائية .
.2الغاء قانون الصوت الواحد ،واعتماد القائمة النسبية المفتوحة.
س :11عرف ما يلي :
.1الهيئة المستقلة النتخاب  :تأسست عام 2012تشرف على االنتخابات النيابية وادارتها في كل مراحلها
،وتشرف على انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء .
.2الكوتا النسائية  :تخصيص عدد او نسبة من المقاعد الهيئات المنتخبة من المجالس النيابية والبلدية للمرأة
لضمان تمثيل المرأة االردنية في مواقع التشريع وصنع القرار .
س :12اكمل الخط الزمني االتي :
1984م
العام
*دعوة مجلس االمة التاسع النعقاد بدور
الحدث
استثنائية لتعديل مواد الدستور واجراء
انتخابات فرعية لملء المقاعد النيابية
الشاغرة.

1988م
*حل المجلس النيابي العاشر
واجراء انتخابات جديدة .
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1989م
*اجراء انتخابات برلمانية
للتعامل مع عدد من االحداث ،
انتخاب مجلس نيابي الحادي
عشر .
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الفصل الثالث(الحياة الحزبية في االردن ) :
*بدأت الحياة الحزبية في االردن منذ عهد االمارة عندما تأسس حزب االستقالل الذي شكل أول حكومة اردنية
 1921وانضم اليه بعض الزعماء الوطنيين في االردن .
س :1اذكر مطالب االحزاب السياسية في االردن قبل االستقالل ؟
.1مطالب ذات صبغة قومية  :الوحدة العربية  /رفض وعد بلفور .
.2مطالب ذات صبغة وطنية  :حصول االردن على االستقالل  /انهاء االنتداب البريطاني .
س :2عدد أهم االحزاب التي شكلها االردنيون في عهد االمارة ؟
.1حزب االستقالل  .2 /حزب الشعب االردني  .3 /حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني االردني .
س :3وضح تطور الحياة الحزبية بين عامي 1957_1946؟
.1نشطت الحياة الحزبية بسبب االستقالل .2 / 1946وحدة الضفتين 1950
 .3اصدار الدستور االردني  1952الذي سمح بتشكيل االحزاب السياسية والجمعيات .
س :4عرف االحكام العرفية ؟
*مجموعة قوانين تلجا اليها الدولة في حال األزمات وتعلن حالة الطوارئ حتى تزول تلك الظروف الطارئة ،
وتمنح السلطة التنفيذية صالحيات واسعة حتى يحل االمن واالستقرار في البالد .
س :5اذكر أسباب اعالن االحكام العرفية ؟
.1مخالفة بعض االحزاب للشروط التي أقرها الدستور والقوانين المنظمة للعمل الحزبي .
.2توتر االوضاع السياسية واالقتصادية اقليميا ودوليا"
س :6اذكر أبرز مظاهر عودة الحياة الحزبية منذ عام 1989؟
.1صدور الميثاق الوطني عام  .2 / 1991صدور قانون االحزاب عام .1992
.3اطالق الحريات العامة  .4 /تعديل قانون االحزاب 2007م
س :7عرف ما يلي :
.1الميثاق الوطني  :هي المبادئ العامة المنظمة للعمل السياسي وتتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع
االردني وتسعى لترسيخ النهج الديمقراطي وتحقيق التعددية السياسية.
 .2الحزب  :تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا للدستور واحكام القانون بهدف المشاركة في
الحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتعمل بوسائل
سليمة ومشروعة .
.3قانون االحزاب  :صدر عام  1992تناول مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبية  ،مما خلق توجه للسياسيين
إلنشاء احزاب سياسية مثلث االتجاهات السياسية القومية والوطنية وااليدلوجية .
س :8اذكر المبادئ التي سعى اليها الميثاق الوطني في ترسيخ النهج الديمقراطي وتحقيق التعددية السياسية ؟
.1ضمان الحريات االساسية للمواطنين جميعهم /
 .2ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام المعتقدات
 .3السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات .
5
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 .4احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام .
 .5الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة .
س :9فسرما يلي :
.1استمرار جماعة االخوان المسلمين قائمة طوال مدة االحكام العرفية ؟
*ألنها جمعية خيرية اجتماعية وليست حزبا سياسيا".
 .2عودة النشاط الحزبي في االردن 1989م؟
*بسبب السماح بإجراء االنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء االحزاب السياسية بالترشح لالنتخابات التي
جرت عام .1989
.3تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى  150عضوا حسب قانون االحزاب لعام 2015؟
*بهدف تشجيع المشاركة الحزبية .
 .4من ابرز مظاهر عودة الحياة الحزبية اطالق الحريات العامة ؟
*عن طريق الغاء االحكام العرفية المقيدة للحريات  ،والسماح بإصدار الصحف والمجالت والمطبوعات .
*معلومة تم تعديل قانون االحزاب عام  2007أهم ما جاء فيه أال يقل عدد المؤسسين لألحزاب عن 500عضو
وفي عام  2015عدل القانون ليصبح عدد المؤسسين للحزب  150عضو لتشجيع المشاركة الحزبية .

اعداد االستاذ طارق القاسم
0796090510
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الوحدة السادسة :
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( المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية في

األردن )

الفصل األول (التطور التاريخي للقوات المسلحة األردنية _الجيش العربي):
س :1اذكر مراحل تطور الجيش العربي األردني ؟
.1المرحلة األولى 1953_1921م.
.2المرحلة الثانية 1966_1953م
.3المرحلة الثالثة 1976_1967م
.4المرحلة الرابعة 1999_1977م
 .5المرحلة الخامسة _1999حتى االن .
س :2اذكر تشكيالت الجيش األولى التي تأسست في عهد االمارة االردنية 1921م؟
.1القوة العربية :هي التي جاءت مع االمير عبد هللا االول من الحجاز الى معان 25ضابط و 250جندي.
.2قوة األمن العام  :لحفظ األمن تكونت من قوة الدرك ،وقوة الهجانة .
.3القوة السيارة :سرايا من الفرسان والمشاة عددها  750فردا.
س :3اذكر أبرز التطورات التي مر بها الجيش العربي االردني المرحلة األولى 1953_1921م ؟
.1الغاء قوة االمن العام والحاقها بالقوة السيارة 1923م.
.2اطالق اسم الجيش العربي على جيش االمارة 1923م(،علل )النه ضم عناصر عربية متعددة وحتى يكون جيشا
لكل العرب يدافع عن قضاياهم .
.3تشكيل قوة الحدود وتحويلها الى قوة البادية .
.4تشكيل سالح الجو االردني وسالح المدفعية .
س :3عرف تعريب قيادة الجيش االردني ؟
*قرار تاريخي اصدره جاللة الملك الحسين بن طالل في  1اذار 1956م بإنهاء خدمات قائد الجيش االنجليزي
كلوب باشا وكبار الضباط االنجليز حتى تستطيع القوات المسلحة ان تؤدي مهمتها الوطنية والقومية التى انشئت
من أجلها وتم وتعين اللواء راضي عناب رئيسا لألركان .
س :4اذكر دوافع تعريب قيادة الجيش االردني كما ورد في خطاب جاللة الملك الحسين بن طالل الى الضباط
والجنود في الجيش العربي في  2اذار 1956م ؟
.1تحقيق النفع للجيش وخدمة البالد والوطن  .2 /.مصلحة األمة واعالء كلمتها .3/ .جعل كلمة هللا هي العليا .
س :5اذكر التطورات التي مر بها الجيش العربي المرحلة الثانية 1966_1953م؟
.1الغاء المعاهدة االردنية البريطانية 1957وخروج القوات البريطانية من األردن .
.2زيادة عدد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود وبلغوا  1967م  55الف جندي وضابط .
 .3تشكيل الفرق وااللوية في الجيش مثل  :ألوية الحرس الملكي وسالح الدروع الملكي ،كتائب المدفعية
وألوية للمشاة مثل :لواء علي بن ابي طالب ،لواء حطين ولواء اليرموك  ،لواء خالد بن الوليد .
س :6اذكر ثالثة حروب خاضعها الجيش العربي االردني بين 1973_1967م .
.1حرب حزيران  :1967فقد الجيش العربي االردني الكثير من أسلحته  ،واحتلت اسرائيل الضفة الغربية .
 .2حرب الكرامة  :1968حقق الجيش العربي االردني أول انتصار عربي على العدو االسرائيلي .
.3حرب تشرين  :1973شارك الجيش العربي بالقتال على الجبهة السورية .
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س :7اذكر التطورات التي مر بها الجيش العربي بالمرحلة الثالثة 1976_1967م؟
.1تشكيل القوات الخاصة :مهمتها االستطالع ،مكافحة اإلرهاب ،استهداف االرتال العسكرية واعاقة تقدمها.
.2تنظيم الجيش على اساس الفرق وكل فرقة تضم وحدات المناورة وأسلحة االسناد والخدمات .
 .3تطوير منظومة الدفاع الجوي ،تشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني .
.4انشاء المركز الجغرافي الملكي  .5مشاركة المرأة االردنية في القوات المسلحة .
س :8عدد أبرز مظاهر مشاركة المرأة االردنية في القوات المسلحة ؟
.1تأسيس كلية األميرة منى للتمريض  :لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤهالت.
.2تجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات للعمل اداريات في القوات المسلحة .
س :9اذكر أبرز تطورات القوات المسلحة االردنية الجيش العربي (الرابعة) بين 1999_1977م؟
.1انشاء جامعة مؤتة (الجناح العسكري) والكليات العسكرية  .2 /انشاء مديرية الحرب االلكترونية .
 .3صدور قانون خدمة العلم  :هو الحاق الذكور ممن بلغوا 18في التدريب العسكري مدة عامين .
.4المشاركة في قوات حفظ السالم  .5انشاء صرح الشهيد تخليدا لذكرى الشهداء الجيش العربي .
 .6تطوير سالح الجو الملكي ورفده ب طائرات مقاتلة وطائرات للنقل .
.7تطوير قوة خفر السواحل الملكي وأصبحت تسمى بالقوة البحرية الملكية .
.8تطوير سالح الجو الملكي ورفده بأحدث الطائرات المقاتلة .
س :10أعط اسباب ما يلي :
أ.زيادة مشاركة افراد القوات المسلحة األردنية الجيش العربي في قوات حفظ السالم ؟
 .1الن قواتنا المسلحة تمتع بسمعة طيبة  .2 /اشادة بشجاعة الجندي االردني وانضباطه  .3انشئ معهد تدريب
عمليات السالم لهذه الغاية .
ب.إنشاء متحف وصرح الشهيد ؟
.1تخليدا لذكرى شهداء الجيش العربي األردني .2 /ليكون متحفا وطنيا يسجل تاريخ االردن الحديث وانجازات
القوات المسلحة االردنية .
ج .تأسيس ادارة المرأة العسكرية ؟ *لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحة .
د.انشاء مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير ؟
.1لتنصيع المعدات المدنية والعسكرية .2 /لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية .
س :11اذكر تطور القوات المسلحة األردنية _الجيش العربي (المرحلة الخامسة)1999م حتى االن؟
.1انشاء مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير .2/ادخال الحواسيب الى وحدات القوات المسلحة .
.3انشاء مركز ادارة االزمات  :للتعامل مع األزمات المحلية واالقليمية والدولية .
.4اعادة القوات المسلحة من نظام الفرق الى نظام المناطق العسكرية .
.5استحداث نظام النقل االداري  :للتأمين تنقالت أفراد القوات المسلحة بوساطة أسطول حديث ومتطور .
 .6استمرار سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية وحدث السالح بإدخال طائرات حديثة .
س :12عرف مركز الملك عبد الثاني للتصميم والتطوير ؟
*مؤسسة عسكرية انشئت عام 1999تصنيع المعدات المدنية والعسكرية ،لتلبية احتياجات القوات المسلحة
والسوق التصديرية .
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الفصل الثاني (الدور التنموي واالنساني للقوات المسلحة االردنية _الجيش العربي):
س:1ماهي األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردني ؟
.1دور عسكري :الدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان عنه .
.2دور قومي  :الوقوف الى جانب األشقاء العرب في أزماتهم .
.3دور تنموي  :دفع حركة التنمية والمشاركة في تنفيذ المشاريع االقتصادية والبنية التحتية .
.4دور انساني  :على المستوى العالمي بالمشاركة في حفظ قوات السالم .
س :2وضح دور القوات المسلحة االردنية في مجال القوى البشرية ؟
*تعليم من ينضم اليها ضباط وافراد وتدربيهم على خطط وبرامج تأسيسية متميزة
*تدريب على كافة انواع المهن من اجل رفد سوق العمل بالكفاءات المدربة .
س :3اذكر دور القوات المسلحة األردنية في المجال التعليمي والثقافي ؟
*تساهم مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات في تقديم الخدمة التعليمية والثقافية في :
.1توفير التعليم المجاني في مدارس التعليم والثقافة العسكرية في المملكة .
.2توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء في القوات المسلحة واالمن .
.3المشاركة في اعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة مع الجامعات االردنية والمجلس االعلى
للعلوم والتكنولوجيا مثل مشروع طاقة الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية .
س :3اذكر دور القوات المسلحة االردنية في المجال الصناعي ؟
.1تقديم الخدمات الفنية لصيانة االجهزة والمعدات في مصانع القوات المسلحة .
.2انشاء العديد من المصانع مثل مصنع الدهانات ومصنع االوكسجين واالثاث .
.3المشاركة في المعارض الصناعية مثل ايدكس وسوفكس .
س :4اذكر دور القوات المسلحة األردنية في المجال الصحي ؟
*تقديم الرعاية الطبية للعديد من سكان المملكة ،رعايا الدول الشقيقة والصديقة في مستشفيات الخدمات الطبية
واهمها مدينة الحسين الطبية في عمان والمستشفيات العسكرية في المملكة .
س:5اذكر دور القوات المسلحة في مجال الزراعة والري ؟
.1انشاء السدود الترابية في البادية .2 /استصالح االراضي الزراعية  .3شق الطرق الزراعية .
س :6اذكر دور القوات المسلحة في مجال االنقاذ واالخالء ؟
.1فتح الطرق وازالة االنقاض والثلوج .2 /البحث والتحري واالنقاذ في حاالت الغرق عن طريق القوة البحرية .
س :7عرف المركز الجغرافي الملكي ؟ *الجهة المسؤولة عن اصدار الخرائط والمخططات .
س:8اذكر دور القوات المسلحة في مجال البناء والتعمير ؟
.1انشاء المباني الحكومية .2 /اقامة السدود .3انشاء المباني السكانية وتقديم قروض لمنتسبي القوات المسلحة
س :9اذكر الثوابت التى انطلق منها االردن بمشاركته في قوات حفظ السالم الدولية ؟
.1المكانة الدولية التي تمتع بها  .2 /ايمانه بالدور االنساني للجيش العربي الذي اصبح نموذجا للعطاء .
.3السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات المسلحة من حيث التدريب واالنضباط
.4تعزيز الصورة المشرقة للجندي االردني وقدرته على التعامل بصورة حضارية مع شعوب العالم وثقافتها .
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س :10اذكر امثلة على مشاركة االردن للقوات حفظ السالم ؟
*مشاركة في مناطق عديدة في العالم هايتي وساحل العاج /والبوسنة والهرسك  /تيمور الشرقية .
س :11اذكر االهداف التي حققها المشاركة األردنية في قوات حفظ السالم الدولية ؟
.1المساعدة في تخفيف من ويالت الحروب وتقديم المساعدة لمن يحتاج اليها .
.2تأكيد رغبة االردن في نشر االمن والسالم العالميين .
.3التعريف باألردن عالميا واالرتقاء بمكانته دوليا .
.4تسيير المستشفيات العسكرية الى المناطق المنكوبة في العالم مثل العراق وغزة وافغانستان .
الفصل الثالث(األجهزة األمنية في األردن ):
*ارتبط تشكيل جهاز االمن العام بتأسيس الجيش العربي االردني وكان جزءا منه فصل بينهم 1956م وبعد عام
1958أصبح يتبع وزارة الداخلية .
س :1أعط أسباب ما يلي:
( .1يعد جهاز االمن االردني أنموذجا ألجهزة الشرطة العالمية )؟
*ألنه يأخذ بالحسبان األبعاد الوقائية واالنسانية واالجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية .
.2انشاء الشرطة المجتمعية ؟ *ألنها شراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكالت .
س :2اذكر مهام األمن العام ؟
.1المحافظة على النظام واالمن وحماية االرواح واالموال .
.2منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها .
.3تنفيذ القوانين واالنظمة واالوامر الرسمية لمعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق احكام القانون
.4ادارة مركز االصالح التأهيل  .5مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه .
س :3عدد االدارات والوحدات التابعة لجهاز األمن العام التي استحدثت في عهد الملك عبد هللا الثاني ؟
*الشرطة البيئية  /وحدة امن وتشجيع االستثمار /اذاعة أمن أف ام  /ادارة شرطة األحداث .
س :4اذكر واجبات الدفاع المدني تأسس عام 1956م؟
.1حماية األرواح والممتلكات العامة وتوعية المواطنين .
.2القيام بعلميات االطفاء واالنقاذ واالسعاف .
.3توفير وسائل انذار من الغارات والكوارث .4تدريب الفرق التطوعية على اعمال الدفاع المدني .
س :5اعط اسباب ما يلي :
*تعد دائرة المخابرات االردنية أكثر دوائر االستخبارية تميزا واحترافا على مستوى العالم وتحظى بالثقة عالميا؟
.1دورها في التعاون الدولي  .2 /دورها في التصدي لإلرهاب والتخريب .
س :6اذكر مهام المخابرات العامة تأسست عام 1964م؟
.1جمع معلومات وتحليلها وتقديمها الى صانع القرار السياسي .2 /مكافحة التجسس.
.3مقاومة التخريب الفكري وأي محاوالت الختراق المجتمع األردني .
 .4مقاومة التخريب المادي ومكافحة االرهاب وتتبع االفراد الذي تمارسه .
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س :7كيف استطاعت المخابرات العامة مواكبة المستجدات والمتغيرات الوطنية والعالمية ؟
.1تعمل وفق قوانين وتشريعات نافذة.
.2تلتزم بمعايير حقوق االنسان .
.3تحترم كرامة المواطن وحريته .
س :8ماهي شروط اختيار ضباط المخابرات العامة ؟
*يمتلكون كفاءة وتأهيل علمي ويحملون الدرجة الجامعية االولى كحد ادنى ،
*يخضعون لدورات وعمليات متخصصه لتأهيلهم في جوانب عملهم وتنفيذ الواجبات .
س:9وضح دور المواطن في التصدي لإلرهاب بأنواعه وصوره ؟
.1التعاون مع المخابرات العامة إلحباط المخططات االرهابية التي تستهدف امن المملكة .
.2وعي المواطن وحرصه على امن المملكة .
س :10اذكر واجبات قوات الدرك تأسست 2008م ؟
.1توفير البيئة اآلمنة للمواطن االردني  .2 / .توفير البيئة اآلمنة إلنجاح العلمية االنتخابية .
.3حماية الوفود الرسمية القادمة للمملكة .4 /حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية .
.5تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق توزيع المساعدات .

اعداد االستاذ طارق القاسم
0796090510
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الوحدة السابعة :
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(الحياة االقتصادية في األردن )

الفصل األول(الزراعة في األردن ) :
س :1يعد القطاع الزراعي من اهم القطاعات االقتصادية ؟
.1النه يوفر الغذاء .2يعزز األمن الغذائي  .3يطور القطاعات االقتصادية األخرى من صناعة وتجارة.
س :2كيف استطاعت الحكومة األردنية دعم القطاع الزراعي ؟
.1اصدار تشريعات وقوانين منظمة له .2 /تقديم القروض للمزارعين .3تقديم الخدمات االرشادية والبيطرية .
.4اعفاء مستلزمات االنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية .5توجيه المزارعين نحو استخدام االنظمة الحديثة.
س :3اذكر مشكالت القطاع الزراعي ؟
.1محدودية الموارد المائية بسبب قلة االمطار وعدم انتظام توزيعها .
.2تناقص األراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني عليها .
.3زيادة مشكلة الجفاف والتغير المناخي أدى الى التصحر .
.4ضعف التسويق الزراعي داخلي وخارجي .
.5ضعف التنبؤ والتخطيط بين المزارعين ودراسة السوق وحاجاته .
س :4عرف ما يلي :
.1الحصاد المائي  :انشاء السدود والحفائر الترابية الحافظة للمياه وابار ارتوازية من اجل استغاللها .
 .2قناه الملك عبد هللا  :أول مشروع زراعي في منطقة االغوار اقيمت على نهر اليرموك سبب انشاءها بسبب
قلة مصادر المياه في االردن ومياه االمطار ال تكفى لحاجة الزراعة وتناقص المياه المخصصة للري .
س:5عدد اهم السدود في االردن ؟
*سد الكفرين  /سد الوحدة  /سد وادي العرب  /سد الملك طالل  /سد الموجب .
س :6أعط اسباب ما يلي :
.1تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الماضية ؟
*بسبب تطور القطاعات االقتصاد االخرى ادى الى هجرة سكان الريف والبادية الى المدن ،وادى ذلك تراجع
العمل بالزراعة البعلية وبالتالي تراجع باإلنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية .
.2تزايد مشكلة التصحر باألردن ؟ بسبب الجفاف والتغير المناخي .
.3تناقص األراضي الزراعية في االردن ؟ بسبب الزحف العمراني عليها .
.4توسع الدولة في مشاريع الحصاد المائي ؟
.1قلة المصادر المياه في االردن .2 /االعتماد على مياه االمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة .
.3تناقص المياه المخصصة للري .
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الفصل الثاني (الصناعة والتجارة في األردن ) :
س :1فسر ما يلي :
*(يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة القتصاد الوطني والدافع للعجلة التنمية
االقتصادية واالجتماعية ) ؟
.1يساهم في توفير فرص العمل  .2/تحسين الدخل الفردي .3 /جذب االستثمارات االقتصادية األخرى .
س:2وضح دور خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في تعزيز القطاع الصناعي ؟
.1التقليل من البطالة .2 /زيادة االنتاج المحلي .3 /تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص .
معلومة  :عام  1925اقيم في االردن اول معرض زراعي صناعي في عمان .
س :3بين دور القطاع الخاص في تطور الصناعة األردنية ؟
*اسهمت المشاريع الصناعية االنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسطة الى تطور معظمها الى مشاريع كبرى فاعلة
في تخفيف البطالة ورفد االقتصاد الوطني ،حيث شكلت المنتجات الصناعية في اخر  3سنوات %90من مجمل
الصادرات الوطنية .
س:4اذكر أبرز التطورات في القطاع الصناعي األردني ؟
.1تطور صناعات التعدينية والتحويلية  :بوتاس ،فوسفات ،اسمنت ،زجاج .
.2تطور الصناعات الكيماوية  :صناعة االدوية .
.3تطور الصناعات الورقية والبالستيك وااللبسة وتطور الصناعة االلكترونية .
.4انشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة في المملكة .
س :5عدد اهم المؤسسات الصناعية في األردن ؟
.1مؤسسة المناطق الحرة .2 /مؤسسة المدن الصناعة والغرف الصناعية .3 /بنك االنماء الصناعي .
س :6عدد مشكالت التي تواجه القطاع الصناعي ؟
.1ضعف رأس المال .2 /صغر حجم السوق المحلي  .3 /ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة .
.4تدني القدرة التنافسية للصناعات في االسواق العالمية .
.5االوضاع االقليمية المحيطة تحد من التصدير .
س :7أعط اسباب ما يلي :
.1أصبحت عمان محط أنظار التجار في البالد العربية المجاورة ؟
*بسبب سهولة اجراءات االستيراد وتحويل العمالت األجنبية .
.2يعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسة االقتصادية لألردن ؟
*بهدف تشجيع الصناعات المحلية للمنافسة في االسواق الدولية .
*تنبت الحكومات المتعاقبة برامج اصالحية لنظام التجارة بإزالة القيود  ،وجذب االستثمار  ،والتوقيع على
اتفاقيات تجارية .
س :8عدد ثالثة من االتفاقيات التي وقعتها االردن في المجال التجاري ؟
.1اتفاقية انضمام االردن الى منظمة التجارة العالمية .
.2اتفاقية التجارة الحرة بين األردن وامريكا .
.3اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي .
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س :9كيف استطاع االردن تحقيق الفائدة األكبر من االتفاقيات التجارية ؟
*من خالل طرح االردن في مؤتمر دافوس في البحر الميت النافذة االستثمارية التي تسمح للمستثمر من مزاولة
عمله خالل  14يوم اضافة أن يتعامل المستثمر مع مكان واحد جهز بالتقنيات والكفاءات البشرية التي تملك
صالحيات منح التراخيص وانجاز المعامالت االستثمارية .
س :10عرف ما يلي :
.1المنتدى االقتصادي العالمي  :هي سلسلة من المؤتمرات بدأت عام  1971في مدنية دافوس ب سويسرا ،
استضاف االردن في البحر الميت ثماني مؤتمرات حقق االردن بجهود الملك عبد هللا الثاني اتفاقيات ومشاريع
اقتصادية اسهمت في دفع عجلة التنمية وتنشيط االقتصاد الوطني .
.2هيئة االستثمار االردنية  :هيئة حكومية انشئت عام  2014بهدف تشجيع االستثمار ،وتوحيد التشريعات
الخاصة به ،والحد من ازدواجية األدوار والمهام والصالحيات .
س:11عدد اهم المؤسسات التجارية في االردن ؟
.1الغرف التجارية .
.2مؤسسة المواصفات والمقاييس .
.3المؤسسه االستهاللية المدنية .
.4المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية .
س:12اذكر المشكالت التي تواجه قطاع التجارة في األردن ؟
.1عجز الميزان التجاري االردني بسبب ارتفاع نسبة المستوردات ،وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي.
.2عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة .
.3تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة .
س :13أعط أسباب ما يلي :
.1هروب الكثير من االستثمارات الى الخارج ؟ بسبب الظروف الصعبة واالضرابات السياسية في المنطقة .
.2صدور قانون تشجيع االستثمار عام 1995م؟
*جذب االستثمارات العربية واألجنبية  /تحفيز االستثمارات المحلية .
س:14اذكر مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبد هللا الثاني ؟
.1انشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
 .2انشاء مشاريع استثمارية كبيرة مشروع العبدلي في عمان .
.3اصدار قوانين واتفاقيات لتشجيع االستثمار .
 .4توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية .
.5انشاء هيئة االستثمار االردنية .

اعداد االستاذ طارق القاسم
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الفصل الثالث(السياحة في االردن ):

س :1فسر ما يلي  ( :يشكل القطاع السياحي في األردن موردا" مهما" لالقتصاد الوطني )؟
*الن االردن يحظى بمقومات سياحية جاذبة للسياح في العالم .
س :2اذكر مقومات السياحة في األردن ؟
.1الموقع وطرق المواصالت  :موقع االردن الذي يربط بين دول آسيا وافريقيا وأوروبا ،يملك خطوط برية مع دول المجاورة
،ويملك مطارات تسهل وصول السياح من دوال العالم ،وتسهم العقبة في استقبال السياح من دول العالم .
 .2المواقع األثرية والتاريخية  :عددها  13الف موقع أثري في المملكة وهي نتاج الحضارات المتعاقبة .
.3المرافق والخدمات السياحية (مواصالت فنادق استراحات ) .
.4الخصائص الجغرافية والطبيعة في االردن  :مناطق جبلية وصحراوية وغورية شواطئ ممتدة على سواحل العقبة والبحر الميت .
 .5البيئة اآلمنة والمستقرة  :بسبب وجود الشرطة السياحية للحماية السياح داخل المملكة .
س :2اذكر أنواع السياحية في االردن ؟
مجال السياحية
أنواع السياحة
زيارة المواقع التاريخية والثقافية والمتاحف في
.1السياحة الثقافية
االردن
.2السياحة العالجية

سياحة االستشفاء وزيارة منتجعات عالجية تتميز
بالمياه الكبريتية الحارة ،ومياه البحر الميت
العالجية
زيارة األماكن الدينية المقدسة اإلسالمية
والمسيحية .

.4السياحة البيئية

زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفا ،والمناطق
المنخفضة الدافئة شتاء ،والمحميات الطبيعية .

 .5سياحة المؤتمرات

عقد مؤتمرات اقتصادية ،والتمتع بزيارة المواقع
السياحية

.3السياحة الدينية

المواقع السياحية
جرش ،البترا،قلعة الكرك وقلعة الشوبك ،قلعة
عجلون ،القصور الصحراوية  ،متحف التراث
االردني ،متحف القطع االثرية ،متحف التراثية،
ومتحف األردن /متاحف الحياة الشعبية .
.1حمامات ماعين مأدبا .
.2حمامات عفرا الطفيلة .
.3الحمة االردنية في الشونة الشمالية.
.1مقامات األنبياء وأضرحة الصحابة .
.2موقع المغطس على نهر االردن .
.3جبل نيبو والكنائس البيزنطية .
.1مصايف:دبين وعجلون.
.2مشاتي :العقبة والبحر الميت واألغوار
.3محميات :ضانا  /االزرق
قصر المؤتمرات في البحر الميت .

س :3عرف ما يلي :
.1السياحة العالجية  :هي سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية الحارة
مثل ماعين وعفرا والحمة االردنية .

ومياه البحر الميت

.2ادارة الشرطة السياحية  :هي ادارة المسؤولة عن حماية السياح داخل المملكة وتوفير البيئة اآلمنة لهم .
س :4أعط اسباب ما يلي :
*يؤدي القطاع الخاص دورا" مهما في تطوير السياحة األردنية والنهوض بها ؟
*ألنه يقوم بالعديد من المشاريع الخدمة السياحية مثل المنتجعات والفنادق واالستراحات ،والشركات السياحية التي تنظم قدوم
األفواج السياحية ،وتنقلها في األردن .
س :5اذكر المشكالت التي تواجه القطاع السياحي ؟
.1عدم االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة .
.2تدني االقبال على السياحة الداخلية األردنية .
.3ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة .
.4ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخليا وخارجيا .
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(الحياة االجتماعية في األردن )

الفصل األول(تطور الحياة االجتماعية في األردن ):
س :1يتكون المجتمع األردني من ثالث فئات اذكرها ؟
.1سكان المدن  .2الريف  .3البادية .
س :2اذكر خمسة من مظاهر تطور المجتمع األردني ؟
.1زيادة النمو السكاني
 .2زيادة الهجرات الداخلية .
.3زيادة دور المرأة في المجتمع االردني .
 .4االهتمام بقطاع الشباب في المجتمع.
 .5رعاية ذوي االعاقة .6 /التغير في شكل االسرة األردنية
.7االقبال المتزايد على التعليم .
س :3اذكر أسباب ارتفاع عدد السكان في األردن ؟
.1الزيادة الطبيعية  :زيادة عدد المواليد وانخفاض نسبة الوفيات .
.2الزيادة غير الطبيعة  :التي ترتبط بتدفق الهجرات القسرية من الدول المجاورة بفعل الحروب .
س:4اذكر أهم الهجرات القسرية من الدول المجاورة الى االردن بفعل الحروب ؟
.1الهجرة الفلسطينية بعد حرب ،1948وحرب 1967م .
.2عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية 1991م .
.3هجرة العراقيين الى األردن بعد حرب الخليج الثانية ،1991وعام 2003م .
.4استمرار موجات اللجوء الناتجة عن األزمات في المنطقة العربية مثل األزمة السورية 2011م .
س :5اذكر اسباب الهجرة المتزايدة للمجتمع االردني من البادية والريف الى المدن ؟
.1توافر عوامل جذب في المدن .2 /توافر خدمات صحية وتعليمية وصحية .3/توفر فرص عمل ونمو اقتصادي.
س :6اذكر اآلثار السلبية للهجرة من الريف الى المدن في المجتمع األردني ؟
.1ارتفاع الكثافة السكانية في المدن .2 /زيادة الطلب على الغذاء .3 /ارتفاع االسعار
.4ظهور المشكالت االجتماعية والسكانية واالختناق المروري .
س :7بين االجراءات التي بذلتها الحكومات األردنية للحد من هجرة المواطنين الى المدن ؟
.1اعادة النظر في توفير اساليب االستقرار في االرياف والمدن .
.2االرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية .
.3توفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة .
س :8اذكر اجراءات توطين في البدو في األردن كما ورد في كتاب الملك الحسين بن طالل (مهنتي كملك)؟
.1اعداد وتنفيذ برنامج مساعدة ومعونة لتأمين مساكن حضرية وحديثة .
.2توفير مياه جارية لهم طوال السنة .
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س :9وضح جهود الملك عبد هللا الثاني في الحد من الهجرات الداخلية في األردن ؟
.1االنتقال بشرائح المجتمع األردني األقل حظا نحو االكتفاء واالنتاجية .
.2تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردني ة عام 2003ومن اهدافه:
أ .جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة لالستثمار عبر االستغالل للموارد الطبيعة والبشرية فيها.
ب.رفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة .
ج.تفعيل دور المرأة بإنشاء المراكز النسائية في انحاء البادية .
س :10اذكر أشكال االسرة األردنية ؟
.1األسرة الممتدة .2األسرة النووية .
س:11أعط اسباب مايلي:
*شيوع نمط األسرة النووية في المجتمع األردني في الوقت الحاضر ؟
.1ارتفاع مستوى التعليم .
.2زيادة الهجرة من الريف الى المدينة .
.3تنوع النشاط االقتصادي .
.4التغير في بعض وظائف األسرة التقليدية .
س:12كيف استطاعت المرأة األردنية اثبات قدرتها على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية جنبا الى جنب مع
الرجل ؟
.1العمل في الوظائف الحكومية والخاصة  .2 /ادارة المشاريع االنتاجية الصغيرة وقامت الدولة بتمويلها .
س :13اذكر مظاهر اهتمام الدولة األردنية بالمرأة ؟
.1التوسع في تعليم المرأة ،وفتح المجال للمشاركة في العمل .
.2تقلد المناصب العامة في الدولة عام 1979تقلدت اول منصب وزاري في التنمية االجتماعية .
.3تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة :1992جهة وطنية مرجعية في االنشطة المتعلقة بالمرأة .
.4المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية والبلدية واألحزاب السياسية  1993 :أول مشاركة نسائية في
البرلمان األردني  1995،في المجالس البلدية  ،ثم في الكوتا النسائية .
.5زيادة مشاركة المرأة في الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي التطوعي .
 .6حماية المرأة من التمييز والعنف كافة .
س:14أعط امثلة على جهود األردن في محاربة العنف والتميز ضد المرأة ؟
.1صادق االردن على اتفاقية القضاء على صور العنف للمرأة عام 1992م.
.2انشاء ادارة حماية االسرة في عام .1997
س:15عرف ادارة حماية االسرة ؟
*انشئت عام 1997وهي تابعة لمديرية االمن العام ،تعالج قضايا العنف ضد المرأة والطفل ،وتحافظ على ترابط
األسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع األردني .
س :16فسر ما يلي ( يعد المجتمع األردني من المجتمعات الفتية ) ؟
*الن الشباب تشكل ثلثي المجتمع األردني وهي اعلى النسب في العالم  ،وجاء االهتمام بالشباب لما له دور في
تطور االردن ونموه وازدهاره .
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س :17اذكر التطورات التي مرت بها رعاية الشباب في النصف الثاني من القرن العشرين ؟
.1عام 1966أصبحت مؤسسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة الوزراء هي مسؤولة عن هذه الفئة .
.2عام 1984م انشئت وزارة خاصة للشباب .
س :18وضح رؤية جاللة الملك عبد هللا الثاني نحو الشباب االردني كما ورد في خطابه ؟
.1دعم الشباب رعايتهم اكتشاف طاقاتهم وامكاناتهم .
.2تقع مسؤولية على الشباب من أجل اظهار وعيهم وادراكهم لحجم التحديات والتغيرات .
.3اثبات قدرتهم على المنافسة والتميز .4 /النهوض بإبداعاتهم التي تحدد مستقبل الوطن واالجيال القادمة .
س:19عدد خمسة من االنجازات التي تحققت في قطاع الشباب في عهد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين ؟
.1تشكيل المجلس األعلى للشباب عام 2001م .2 / .معسكرات الحسين للعمل والبناء .
.3جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين لإلنجاز واالبداع الشبابي .
.4جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين للياقة البدنية :هدفها رفع مستوى اللياقة الصحية للطلبة ،الكشف عن
قدرتهم الخاصة من اجل استثمار أوقات فراغهم بشكل ايجابي .
.5مبادرة فرسان التغير  :اشراك الشباب في صنع القرار ،والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي .
.6مبادرة تدريب الشباب وهدفها :
أ .تشغيل الشباب بصفتهم المدنية في القوات المسلحة االردنية للعمل في قطاع االنشاءات .
ب .اعداد قوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية ،وتدربيها للحد من الفقر والبطالة .
ج .تعزيز روح االنتماء الوطني واالنضباط وااللتزام لدى المشاركين في المشروع .
س :20وضح مظاهر اهتمام جاللة الملك عبد هللا الثاني برعاية ذي اإلعاقة كما ورد في خطابه ؟
.1االهتمام بهذه الفئه واجب وطني ،وحق من حقوق االنسان .
.2اكدت عليه اتفاقيات حقوق االنسان العالمية ،واهداف التنمية األلفية (المستدامة ) .
.3مقياس من مقياس تتقدم األمم ورفعتها .
.4توفير سبل الدعم والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة في المجاالت التشريعية والصحية والتعليمية .
.5أكد ان بعض المؤسسات تفتقر الى وجود فلسفة ورؤية واضحة تساعد على تفعيل برامج التأهيل التي تسهم
في اندماجهم في المجتمع .
س :21وضح كيف أسس المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقين وهدفه ؟
*اسس عام 2007بموجب قانون حقوق األشخاص المعوقين ،حتى يشكل المظلة القانونية والحقوقية لألشخاص
ذوي اإلعاقة في األردن .
س :22أذكر ابرز انجازات المجلس األعلى للشؤون األشخاص المعوقين ؟
.1مبادرة مدرستي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم :توفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة .
.2توفير فرص العمل لألشخاص ذوي االعاقة .
.3منحة سمو األمير رعد بن زيد لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بالجامعات الرسمية .
.4انشاء نظام المعلومات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعية.
.5مشروع خط الطوارئ للصم  :بالتعاون مع ادارة القيادة والسيطرة التابعة لألمن العام .
.6تنفيذ حملة وطنية توعوية شعار (مكاني بينكم )  :هدفها زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي
للطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية والخاصة .
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س :23اذكر قضايا اجتماعية تغيرت نظرة المجتمع األردني اليها ؟
.1التوسع في التعليم .2 /مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة .3 /تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية .
س :24فسر ما يلي ( :أدى التقدم الكبير في قطاع التعليم الى تطور المجتمع االردني ) ؟
.1استثمار الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة كان اساس التقدم الذي يشهده االردن .
.2الحصول على العمل وارتفاع المستوى المعيشي واالجتماعي مرتبط بالتعليم المهني واألكاديمي .
.3التوسع في التعليم وزيادة االقبال على التعليم الجامعي بمستوياته من مظاهر تطور المجتمع االردني .
س :25علل (انخفاض نسبة األمية في االردن ) ؟
*بسبب زيادة االقبال على التعليم في االردن حيث بلغت نسبة األمية عام .%6 / 2015
الفصل الثاني (النهضة التعليمية والثقافية في األردن ) :
س.1تتبع تطور التعليم في عهد االمارة ؟
.1ظهور ثالث مدارس ثانوية متوسطة (الدراسة فيها مدة سنتان ) في السلط والكرك واربد .
.2اصبحت مدرسة السلط الثانوية كاملة (مدرسة الدراسة فيها اربع سنوات )،ثم ظهور ثالث مدارس اخرى في
اربد والكرك وعجلون .
.3في عام  1931أصبح في االردن  50مدرسة ذكور  10اناث ،ومدرسة صناعية واحدة .
.4عام  1939صدر نظام المعارف وتعديالته /قسمت االمارة من الناحية التعليمية الى ثالثة ألويه :لواء عجلون،
ولواء الكرك ومعان  ،ولواء البلقاء ،تنوعت المدارس بين حكومية وخاصة .
 .5بعد عام :1945_1944أصبح الحصول على شهادة الدراسة األولية مشروطا بنجاح الطالب في االمتحان الذي
تشرف عليه وزارة المعارف .
س :2فسر ما يلي ( بقي عدد المدارس محدودا بعد االستقالل  77مدرسة حكومية ؟
*ألنه كان مقتصرا على المدن وبعض التجمعات السكانية في الريف  /قلة الموارد المالية  /وضعف اهتمام
األهالي بالتعليم وخاصة تعليم المرأة .
س :3كيف أسهم األردنيون بدفع تكاليف التعليم االساسية بعد االستقالل ؟
*بناء المدارس  ،دفع أجور المعلمين وثمن مواد التعليم  ،كان على البلديات والمجالس القروية تحمل أعباء بناء
المدارس االساسية ،وتقديم قطع من األراضي لوزارة التربية والتعليم تسهيال للبناء ورغبة منهم في نشر التعليم
في المجتمع االردني .
س :4عدد اهم الجامعات التي درس فيها االردنيون في الخارج ؟
.1الجامعة األمريكية (بيروت ) .2 /الجامعة السورية (دمشق ) .3جامعة األزهر (القاهرة ) .
س :5وضح (كان للدستور  1952اثر في احداث نهضة تعليمية في األردن ؟ *ألنه أقر الزامية التعليم ومجانيته.

س :6وضح تطور التعليم في عهد الملك الحسين بن طالل ؟
.1زيادة عدد المدارس والطلبة  .2افتتاح الجامعات  .3تخرج االف األردنيين من مختلف العلوم .
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س :7وضح تطور التعليم في االردن في عهد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين ؟
.1االهتمام بالتعليم وارتفاع نسبة االنفاق عليه .
.2استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في الغرفة الصفية .
.3التركيز على التعليم المستمر مدى الحياه ،وتفعيل دور الطالب ليكون منتج للمعرفة ومحلال لها .
.4االهتمام بالبيئة التعليمية اآلمنة واغناءها بالمصادر والمختبرات والمشاغل .
.5االهتمام بالتعليم المهني والتقني لرفد السوق العمل بالكوادر المؤهلة .
.6تأهيل المعلمين قبل الخدمة وفي أثنائها ،وزياد عدد المدارس الستيعاب الطلبة .
 .7العناية بالطلبة المتميزين بإيجاد مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز في المملكة .
 .8توسع كبير في التعليم الجامعي كما ونوعا للوصول الى معايير الجودة .
*تطور الثقافة في االردن :
س :1فسر ما يلي( تعد الثقافة عنصرا" اساسيا في تقدم المجتمعات )؟
*ألنها حصيلة التطور في المجاالت االنسانية جمعيها من تراث وفنون وآداب ولغة وفكر .
س :2تتبع تطور النشاط الثقافي في االردن في عهد االمارة ؟
.1كان بالط الملك عبد هللا االول ابن الحسين ملتقى األدباء والشعراء والمفكرين .
.2كان الملك عبد هللا االول ادبيا وشاعرا طبق النهج الديمقراطي وشجع على اصدر الصحف والمجالت.
.3اشهر الصحف الصادرة (الحق يعلو)  /صحيفة (الشرق العربي )تغير اسمها الجريدة الرسمية 1926م.
س :3تتبع تطور النشاط الثقافي بعد االستقالل وفي عهد الملك الحسين بن طالل ؟
.1تاسيس دائرة الثقافة والفنون 1966التى اهتمت بالكتاب والمثقفين والفنانين ودعم انتاجهم الفكري وكانت
جزء من وزارة االعالم والسياحة ،وصدرت مجالت ثقافية مثل (مجلة افكار ) .
.2تأسيس قصر الثقافة
.3ورابطة الكتاب األردنيين .
.4رابطة المسرحين األردنيين .
.5مؤسسه ال البيت للفكر االسالمي.
س :4كيف حرص الملك عبد هللا الثاني االرتقاء بالحركة الثقافية كما ورد في خطابه ؟
.1دعم الكتاب والمثقفين.2 /تقدير االبداع والمبدعين  .3 /ايجاد مراكز ومؤسسات تساعد بالنهوض بالحركة
الثقافية .
س:5اذكر اإلنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عهد الملك عبد هللا الثاني ؟
.1اعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام  :2002لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة ،واظهار ما تزخر به من
تراث عريق  ،تمثل ذلك بإصدار الكتب في مجال المعرفة ،عقد محاضرات وندوات عن أبرز اعالم الفكر والثقافة
في االردن  ،واقامة معارض للفنون التشكيلية .
 .2اعالن مدينة اردنية كل عام تحمل اسم الثقافة االردنية .
.3انشاء الهيئة الملكية لألفالم عام  :2003هي مؤسسه حكومية تهدف الى تطوير صناعة مواد مرئية
ومسموعة قادرة على المنافسة عن طريق تطوير القدرات البشرية والفنية والمالية .
.4انشاء مراكز ثقافية جديدة في االردن مثل  :مركز الملك عبد هللا الثاني الثقافي في الزرقاء  ،مركز األمير
الحسين الثقافي في معان .
 .5اطالق مهرجان القراءة للجميع (مكتبة األسرة )  :بدأت عام  2007هدفها اصدار مؤلفات في شتى المعارف
االنسانية وبيعها بأسعار رمزية للحث على القراءة واالهتمام بالكتب .
.6تشجيع السياحة الثقافية (متحف االردن في راس العين في عمان ) :يحتوي آثار االردن التاريخية.
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الفصل الثالث(النهضة الصحية في األردن ):
س:1وضح تطور قطاع الصحة في األردن ؟
.1منذ تأسيس االمارة عندما عين مشاور وزير للصحة في أول حكومة أردنية .
.2أسست أول دائرة للصحة عام 1929م .
.3بعد االستقالل انشئت العديد من المستشفيات الحكومية  :البشير  ،ومستشفى حكومي بإربد  ،ومستشفى
االمراض الصدرية  /ومستشفيات خاصة مثل مستشفى االيطالي وملحس واألهلي ،وراهبات الناصرة وفلسطين.
 .4في عام  1950تأسست اول وزارة للصحة .
س :2اعط اسباب ما يلي :
*يتميز قطاع الرعاية الصحية بالجودة العالية اقليميا ودوليا ؟
.1وجود اطباء وممرضين وفنين مؤهلين .
.2توافر مستشفيات عامة وخاصة مزودة بأحدث األجهزة والمعدات منتشرة في المملكة .
 .3وجود مستشفيات جامعية تعليمية :الجامعة األردنية  ،مستشفى الملك عبد هللا الجامعي .
.4وجود مراكز علمية بحثية  :مركز الخاليا الجذعية االردني في مشفى الجامعة االردنية .
.5مراكز طبية مثل  :المركز الوطني للسكري ،والغدد الصم والوراثة ،مركز الحسين للسرطان .
س :3عرف المصطلحات التالية :
.1مركز الحسين للسرطان  :هو احدى المراكز الطبية في المملكة مسؤول عن معالجة أمراض السرطان .
.2مركز الخاليا الجذعية  :أحد المراكز العلمية البحثية في مستشفى الجامعة األردنية .
س :4اذكر االنجازات التي حققها القطاع الصحي في األردن ؟
.1انشاء المزيد من المستشفيات في القطاعين العام والخاص .
.2شمول األطفال دون السادسة في منظومة التأمين الصحي المجاني .
.3تقديم خدمات األمومة والطفولة وتنظيم األسرة مجانا .
 .4رفد المؤسسات الطبية بالكوادر واألجهزة الطبية الحديثة .
 .5تغطية مناطق المملكة بالرعاية الصحية عن طريق مراكز صحية أولية وشاملة .
 .6العمل مع الجهات المختلفة للوصول الى التأمين الصحي الشامل .
س :5اذكر ثالثة من المستشفيات العسكرية التابعة للخدمات الطبية الملكية 1964م؟
.1مستشفى ماركا العسكري .
.2مدينة الحسين الطبية 1973م :مركز تحويلي وتعليمي للخدمات الطبية الملكية .
.3مستشفى االمير هاشم بن عبد هللا الثاني في العقبة .4 /مستشفى االمير زيد بن الحسين في الطفيلة .
.5مركز الملكة عليا ألمراض وجراحة القلب 1982م.
.6معهد األطراف االصطناعية في ماركا 1984م.
س :6وضح الدور الذي تقوم به الخدمات الطبية الملكية ؟
.1تضم التخصصات الطبية كافة ،تدريب طلبة كليات الطب والتمريض والمهن الطبية .
.2تطورت هذه الخدمات بدخول أجهزة طبية متطورة .
.3تعمل على تنظيم الخدمات الطبية المتخصصة والتوسع في االختصاصات الفرعية .
.4ارسال الفرق الطبية بالمهمات االنسانية على المستوى الدولي ،والمشاركة بقوات حفظ السالم .
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المقوالت التاريخية
الوحدة الثانية :
القائل
المقولة
الملك الحسين بن طالل في كتاب
.1على الرغم من كلوب باشا كان
مهنتي كملك.
القائد العام لجيشي
.2ايها الضباط والجنود احييكم اينما الملك الحسين بن طالل
كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحراسا
الوحدة الرابعة :
المقولة
.1لقد حاولت بنجاح ان أوطن
القبائل البدوية
.2جميعنا مدعوون لدعم الشباب
ورعايتهم واكتشاف طاقاتهم
.3ان االهتمام بهذه الشريحة من
المواطنين هو واجب وطني
.4ستظل الحركة الثقافية موضع
الرعاية واالهتمام من خالل دعم
الكتاب

القائل
الملك الحسين بن طالل
مهنتي كملك
الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
الملك عبد هللا الثاني بن الحسين
الملك عبد هللا الثاني بن الحسين

اعداد االستاذ طارق القاسم
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السبب
رغبة الملك الحسين بن طالل
بتعريب الجيش العربي
خطابه لضباط والجنود في 1956
بمناسبة تعريب الجيش العربي
السبب
االجراءات المهمة لتوطين البدو
رسالة وجهت للحكومة ب 2006
لالهتمام ب قطاع الشباب
رسالة وجهت للحكومة ب 2006
لالهتمام بذوي االعاقة
االرتقاء بالحركة الثقافية من
خطاب العرش السامي ب 2002

