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الفصل الثالث :الحياة الحزبية في األردن.
1س) ما هو أول حزب أسس في األردن ومتى؟
2س) وضح ،بدأت الحياة الحزبية باألردن بصبغة قومية.
 إلى ماذا دعت الحياة الحزبية في األردن في بداياتها؟3س) إلى ماذا دعت األحزاب ذات الصبغة الوطنية في األردن؟
4س) التحدث عن مراحل الحياة الحزبية في األردن /بين مطالب األحزاب السياسية في
األردن قبل االستقالل
5س) من األمثلة على األحزاب في عهد إمارة شرق األردن.
أوال :تطور الحياة الحزبية بين عامي(1946م1957-م).
1س) علل :نشطت الحياة الحزبية بين 1946م1957-م.
2س) ما التطور الذي حصل في دستور 1952م؟
3س) أعط أدلة على حكومات شاركت بدور فاعل في الحياة الحزبية.
4س) عرف األيديولوجية.
5س) علل :إعالن األحكام الحزبية/فسر :إيقاف النشاط الحزبي.
6س) ما نتيجة مخالفة بعض األحزاب لشروط أقرها الدستور والقوانين الناظمة للعمل
الحزبي.
7س) علل :لم يتوقف نشاط جماعة اإلخوان المسلمين.
8س) ما الحزب الذي استمر عمله في فترة إيقاف النشاط الحزبي؟
9س) عرف األحكام العرفية.
ثانيا :مرحلة العودة الى الحياة الحزبية منذ عام 1989م
1س) عرف مرحلة التحول الديمقراطي.
2س) علل :سميت مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية بمرحلة التحول الديمقراطي.
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3س) اذكر أبرز مظاهر مرحلة العودة الى الحياة الحزبية/عدد أبرز مظاهر التحول
الديمقراطي.
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 -1صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
1س) عرف الميثاق الوطني/متى صدر الميثاق الوطني؟
2س) من أهداف الميثاق الوطني.
3س) من مبادئ الميثاق الوطني؟
4س) كيف يستطيع الميثاق الوطني تحقيق التعددية السياسية؟
-2صدور قانون األحزاب عام 1992م.
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 1س) عرف قانون األحزاب  /متى صدر قانون األحزاب /ماذا يحتوي قانون األحزاب؟
2س) ما االتجاهات التي مثلتها األحزاب السياسية.
3س) عرف الحزب/ما هو هدف الحزب؟
-3إطالق الحريات العامة.
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1س) من مظاهر مرحلة التحول الديمقراطي إطالق الحريات العامة ،وضح كيف.
-4تعديل قانون األحزاب.

1س) وضح أبرز ما تم تعديله بقانون األحزاب 2007م.
2س) وضح أبرز ما تم تعديله بقانون األحزاب 2015م.
3س) علل :تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى ( )150عضو حسب قانون األحزاب لعام
2005م.
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