المستوى الرابع/كافة الفروع

المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو

السلطات الدستورية في األردن.
ولنا بعُنق السّمآء أُمنيآت
ُمعلّقة؛ ستُهطل علينا يوما

1س) على ماذا تقوم كل من السلطات الدستورية الثالث؟
ج) تقوم على التكامل والتعاون في إدارة الدولة األردنية.
أوال :السلطة التنفيذية.

1س) عرف السلطة التنفيذية:
ج) هي سلطة دستورية أردنية تتكون من مؤسسة العرش ومجلس الوزراء (الحكومة)
2س) عدد/اذكر مكونات السلطة التنفيذية؟
ج) أ -مؤسسة العرش.

ب -مجلس الوزراء(الحكومة).

3س) عدد السلطات الدستورية الثالث.
ج) أ-السلطة التنفيذية.

ب-السلطة التشريعية.

ج-السلطة القضائية.

4س) نظام الحكم في األردن:
ج) نيابي ملكي وراثي( .على الترتيب)
-1مؤسسة العرش
1س) عرف مؤسسة العرش:
ج) هي مؤسسة تتمثل في الملك للملكة األردنية الهاشمية والعرش األردني الوراثي كما جاء في مادة
الدستور( )28وتقع قاعة العرش في قصر رغدان العامر.
2س) ماذا تضمنت المادة ( )28من الدستور:
ج) أن عرش المملكة األردنية وراثي في أسرة الملك عبد هللا األول ابن الحسين (المؤسس)
3س) أين تقع قاعة العرش:
ج) في قصر رغدان العامر.
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4س) ما شروط وراثة العرش  /ما شروط والية العهد  /عدد أسس وراثة العرش:
ج) أ -تستقل والية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه (الذكور) سناً ،ثم إلى أكبر أبناء ذلك االبن األكبر
وهكذا طبقة بعد طبقة.
ب -إذا لم يكن لمن له والية الملك عقب ذلك تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء إخوته
وهكذا حسب الترتيب.
5س) عدّد صالحيات الملك من خالل مؤسسة العرش /وضّح أبرز صالحيات الملك؟
5س) ما صالحيات الملك التي ترتبط بالسلطة التشريعية؟
ج) -1قيادة القوات المسلحة فهو القائد األعلى للقوات المسلحة.
-2إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية.
-3المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمة.
-4إبرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم.
-5الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية ودعوة مجلس األمة لالجتماع وافتتاحه وتأجيله وحله.
-6تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه.
-7تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.
-8تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
-9اختيار ولي عهد وتعيين نائب الملك.
-2مجلس الوزراء (الحكومة)
1س) عرف مجلس الوزراء؟
2س) من ماذا تتكون (الحكومة) مجلس الوزراء؟
ج) هو مجلس يتألف من أ -الوزراء ب -ورئيس الوزراء ،وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتضيات
المصلحة العامة وتعد الحكومة صاحبة الوالية العامة على شؤون الدولة كافة.
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س )3ما شروط اختيار مجلس الوزراء
ما أسس اختيار مجلس الوزراء؟ (و  /ص)2017/
س )4ما وظيفة رئيس الوزراء؟
س )5علل ،يعرض رئيس الوزراء أسماء الوزراء على الملك؟
س )6أمام من يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية؟
س )7علل يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى المجلس النواب.
س )8ما الفترة الالزمة لمجلس الوزراء لتقديم بيانه؟
ج) أ -يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسميا ً بتشكيل الوزارة.
ب -يختار رئيس الوزراء ،الوزراء ويعرض أسمائهم على الملك )علل( إلصدار اإلرادة الملكية السامية لتشكيل
حكومة.
ج -يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك.
د -يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري الى مجلس النواب خالل (شهر) من تشكيله (علل) للحصول على الثقة).
9س) ما المقصود بالبيان الوزاري (:و  /ش )2017/
ج) هو خطة عمل الحكومة بنا ًء على الكتاب التكليف السامي الذي وجهه إليها جاللة الملك وتتعهد الحكومة بتنفيذه
في مدة واليتها وتسأل من مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه.
10س) استنتج العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:
ج) أ-السلطة التشريعية :مجلس النواب ،والسلطة التنفيذية :الوزراء ورئيس الوزراء.
ب -فوفقا ً ألحكام الدستور ،فإنّ رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤوليته مشتركة
ج -كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزراته.
د-على هذا األساس يتعين على الحكومة للبقاء في السلطة للحصول على ثقة مجلس النواب بنا ًء على البيان الوزاري
الذي تقدمه.
11س) من خالل النص الموجود في الصندوق (ص )105أجب عما يلي.
أ-علل :من األسباب الموجبة لتغيير الحكومة األردنية(.و  /ص )2017/
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ج-1-إذا رأى الملك أن الوزارة قد فقدت انسجامها وقدرتها على بذل مزيد من العطاء.
-2أنها ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب.
-3أن جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متغير أو سياسة عربية خارجية مستجدة.
ب-علل ،على ماذا يقوم الملك عندما تفقد الوزارة انسجامها أو ترتكب أخطاء؟
ج) أنه يدعو من يرى فيه األهلية لتحمل المسؤولية للشروع في تشكيل فريق وزاري جديد.
12س) عدد أبرز مهام مجلس الوزراء /من صالحيات مجلس الوزراء.
ب-اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة.

ج) أ -إعداد الموازنة العامة للدولة.
ج-ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها.

د -تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي

والخارجي.
ثانيا :السلطة التشريعية.
1س) عرف السلطة التشريعية:
ج) هي سلطة دستورية أردنية وهي الركيزة األساسية للحكم في الدولة األردنية وتناط بالملك ومجلس األمة الذي
يتكون من مجلس األعيان ومجلس النواب.
2س) وضح :السلطة التشريعية ركيزة أساسية للحكم في الدولة األردنية.
ج) ألنها تدل على أهمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب في الحياة السياسية.
3س) إلى من تناط السلطة التشريعية.
ج) أ-الملك.

ب-مجلس األمة.

4س) من ماذا يتألف مجلس األمة:
ج) أ-مجلس األعيان.

ب-مجلس النواب.

5س) قارن بين مجلس األعيان ومجلس النواب من حيث:
من حيث

مجلس النواب

مجلس األعيان
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مجلس األمة

وجه الشبه
يعينّهم

الملك بإرادة ملكية.

منتخبين باالقتراع السري من الشعب

عددهم

نصف أعضاء مجلس النواب مع

( )130نائب

الرئيس()65

6س) من أبرز اختصاصات السلطة التشريعية(.و  /ش )2017/
ج) أ-تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب.
ج-منح الثقة للحكومة .

ب-إقرار الموازنة العامة.
د -مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها.

مالحظة :النقطتين(أ.ب) اختصاصات تشريعية.

والنقطتين(ج.د) اختصاصات رقابية.

ثالثا :السلطة القضائية.
1س) عرف السلطة القضائية:
ج) هي سلطة دستورية أردنية تقوم بتنظيم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة وعالقتهم بالدولة بعضهم بعضا،
وهي سلطة مستقلة عن السلطات( التنفيذية والتشريعية) حيث تتوالها المحاكم باختالف أنواعها وتصدر
أحكامها وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة.
2س) بماذا يتمتع القضاة األردنيين:
ج) أ -باستقاللية تامة.

ب -يعينون ويرقون ويعزلون في المحاكم النظامية.

3س) وضح طريقة التعيين أو العزل في المحاكم النظامية.
ج) أ -يصدر عن المجلس القضائي.

ب -يقترن بإرادة ملكية سامية وفقا ألحكام الدستور.

-11اختصاصات السلطة القضائية.
1س) عدد /وضح/اذكر اختصاصات السلطة القضائية.
2س) على ماذا تقوم الحريات األردنية؟
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3س) من اختصاصات السلطة القضائية حماية المجتمع ،وضح كيف.
ج) أ -تطبيق القوانين واألنظمة التي تحددها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ب -ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس -1 :سيادة القانون  -2التكامل مع السلطتين التشريعية
التنفيذية.
ج -حماية المجتمع من -1:الجريمة واالنحراف  -2إحداث التغير اإليجابي بصورة تتوافق مع أهداف المجتمع
وطموحاته.
د-الفصل بين المتخاصمين وتحقيق االستقرار والتوازن داخل المجتمع.
-2المجلس القضائي األردني.

1س) عرف المجلس القضائي األردني:
ج) هو مجلس في قمة هرم السلطة القضائية في األردن ويجسد مع مجلس األمة والوزراء مبدأ الفصل بين
السلطات.
2س) ما المبدأ الذي يتمثله المجلس القضائي األردني:
إطمئن ؛ وكن لحوحا في
الدعاء  ..سيستجيب ..

ج) يجسد مبدأ الفصل بين السلطات.
3س) يمثل المجلس القضائي أحد مظاهر الفصل بين السلطات في األردن:

ياا رب

ج) ألنه يتصف باالستقاللية التامة من السلطة التنفيذية التشريعية.
.3أنواع المحاكم .
1س) بماذا تمتاز المحاكم األردنية:
ج) أ -مستقلة ومصونة من تدخل أي جهة سواء أكانت رسمية أم غير رسمية.
ب-جلساتها مفتوحة أمام الناس.
ج -يحق لألفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة االحتكام إلى القضاء على اختالف أنواع المحاكم ودرجتها تطبيقا ً
لمبدأ استقاللية القضاء.
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2س) من أنواع المحاكم في األردن:
ج) أ-المحاكم النظامية .ب-المحاكم الدينية وتشمل-1:المحاكم التشريعية  -2محاكم الطوائف الدينية

ج-المحاكم

الخاصة).
سؤال ع سررررررريع،،،،

1س) قارن بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من حيث:
ب-مكوناتها.

أ-المفهوم.

ج-اختصاصها

.

انتبــــــــــــــــه ،،،
** أهم التواريخ في الدرس:
ال يوجد تواريخ في هذا الدرس .
يارب أيام جميلة وأخبار مفرحة و
شعور ج ّميل
و نفس مقتنعة و قلب مرتاح و
راحة بال و توفيق من عندك

الفصل الثاني :الحياة النيابية في األردن.

1س) متى بدأت الحياة النيابية في األردن؟
ج) منذ تأسيس إمارة شرق األردن.
2س) كم مجلس تشريعي تشكل من فترة 1929م 1946 -م؟
ج) خمسة مجالس تشريعية.
3س) ما الفترة التي تم تأسيس فيها خمسة مجالس تشريعية:
ج) 1929م1946 -م
4س) بماذا تميزت المجالس التشريعية؟( و /ص)2017/
ج) أ -النشاط السياسي

ب-مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها

أوال :تطور الحياة النيابية في األردن بين عامين 1946م1967-م.
7
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1س) علل :شهدت الحياة النيابية مجموعة من المستجدات القانونية والسياسية واالجتماعية الخارجية والداخلية.
ج) أ -نتيجة نكبة فلسطين عام1948م.

ب -اتحاد ما تبقى من األراضي الفلسطينية مع األردن بوحدة الضفتين

1950م
2س) علل/فسر :إعادة النظر في قانون االنتخاب بعد االستقالل.
ج) لضمان مشاركة الفلسطينيين في الضفة الغربية باالنتخابات.
3س) متى بدأ التطور الدستوري النيابي في األردن.
ج) عام 1956م.
4س) ما هي أول حكومة حزبية؟
ج) الحكومة الوطنية.
5س) عرف الحكومة الوطنية.
ج) هي أول حكومة حزبية ائتالفية حصل فيها مرشحو األحزاب على( )26مقعدًا من أصل ( )40مقعدًا التي
شكلت على أثرها حكومة سليمان النابلسي.
6س) من أبرز التحديات التي واجهت الحياة النيابية بين عامي (1967-1946م).
(و /ش)2017/
علل :حل معظم المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها الدستورية.
ج) أ-الحروب اإلقليمية.

ب-تداعيات القضية الفلسطينية.

7س) متى واجهت الحياة النيابية في األردن التحديات؟
ي (1967-1946م).
ج) بين عام ّ
2س) إلى متى استمرت الحياة الديمقراطية في األردن في ظروف التحديات المحيطة؟
ج) حتى  15نيسان عام 1967م.
9س) متى تعطلت وظيفة السلطة التشريعية في األردن؟
ج) أ -بعد حرب حزيران عام 1967م.

ب -واالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية.
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10س) من نتائج حرب حزيران عام 1967م واالحتالل اإلسرائيلي على الحياة النيابية في األردن.
ج) أ -تعطلت وظيفة السلطة التشريعية.

ب -تأجلت جلسات مجلس األمة.

ج -مددت فترة المجلس النيابي

تجر انتخابات نيابية بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس وبقي
التاسع ألكثر من مرة استنادا ألحكام الدستور د -لم َ
َ
معطال حتى عام1984م.
11س) متى بقيت الحياة النيابية معطلة في األردن؟
ج) حتى عام 1984م.
12س) ما اإلجراء البديل عن المجلس النيابي في األردن في فترة الظروف والتحديات المحيطة؟
ج) أ -اجتماعات بين القيادة الهاشمية مع فئات الشعب.

ب -مشاركتهم في صنع القرار.

13س) من األدلة على مشاركة الشعب مع القيادة الهاشمية في صنع القرار.
ج) أ -مشروع االتحاد الوطني األردني عام 1972م .ب -المجلس الوطني االستشاري عام 1978م.
14س) فسر :تمديد مدة المجلس النيابي التاسع بعد انتهاء مدته عام 1971م.
ج) أ-بسبب تعطل وظيفة السلطة التشريعية وتأجيل جلسات مجلس األمة نتيجة حرب حزيران عام 1967م
واالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية.
ثانيا :المجلس الوطني االستشاري األردني(1978-1984م).

1س) عرف المجلس الوطني االستشاري.
ج) هو مجلس معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء وكانت مدته عامين .وجاءت تركيبة المجلس
ممثلة لشرائح المجتمع وفئاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية كافة.
2س) كم مدة المجلس الوطني االستشاري:
ج) عامين.
3س) فسر :سبب إنشاء المجلس الوطني االستشاري.
ج) أ-لوصفه َ
حال مؤقتا َ لسد الفراغ الدستوري.

ب-إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية .ج-تحمل المسؤولية في

صنع القرار.
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المستوى الرابع/كافة الفروع

المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو

4س) متى وجه الملك الحسين بن طالل رسالة ملكية إلى رئيس الوزراء؟
ج) بتاريخ  13نيسان 1978م.
5س) على ماذا تحتوي الرسالة الملكية التي بعثها الملك حسين بن طالل إلى رئيس الوزراء عام 1978؟
ج) أ -دعا فيها الحكومة إلى وضع قانون مؤقت ينشأ بموجبه المجلس الوطني االستشاري بوصفه صيغة تأخذ
بالحسبان معطيات األوضاع االستثنائية التي مرت بها األردن .ب-أكّد فيها أن المجلس ليس بديال عن الحياة
النيابية االنتخابية وال المؤسسات الدستورية.
6س) أذكر أهداف المجلس الوطني االستشاري.
ج) أ-تبادل الرأي والمشورة.

ب-مناقشة السياسات العامة.

ج-النظر في القوانين والتشريعات جميعها.

7س) علل :دعوة مجلس األمة التاسع لالجتماع بدورة استثنائية عام 1984م.
ج) أ-لتعديل بعض مواد الدستور.

ب -ليصبح باإلمكان إجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة بوفاة

ثمانية نواب من أعضاء المجلس النيابي التاسع ما بين عامي(1984-1974م).
2س) متى تم دعوة مجلس األمة التاسع لالجتماع للدورة االستثنائية.
ج) عام1984م بعد إعالن حل المجلس الوطني االستشاري.
9س) عرف المجلس النيابي العاشر.
ج) هو مجلس أنشأ نتيجة دعوة مجلس األمة التاسع بدورة استثنائية عام 1984م بعد إعالن حل المجلس الوطني
النيابي لتعديل مواد من الدستور وملء المقاعد النيابية الشاغرة بوفاة ثمانية نواب من أعضاء المجلس النيابي الذي
استمر إلى 1988م.
ثالثا :الحياة الديمقراطية في األردن عام 1989م.
1س) كيف ترجم الملك حسين بن طالل رغبته في استمرار مسيرة اإلصالح.
ج) استثمر جاللته أول فرصة إلعادة الحياة البرلمانية فدعا إلجراء انتخابات نيابية عام 1989م.
2س) فسر :عودة الحياة النيابية عام 1989م.
علل :دعا الملك الحسين بن طالل إجراء االنتخابات البرلمانية عام 1989م.
10

المستوى الرابع/كافة الفروع

المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو
ب-فك االرتباط مع فلسطين.

ج) أ-للتعامل مع عدد من األحداث كاألزمة االقتصادية .

3س) فسر :يعد المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989م بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية.
ج) لما شهد من مشاركة حزبية واسعة من مختلف الشرائح واألطياف السياسية في األردن.
4س) متى كان آخر مجلس نيابي في عهد الملك حسين بن طالل؟ وكم عدده؟
ج) المجلس النيابي الثالث عشر المنتخب عام 1997م.
رابعا :الحياة النيابية منذ عام 2001م.
1س) وضح دور خطابات الملك عبد هللا الثاني في تنشيط الحياة النيابية؟
علل :شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبد الثاني بن الحسين تطورا ملحوظا.
ج) أ-نظرا لتوجهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر ثقافة الديمقراطية.
ب-تعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع األردني كافة.
ج-دعوته إلنشاء الهيئة المستقلة لالنتخاب .د -ترسيخ سياسة اإلصالح.

هـ-تطوير الحياة الحزبية.

2س) علل :أكد الملك عبد هللا الثاني ضرورة ترسيخ سياسة اإلصالح وتطوير الحياة الحزبية في األردن.
ج) لتمكين المواطن األردني في المشاركة الفاعلة في صنع القرار.
3س) متى بدأ المجلس النيابي الثالث عشر ومتى انتهى؟
ج) بدأ في 1997م في عهد الملك الحسين بن طالل وانتهت في 2001م في عهد الملك عبد هللا الثاني.
4س) فسر :أ ّجل انتخاب مجلس جديد بعد عام 2001م.
ج) ا-بسبب الظروف التي مر بها األردن المتمثلة بتداعيات حرب الخليج الثانية.

ب-االنتفاضة الفلسطينية.

5س) متى أجريت انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر والخامس عشر وفي عهد من؟
ج) كالهما في عهد الملك عبد هللا الثاني 2003،م ثم2007م على الترتيب.
6س) متى أجريت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر؟
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المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو

ج) في عام  2013وفقا لقانون االنتخاب المعدّل الذي أقر عام 2012م.
7س) عرف الهيئة المستقلة لالنتخاب /ما الهدف من الهيئة المستقلة لالنتخاب؟
ج) هي هيئة تأسست عام  2012من أجل :أ-اإلشراف على االنتخابات النيابية وإدارتها في كل مراحلها.
ب-واإلشراف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
2س) عرف الكوتا النسائية  /سبب إنشاء الكوتا النسائية.
ج) هو تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجالس النيابية والبلدية للنساء (علل)وذلك
لضمان تمثيل المرأة األردنية في مواقع التشريع وصنع القرار.
9س) من أبرز ما جاء في قانون االنتخاب النيابي الجديد عام 2116م.
ج) أ-أصبح عدد مجلس النواب 130عضو من بينهم( )15مقعد للكوتا النسائية.
ب -إلغاء قانون الصوت الواحد واعتماد القائمة النسبية المفتوحة (وضح كيف) بحيث يمتلك كل نائب عدد من
األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته االنتخابية.

سؤال ع سرررررررريع،،،،،

يارب ،لن أقوى إال ِبك
فقوني ،ولن أصبر إال
ّ
صبرك
بمداد
َ
ف ُمدّني ..

علل :إنشاء المجلس الوطني االستشاري.
انتبـــــــــــــــه ،،،،

أبرز التواريخ الهامة في الدرس :
الرقم
1
2

التاريخ
1929م1946-م
1948م

الحدث
تم تشكيل خمسة مجالس تشريعية.
نكبة فلسطين.
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المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو
وحدة الضفتين.
تشكيل أول حكومة حزبية باسم الحكومة الوطنية.

3
4

1950م
1956م

5

1946م1967-م

6

 15نيسان 1967م انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين.

7
8
9
11

حرب حزيران.
1967م
مشروع االتحاد الوطني األردني.
1972م
المجلس الوطني االستشاري.
1978م
 13نيسان 1978م و ّجه الملك الحسين بن طالل رسالة ملكية الى رئيس الوزراء.

واجهت الحياة النيابية مجموعة من التحديات أثرت في التجربة الديمقراطية
األردنية.

12

1984م

دعوة مجلس األمة التاسع لالجتماع بدورة استثنائية.

13

1974م1984-م

وفاة ثمانية نواب من أعضاء المجلس النيابي التاسع.

14

1988م
1989م

استمرار المجلس النيابي العاشر.
رغبة الملك الحسين بن طالل في إعادة الحياة النيابية وإجراء االنتخابات.

16

19

2001م
2003م
2007م
2013م

استمرار المجلس النيابي الثالث عشر.
المجلس النيابي الرابع عشر.
المجلس النيابي الخامس عشر.
أجريت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر

20

2012م

تأسيس الهيئة المستقلة لالنتخاب.

15

17
18

الفصل الثالث :الحياة الحزبية في األردن.
1س) ما هو أول حزب أسس في األردن ومتى؟
ج) حزب االستقالل ،منذ عهد اإلمارة وتشكيل أول حكومة أردنية عام 1921م.
2س) وضح ،بدأت الحياة الحزبية باألردن بصبغة قومية.
 إلى ماذا دعت الحياة الحزبية في األردن في بداياتها؟ج) بدأت بصبغة قومية ودعت إلى أ -قيام وحدة عربية .ب -رفض وعد بلفور ج -رفض الهجرة اليهودية الى
فلسطين.
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المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو

3س) إلى ماذا دعت األحزاب ذات الصبغة الوطنية في األردن؟
ج) أ-حصول األردن على االستقالل.

ب-انهيار االنتداب البريطاني.

4س) التحدث عن مراحل الحياة الحزبية في األردن /بين مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل.
ج) أ-بدأت بصبغة قومية.

(مع شرح نقاطهم)

ب-ثم صبغة وطنية.

5س) من األمثلة على األحزاب في عهد إمارة شرق األردن.
ج) أ-حزب االستقالل.

ب-حزب الشعب األردني.

ج -حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني.

أوال :تطور الحياة الحزبية بين عامي(1946م1957-م).
1س) علل :نشطت الحياة الحزبية بين 1946م1957-م.
ج) أ-بسبب استقالل األردن عام 1946م .ب-وحدة الضفتين عام 1950م .ج-إصدار الدستور عام 1952م.
2س) ما التطور الذي حصل في دستور 1952م؟
ج) أ-سمح بتشكيل األحزاب السياسية .ب -سمح بتشكيل الجمعيات التي شاركت بدور فاعل في المؤسسات
الحكومية البرلمانية.
3س) أعط أدلة على حكومات شاركت بدور فاعل في الحياة الحزبية.

علي َهيِّن ﴾
﴿ ه َُو َ
مع هللا ال تستعظم أي
ثق بربك.
شيء -

ج) حكومة سليمان النابلسي( 1956م1957-م)
4س) عرف األيديولوجية.
ج) هي فكر سياسي معين.
5س) علل :إعالن األحكام الحزبية/فسر :إيقاف النشاط الحزبي.
ج) أ-بسبب مخالفة بعض األحزاب للشروط التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة للعمل الحزبي.
ب-توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليميا ودوليا.
ج-للحفاظ على امن الوطن وسالمته.
6س) ما نتيجة مخالفة بعض األحزاب لشروط أقرها الدستور والقوانين الناظمة للعمل الحزبي.
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المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران
ج) أ-إعالن األحكام العرفية.

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو
ب-إيقاف النشاط الحزبي.

7س) علل :لم يتوقف نشاط جماعة اإلخوان المسلمين.
ج) أ -بحكم أنها جمعية خيرية اجتماعية .ب -ليست حزبا سياسيا.
8س) ما الحزب الذي استمر عمله في فترة إيقاف النشاط الحزبي؟
ج) جماعة اإلخوان المسلمين.
9س) عرف األحكام العرفية( .و /ص )2017/
ج) هي 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.
ثانيا :مرحلة العودة الى الحياة الحزبية منذ عام 1989م
1س) عرف مرحلة التحول الديمقراطي.
ج) هي مرحلة العودة الى الحياة الحزبية عام 1989م وإجراء االنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب
السياسية بالترشح لالنتخابات.
2س) علل :سميت مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية بمرحلة التحول الديمقراطي(.و /ش )2017/
ج) أ-ألنها شهدت إعادة انطالق الحياة النيابية من جديد .ب-إجراء االنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب
السياسية بالترشح لالنتخاب.
3س) اذكر أبرز مظاهر مرحلة العودة الى الحياة الحزبية/عدد أبرز مظاهر التحول الديمقراطي(.و  /ص)2017/
ج) أ-صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
ج-إطالق الحريات العامة.

ب-صدور قانون األحزاب عام 1992م.
ج-تعديل قانون األحزاب.

-1صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
1س) عرف الميثاق الوطني/متى صدر الميثاق الوطني؟
ج) هي فكرة ظهرت عام 1991م بوصفه اإلطار الذي يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق
عليها القوى السياسية وفئات المجتمع األردني المختلفة.
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المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو

2س) من أهداف الميثاق الوطني.
ج) أ -سعى إلى ترسيخ النهج الديمقراطي.

ب-تحقيق التعددية السياسية.

3س) من مبادئ الميثاق الوطني؟(و /ش )2017/
ج) أ-احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب السياسية.
ب-السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات وترخيص األحزاب الجديدة.
ج-ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات اآلخرين.
د-ضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعا بما يكفل التعبير عن حرية الرأي في إطار الدستور وتحقيق العدالة
والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ه-الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
روح االنسان مثل الزهور
كلما ذكر هللا أزهر وانشرح
صدره..
وكلما غفل عن ذكر هللا ذبل
وانقبض صدره.

4س) كيف يستطيع الميثاق الوطني تحقيق التعددية السياسية؟
ج) عن طريق االلتزام بالمبادئ التي تم شرحها في السابق.
-2صدور قانون األحزاب عام 1992م.

1س) عرف قانون األحزاب  /متى صدر قانون األحزاب /ماذا يحتوي قانون األحزاب؟
ج) هو قانون صدر عام 1992م وهو يدل على مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة والتي (تتناول)
أ-تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبية ،مما خلق توجها لدى السياسيين إلنشاء أحزاب
سياسية.
2س) ما االتجاهات التي مثلتها األحزاب السياسية.
ج) اتجاهات

أ -سياسية

ج-وطنية.

ب-قومية.

د-أيديولوجية.

3س) عرف الحزب/ما هو هدف الحزب؟
ج) هو تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا للدستور وأحكام القانون(بهدف)
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المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران
أ -بقصد المشاركة في الحياة السياسية.

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو
ب-تحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصادية

واالجتماعية .ويعمل بوسائل سليمة مشروعة.
-3إطالق الحريات العامة.
1س) من مظاهر مرحلة التحول الديمقراطي إطالق الحريات العامة ،وضح كيف.
ج) أ-الغاء االحكام العرفية المقيدة للحريات.

ب-السماح بإصدار العديد من الصحف والمجالت والمطبوعات

المتخصصة.
-4تعديل قانون األحزاب.
1س) وضح أبرز ما تم تعديله بقانون األحزاب 2007م.
ج) أال يقل عدد المؤسسين للحزب عن( )500عضو.
2س) وضح أبرز ما تم تعديله بقانون األحزاب 2015م.
ج) أن يصبح عدد المؤسسين للحزب()150عضوبهدف تشجيع المشاركة الحزبية.
3س) علل :تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى ( )150عضو حسب قانون األحزاب لعام 2005م.
ج) بهدف تشجيع المشاركة الحزبية.
سؤال ع سرررررررريع،،،

أعط أمثلة على أحزاب قبل استقالل األردن.

انتـــــــــــبه ،،،،
أبرز التواريخ الهامة في الدرس :
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المستوى الرابع/كافة الفروع

المسك في تاريخ األردن /السلطات الدستورية
2018-2017
والحياة الحزبية في األردن
عمران

إعداد المعلمة:آ  .نــــــداء أبو

الرقم

التاريخ

الحدث

1

1921م

تشكيل أول حكومة أردنية.

2

1946م1957-م

تطور الحياة الحزبية.

3

1952م

إصدار دستور.

4

1956م1957-م

تشكيل حكومة سليمان النابلسي.

5

1989م

مرحلة التحول الديمقراطي.

6

1991م

صدور الميثاق الوطني.

7

1992م

صدور قانون األحزاب.

8

2007م

تعديل قانون األحزاب(مع الشرح).

9

2015م

تعديل قانون األحزاب(مع الشرح).

وهب لنا يا رب رضا من عندك يزهر قلوبنا بالفرح  ..ياا
هللا
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