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اسؽبداد ٌٍيٍجخ

أثٕب  ٟاٌيٍجخ ....................
أ لاذ ا .

 -1اٌّحا ح ٍ اٌص ج
 -2اوعة زظ اٌ اٌديٓ .
 -3ا تر ا ٓ ز ما اٌع .
 -4ظ ٌٕفعه د ي ِيا ٌٍّراوسج اٌ ا ثاخ .
 -5أ رس اٌّ ظ تاٌىاًِ حً اٌ ا ثاخ .
 -6أ رس اٌ لد اٌصِٓ إٌّاظة ٌٍٕراوسج .
 -5ت ض ِٓ ا ظر أح ت حد اٌصِ اٌّّراشيٓ شٕا اٌّراوسج إٌّال ح .
ٍي لثً اٌ س .
 ِٓ األ عً ا ظر دا ٌٍدزض اٌ ديد تا غس ِا يص ة ٍيه أشٕا
ا ظر أح تّدزظيه ٌر ظي
 -0ذرس
اٌّراوسج اٌّسا ح.
ّي اٌّ اظي أ اٌ ا ثاخ أ أظ ٍح ا رثازاخ اٌ سيح اٌر ظثك
 -19زا
أْ ا رثسخ ت ا را يعا د وصيسا ٍ اٌف ُ .

(((( ِغ دتٕ١برٌ ٟىُ ثبٌز١ ٛك ٚإٌغبػ  /ا عزبر  :أ
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اٌصفحح 2

اٌفقـــــً اٌذساع ٟاٌضبٟٔ

اٌٛؽذح

5

اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ ٚا ١بح ا ضث١خ
يف األسدْ

املٛام١غ :
 -1اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ يف األسدْ .
 -2ا ١بح إٌ١بث١خ يف األسدْ .
 -3ا ١بح ا ضث١خ يف األسدْ .
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اٌغــــؤاي األٚي ِ :ب املمقٛد ثبملفب٘ٚ ُ١املقيٍؾبد اٌزبٌ١خ :

ـ جمٍظ اٌٛصسا ::هو الهٌئة التنفٌذٌة واإلدارٌة العلٌا للدولة وتتكون من رئٌس الوزراء
والوزراء
ــ اٌج١بْ اٌٛصاس : ٞهو خطة عمل الحكومة بنا ًء على كتاب التكلٌف السامً الذي وجهه
إلٌها الملك وتتعهد الحكومة بتنفٌذه فً مدة والٌتها  ،وتسؤل من مجلس النواب عن
التزامها بتنفٌذه .
*اٌغٍيخ اٌمنب ١خ  :هً السلطة التً تقوم بتطبٌق القانون الذي ٌنظم سلوك األفراد
وعالقتهم بالدولة وببعضهم بعضا  ،وتعد السلطة القضائٌة مستقلة عن السلطات األخرى * *
* اٌغٍيخ اٌزؾش٠ؼ١خ :السلطة التشرٌعٌة ركٌزة أساسٌة للحكم فً الدولة األردنٌة التً تعد
األمة مصدر السلطات وقد نص الدستور األردنً على أن نظام الحكم نٌابً ملكً وراثً  ،وما
ٌدلل على أهمٌة الحٌاة النٌابٌة عن طرٌق مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة .
 اٌغٍيخ اٌزٕف١ز٠خ  :هي السلطة التي تقوم بتنفيذ القوانين ويرأسها رئيس مجلس
الوزراء ويقوم بإدارتها الوزراء وتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين وتقديم مشاريع
القوانين إلى السلطة التشريعية.


اجملٍظ اٌٛىٕ ٟا عزؾبس : ٞمجلس معٌن بإرادة ملكٌة وبتنسٌب من رئٌس
الوزراء  ،كانت مدته عامٌن  ،وجاءت تركٌبة المجلس ممثلة لشرائح المجتمع
وفئاته السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة كافة .

 جمٍظ األِخ  :هو المجلس الذي ٌتؤلف من مجلس األعٌان ومجلس النواب . ،
 اهل١ئخ املغزمٍخ ٌالٔزخبة  :تؤسست عام 2102م من أجل اإلشراف على
االنتخابات النٌابٌة وإدارتها فً كل مراحلها واالشراف على أي انتخابات أخرى
ٌقررها مجلس الوزراء .
 اٌىٛرب إٌغب ١خ  :تخصٌص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهٌئات المنتخبة
والمجالس النٌابٌة والبلدٌة للنساء وذلك لضمان تمثٌل المرأة األردنٌة فً مواقع
التشرٌع وصنع القرار .
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 األؽىبَ اٌؼش ١خ  :مجموعة من القوانٌن تلجؤ إلٌها الدولة فً حالة األزمات ،
وتعلن فٌها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة  ،وتمنح فٌها السلطة التنفٌذٌة
صالحٌات واسعة حتى ٌستتب األمن واالستقرار فً البالد .
 ا ضة  :أٔ ذٕ يُ ظياظ ير ٌف ِٓ ّا ح ِٓ األز ٔييٓ
اٌمأ ْ تمصد اٌّ ازوح

ما ٌٍدظر ز  ،أحىاَ

اٌحياج اٌعياظيح  ،ا لرصا يح ا

رّا يح  ،ي ًّ

ت ظائً ظٍّيح ِ س ح .
 اٌـــــــــــــــــــــؤاي اٌضبٔ: ٟ
ط :رزى ْٛاٌغٍيخ اٌزٕف١ز٠خ يف األسدْ ِٓ ِىٕ١ٔٛني س ١غ١ني أروشّ٘ب :
أِ-ؤظعح اٌ سغ
بٍ ِ -ط اٌ شزا ( اٌحى ِح ) :
ط:أروشصالصخ ِٓ ِجبدا امل١ضبق اٌٛىٕ ٟػبَ  َ1991؟
 -0احترام قواعد العمل الدٌمقراطً فً السلوك العام للتنظٌمات واألحزاب السٌاسٌة.
 -2السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات وترخٌص أحزاب جدٌدة.
 -3ترسٌخ قٌم التسامح والموضوعٌة واحترام معتقدات اآلخرٌن.
 -4ضمان الحرٌات األساسٌة للمواطنٌن جمٌعا ً بما ٌكفل التعبٌر عن حرٌة الرأي فً إطار
الدستور ،وتحقٌق العدالة والمساواة وتكافإ الفرص بٌن المواطنٌن.
 -5الحفاظ على الصفة المدنٌة والدٌمقراطٌة للدولة
ط :أروــــش ِٙبَ جمٍظ اٌٛصسا :؟
اجلٛاة  :ـــ أثشص ِٙبَ جمٍظ اٌٛصسا: :
-1
-2
-3
-4

إعداد الموازنة العامة للدولة .
اقتراح مشارٌع القوانٌن ورفعها إلى مجلس األمة .
إدارة شإون الدولة الداخلٌة والخارجٌة .
تنفٌذ السٌاسة العام للدولة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً .

ط :أروش اٌزؾذ٠بد اٌزٚ ٟاعٙذ ا ١بح إٌ١بث١خ ثني ػبِ َ1946 ٟـــ . َ1967

 ( الحروب اإلقلٌمٌة وتداعٌات القضٌة الفلسطٌنٌة  ،مما أدى إلى حل معظم المجالس
النٌابٌة قبل انتهاء مدتها الدستورٌة) .
 ط :أروش صالس فالؽ١بد ِٓ فالؽ١بد املٍه ؟

األظراذ /أحّد اٌحيدزيح ( ) 950/5566656

اٌصفحح 5

-0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اختٌار ولً العهد وتعٌٌن نائبا ً عنه .
تعٌٌن رئٌس مجلس الوزراء والوزراء .
تعٌٌن قائد الجٌش ومدٌر المخابرات العامة ومدٌر الدرك وانهاء خدماتهم .
تعٌٌن رئٌس مجلس األعٌان وأعضائه .
الدعوة إلى إجراء االنتخابات النٌابٌة ودعوة مجلس األمة لالجتماع وافتتاحه
وتؤجٌله وحله .
إبرام المعاهدات واالتفاقٌات وإعالن الحرب والسلم .
المصادقة على القوانٌن بعد إقرارها من مجلس األمة ،.
إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرٌة .
طِ :ب فالؽ١بد املٍه اٌز ٟرشرجو ثبٌغٍيخ اٌزؾش٠ؼ١خ ؟

 -0تعٌٌن رئٌس مجلس األعٌان وأعضائه .
 -2الدعوة إلى إجراء االنتخابات النٌابٌة ودعوة مجلس األمة لالجتماع وافتتاحه
وتؤجٌله وحله .
 -3المصادقة على القوانٌن بعد إقرارها من مجلس األمة ،.
-1
-2
-3
-4

طِ :ب األعجبة املٛعجخ ٌزغ١ري اٌٛصاسح :
مدخ أع اِ ا لدزذ ا على بذل مزٌد من العطاء
أنها ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب
أن جهودها وتوجهاتها ال ٌستجٌبان لظرف جدٌد متغٌر
أو سٌاسة عربٌة خارجٌة مستجدة فإنه ٌدعو من ٌرى فٌه األهلٌة لتحمل المسإولٌة
للشروع فً تشكٌل فرٌق وزاري جدٌد )) .
ط :أروش صالصخ ِٓ اخزقبفبد اٌغٍيخ اٌزؾش٠ؼ١خ ؟

-1
-2
-3
-4

ذ سي اٌم أيٓ إٌّ ّح ٌحياج اٌ ة .
ِٕ اٌصمح ٌٍحى ِح .
ِعا ٌح اٌحى ِح ح ي األِ ز اٌ اِح اظر ات ا ِسالثح آ ائ ا .
إلساز اٌّ اشٔح اٌ اِح .

طٚ :مؼ اخزقبفبد اٌغٍيخ اٌمنب ١خ ؟

-1
-2
-3
-4

ذطثيك اٌم أيٓ األٔ ّح اٌر ذحد ها اٌعٍطح اٌر سي يح اٌعٍطح اٌرٕفيريح .
ظّاْ اٌحم ق اٌحسياخ اٌر ذم َ ٍ أظاض ظيا ج اٌمأ ْ اٌرىاًِ ِ
اٌعٍطريٓ اٌر سي يح اٌرٕفيريح .
حّايح اٌّ رّ ِٓ اٌ سيّح ا ٔحساف إحداز اٌرغييس ا ي ات تاٌص زج اٌر
ذر ا ك ِ أهداف اٌّ رّ غّ حاذ .
اٌفصً تيٓ اٌّرخاصّيٓ ذحميك ا ظرمساز اٌر اشْ ا ً اٌّ رّ .
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ط :ػذد اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ يف األسدْ ؟
 -1اٌعٍطح اٌرٕفيريح  -2اٌعٍطح اٌر سي يح

 =3اٌعٍطح اٌمعائيح .

اٌغــــــــــــــــــؤاي اٌضبٌش :

ط :ثني أعجبة  :ختف١ل ػذد املؤعغني ٌٍؾضة إىل  150ػن ٛؽغت لبٔ ْٛاألؽضاة ٌؼبَ
: َ2015

اجلٛاة  :بهدف  :تشجٌع المشاركة الحزبٌة .

ط :ثني ىج١ؼخ ٔظبَ ا ىُ ثبألسدْ ؟
 :اجلٛاة  ٔ :اَ اٌحىُ

األز ْ ٔيات ٍِى

زاش .

ط :ممب ٠زأٌف جمٍظ األِخ :
اجلٛاة  :ير ٌف ِ ٍط األِح ِٓ ِ ٍط األ ياْ ِ ٍط إٌ اب.
ط :ـــ رؼذ احملبوُ ثبألسدْ ِغزمٍخ ِٚقٔٛخ ِٓ رذخً أ ٞعٙخ عٛا :أوبٔذ
سمس١خ أَ غري سمس١خ ٚعٍغبرٙب ِفزٛؽخ أِبَ إٌبط ،
ــــ ػذد أٔٛاع احملبوُ ؟
اجلٛاة

ـــ ٚاحملبوُ يف األسدْ صالصخ أٔٛاع :

أ) اٌّحاوُ إٌ اِيح .
ب) اٌّحاوُ اٌديٕيح  ( .اٌر ذ ًّ اٌّحاوُ اٌ س يح ِحاوُ اٌط ائف اٌديٕيح
ض) اٌّحاوُ اٌخاصح .
ط :ثني أعجبة  :ػٛدح ا ١بح إٌ١بث١خ ػبَ  َ1989؟
 رغبة من الملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا فً استمرار مسٌرة االصالح استثمر
جاللته أول فرصة إلعادة الحٌاة البرلمانٌة  ،فدعا عام 0989م إلى :
 أ) إجراء انتخابات البرلمانٌة للتعامل مع عدد من األحداث  ( .كاألزمة االقتصادٌة
وقرار فك االرتباط مع فلسطٌن ) .
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 ط :ػذد ِظب٘ش ِشؽٍخ اٌؼٛدح إىل ا ١بح ا ضث١خ يف األسدْ ػبَ َ1989
-1
-2
-3
-4
-5

صد ز اٌّيصاق اٌ غٕ اَ . َ1001
صد ز لأ ْ األحصاب اَ . َ1002
ذ ديً لأ ْ األحصاب .
إغ ق اٌحسياخ اٌ اِح .
ذ ديً لأ ْ األحصاب .

ط٠ :ؼذ أزخبة اجملٍظ إٌ١بث ٟا بد ٞػؾش ػبَ  َ1989ثذا٠خ ِشؽٍخ عذ٠ذح
يف ِغريح اٌذديمشاى١خ األسدٔ١خ ـــ ٚمؼ رٌه ؟
أزخبثبد اجملٍظ إٌ١بث ٟا بد ٞػؾش  :ػبَ َ1989
ـــ بداٌة مرحلة جدٌدة فً مسٌرة الدٌمقراطٌة األردنٌة .
ــــ شهد مشاركة حزبٌة واسعة .من مختلف الشرائح واألطٌاف السٌاسٌة فً األردن .
ـــ توالى بعد ذلك انتخاب المجالس النٌابٌة .
ــــ كان المجلس الثالث عشر المنتخب عام 0997م أخر المجالس النٌابٌة فً عهد
الملك الحسٌن بن طالل .
ط :ثني أعجبة إٔؾب :اجملٍظ اٌٛىٕ ٟا عزؾبس ٞ؟
أ) لٌكون حالً مإقتا ً لسد الفراغ الدستوري .
ب) إتاحة حمل المسإولٌة فً صنع القرار.
ط :ثني ِيبٌت األؽضاة اٌغ١بع١خ يف األسدْ لجً ا عزمالي ؟
 -0حصول األردن على االستقالل
 -2وإنهاء االنتداب البرٌطانً .
ط :عُ ا ؽضاة اٌز ٟرؾىٍذ يف األسدْ لجً ا عزمالي ؟
اجلٛاة  :من األحزاب التً شكلها األردنٌون فً عهد االمارة  ( :حزب االستقالل
وحزب الشعب األردنً وحزب اللجنة التنفٌذٌة للمإتمر الوطنً األردنً . )).
 طِ :ب أعجبة إ٠مبف إٌؾبه ا ضث ٟيف األسدْ ؟
 مخالفة بعض هذه األحزاب الشروط التً أقرها الدستور والقوانٌن الناظمة للعمل
الحزبً.

األظراذ /أحّد اٌحيدزيح ( ) 950/5566656

اٌصفحح

 وتوتر األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة إقلٌمٌا ً ودولٌا ً أدى إلى إعالن األحكام العرفٌة
وإٌقاف النشاط الحزبً للحفاظ على أمن الوطن وسالمته .،
اٌغـــــؤاي اٌشاثغ :
ط :لبسْ ثني جمٍظ إٌٛاة ٚجمٍظ األػ١بْ ؽغت اجلذٚي ا٢ر: ٟ
اجملٍظ

إٌٛاة
األػ١بْ

ىش٠مخ ا خز١بس
أعضاء منتخبٌن باالقتراع السري من
الشعب بمقتضى قانون معمول به
ٌعٌنهم الملك بإرادة ملكٌة

اٌؼذد
عددهم ضعف عدد مجلس األعٌان
عددهم بما فٌهم الرئٌس نصف عدد
مجلس النواب

ط :أوًّ اخلو اٌضِٕ ٟا٢ر ٚ ٟك ِب ٕ٠بعجٗ ِٓ األؽذاس :
اٌؼبَ

ا ذس

َ1984

اجملٍظ إٌ١بثٟ
اٌؼبؽش

َ1988

ه ا سرجبه ِغ
ٍغيني

ط :أروش أعجبة رغ١ري ا ىِٛبد يف األسدْ ؟
-5
-6
-7
-8

َ1989

ػٛدح ا ١بح إٌ١بث١خ ػبَ
َ1989

مدخ أع اِ ا لدزذ ا على بذل مزٌد من العطاء
أنها ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب
أن جهودها وتوجهاتها ال ٌستجٌبان لظرف جدٌد متغٌر
أو سٌاسة عربٌة خارجٌة مستجدة فإنه ٌدعو من ٌرى فٌه األهلٌة لتحمل المسإولٌة
للشروع فً تشكٌل فرٌق وزاري جدٌد )) .

ـــ ٠زأٌف جمٍظ اٌٛصسا ِٓ :س ١ظ اٌٛصساٚ :ػذد ِٓ اٌٛصسا :ؽغت ا بعخ
ِٚمزن١بد املقٍؾخ اٌؼبِخ .
ـــ ِب األعظ اٌز٠ ٟزؾىً ثٙب جمٍظ اٌٛصسا :يف األسدْ ؟
أ) ٌختار الملك رئٌس الوزراء وٌكلفه رسمٌا ً بتشكٌل الوزارة .
ب) ٌختار رئٌس الوزراء الوزارة وٌعرض أسماإهم على الملك إلصدار اإلرادة
الملكٌة السامٌة بتشكٌل الحكومة .
ج ) ٌإدي أعضاء مجلس الوزراء الٌمٌن الدستورٌة أمام جاللة الملك .
د) ٌتقدم مجلس الوزراء ببٌانه الوزاري إلى مجلس النواب حالل شهر من تشكٌله
للحصول على الثقة .
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ط :ثني مم١ضاد اجملبٌظ اٌزؾش٠ؼ١خ اٌز ٟرؾىٍذ يف األسدْ ثني ػبِ– 1929 ( ٟ
. ) َ1046
 -1إٌ اغ اٌعياظ .
ِ -2سالثح أ ا اٌحى ِاخ ِعائٍر ا .
 -3اٌرفا ً ِ اٌمعايا اٌ غٕيح اٌم ِيح .
ً
ط :مغ خيبُ حتذ ا عبثخ اٌقؾ١ؾخ .
 -1اٌغٍيخ اٌز ٟختزـ ثئلشاس املٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ٘: ٟ
أ -اٌزؾش٠ؼ١خ ب -اٌرٕفيريح

ض -اٌمعائيح

ض -اٌعياظيح .

 -2اٌؼبَ اٌز ٞرأعغذ  ٗ١اهل١ئخ املغزمٍخ ٌالٔزخبة ٘: ٛ
أَ2911 -

بَ2012 -

ضَ2919 -

. َ2913 -

 -3مت رؾى ً١أٚي ؽىِٛخ ؽضث١خ ا زال ١خ يف األسدْ ػبَ ٚ َ1956لذ ػش ذ
ثبعُ ا ىِٛخ .
أ -اٌم ِيح ب -اٌّحٍيح

ط -اٌٛىٕ١خ

 -اٌ ستيح .

أٔز ٝٙأعئٍخ اٌٛؽذح ( ) 5
ِغ ا عبثبد )))))))
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اٌٛؽذح

6

املؤعغخ اٌؼغىش٠خ ٚاألعٙضح األِٕ١خ يف ا

ألسدْ

اِٛام١غ :

 -1اٌرط ز اٌرازيخ ٌٍم اخ اٌّعٍحح األز ٔيح
 -2اٌد ز اٌرّٕ ي ا ٔعأ ٌٍم اخ اٌّعٍحح األز ٔيح
 -3األ صج األِٕيح األز ْ .
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اٌغــــــــــــــــــــــؤاي األٚي ِ :ب املمقــــٛد ثبملفب٘ٚ ُ١املقيٍؾبد ا٢ر١خ :
 :رؼش٠ت ل١بدح اجل١ؼ األسدٔ : ٟقرار تارٌخً جريء للملك الحسٌن بن طالل بإنهاء
خدمات قائد الجٌش ( كلوب ) وكبار القادة االنجلٌز فً /0آذار عام 0956م لتبدأ مرحلة
جدٌدة فً تارٌخ القوات المسلحة األردنٌة ولٌإدي مهمته الوطنٌة والقومٌة التً أنشًء
من أجلها .
لبٔ ْٛخذِخ اٌؼٍُ ا :قانون ٌنص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشر فً
التدرٌب العسكري مدة عامٌن .
ِشوض املٍه ػجذ اهلل اٌضبٌٍٔ ٟزقّٚ ُ١اٌزي٠ٛش  :هو مإسسة عسكرٌة تؤسست عام
0999م تعمل فً مجال التصمٌم والتطوٌر وتصنٌع النماذج األولٌة من المعدات المدنٌة
والعسكرٌة  ،لتلبٌة احتٌاجات القوات المسلحة والسوق التصدٌرٌة .
اٌمٛاد اخلبفخ  :قوات عسكرٌة خاصة تقوم بمهام االستطالع ومكافحة االرهاب
واستهداف االرتال العسكرٌة وإعاقة تقدمها .
املشوض اجلغشايف املٍى : ٟهو الجهة المسإولة عن إصدار الخرائط والمستندات .
اٌمٛح اٌؼشث١خ  :وهً القوة التً جاءت مع األمٌر عبد هللا بن الحسٌن من الحجاز إلى
معان وتكونت آنذاك من (  ) 25ضابطا ً و (  ) 251جندٌا ً .
ط :أروش رؾى١الد اجل١ؼ اٌؼشث ( ٟاملشؽٍخ األٚىل ِٓ ػبَ ) َ1953 ----َ1921
 -0القوة العربٌة .
 -2قوة األمن العام.
 -3القوة السٌارة .
طِ :ب أثشص اٌزيٛساد اٌزِ ٟش ثٙب اجل١ؼ اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟيف ِشؽٍخ اٌمٛح
اٌغ١بسح ؟
أ) إلغاء قوة األمن العام  ،وإلحاقها بالقوة السٌارة عام 0923م .
ب) اطالق أسم الجٌش العربً على جٌش اإلمارة عام 0923م  ،والذي كان
مكونا ً من عناصر عربٌة متعددة  ،لٌكون جٌشا ً لكل العرب ٌدافع عن قضاٌاهم
وال ٌزال ٌحمل هذا االسم إلى الٌوم .
ج ) تشكٌل قوة الحدود وتحوٌلها إلى قوة البادٌة .
د) تشكٌل سالح الجو األردنً وسالح المدفعٌة .
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ط :أروش ِظب٘ش ِؾبسوخ املشأح األسدٔ١خ يف اٌمٛاد املغٍؾخ ؟
أ) تؤسٌس كلٌة األمٌرة منى للتمرٌض  ،لرفد الخدمات الطبٌة فً القوات المسلحة
بالممرضات المإهالت ) .
ب) تجنٌد عدد من النساء الجامعٌات األردنٌات للعمل إدارٌات فً القوات المسلحة
ط :ػذد صالصخ ؽشٚة خبمٙب اجل١ؼ اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟثني ػبِ. ) َ1973 – َ1967 ٟ

 -1حرب حزٌران عام 0967م .
 -2حرب الكرامة عام 0968م .
 -3حرب تشرٌن ( رمضان ) عام 0973م .

ط :ؽذد ربس٠خ األؽذاس األر١خ :

 -1إٌغا اٌّ اهدج األز ٔيح اٌثسيطأيح :
اَ . َ106
 ِ -2سوح اٌىساِح

اَ . َ1055

ط :ثني أعجبة رأع١ظ وٍ١خ األِريح ِىن ٌٍزّش٠ل :

اجلــــٛاة :

لرفد الخدمات الطبٌة فً القوات المسلحة بالممرضات المإهالت .

ط :غش أ ٚأػو أعجبة ِب : ٍٟ٠
أ) إٔؾب :فشػ اٌؾ١ٙذ
 -0تخلٌداً لذكرى شهداء الجٌش العربً األردنً .،
 -2ولٌكون متحفا ً وطنٌا ً ٌسجل تارٌخ األردن الحدٌث وإنجازات القوات المسلحة
األردنٌة .
ة)

ثني أعجبة ِؾبسوخ اٌمٛاد املغٍؾخ األسدٔ١خ – اجل١ؼ اٌؼشث ٟيف لٛاد ؽفظ اٌغالَ

 )0نظراً إلى ما حظٌت به القوات المسلحة األردنٌة من سمعة دولٌة طٌبة ،
 )2وإشادة بشجاعة الجندي األردنً وانضباطه .
ط) ثني أعجبة رأع١ظ إداسح ؽؤ ْٚاملشأح اٌؼغىش٠خ .
اجلــــٛاة  :لمتابعة شإون المرأة فً القوات المسلحة .
ط :ثني أعجبة أٔؾبِ :شوض املٍه ػجذ اهلل اٌضبٌٍٔ ٟزقّٚ ُ١اٌزي٠ٛش
الجواب  :لتلبٌة احتٌاجات القوات المسلحة والسوق التصدٌرٌة من معدات مدنٌة
وعسكرٌة .
ط :ػًٍ  :إدخبي ا ٛاع١ت إىل ٚؽذاد اٌمٛاد املغٍؾخ مج١ؼٙب
الجــــواب :

لمواكبة التطور اإللكترونً .
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طٚ :مؼ دٚس اٌمٛاد املغٍؾخ األسدٔ١خ يف اجملبي اٌزؼٍٚ ّٟ١اٌضمبيف ؟
أ) توفٌر التعلٌم المجانً فً مدارس التعلٌم والثقافة العسكرٌة المنتشرة فً محافظات
المملكة .
ب) توفٌر التعلٌم الجامعً ألبناء العاملٌن والمتقاعدٌن والشهداء فً القوات المسلحة
.واألجهزة األمنٌة .
ج) المشاركة فً إعداد البحوث العلمٌة والمشروعات الصناعٌة المشتركة مع الجامعات
األردنٌة والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجٌا كمشروع طاقة الرٌاح بالتعاون مع الجمعٌة
العلمٌة الملكٌة .
ػ) ط :ثني إعٙبِبد اٌمٛاد املغٍؾخ األسدٔ١خ – اجل١ؼ اٌؼشث ٟيف جمبي اٌضساػخ ٚاٌشٞ

خ) أ ) إنشاء السدود الترابٌة فً البادٌة األردنٌة .
د) ب ) استصالح األراضً الزراعٌة .
ذ) ج ) شق الطرق الزراعٌة .
ً
ط :ؽممذ املؾبسوخ األسدٔ١خ يف لٛاد ؽفظ اٌغالَ اٌذ١ٌٚخ أ٘ذا ب ػذ٠ذح :
ـــ أروش صالصخ أ٘ذاف .
-1
-2
-3
-4

اٌّعا دج ٍ اٌرخفيف ِٓ ي خ اٌحس ب ذمديُ اٌّعا دج ٌّٓ يحراض إٌي ا .
ذ ويد زغثح األز ْ ٔ س األِٓ اٌع َ اٌ اٌّييٓ.
اٌر سيف تاألز ْ اٌّيا ا زذما تّىأر ٍ اٌعاحح اٌد ٌيح .
ذعييس اٌّعر فياخ اٌ عىسيح إٌ إٌّاغك إٌّى تح اٌ اٌُ واٌ ساق غصج
أ غأعراْ.

ط :ػذد اٌضٛاثذ اٌز ٟأٔيٍك ِٕٙب األسدْ مبؾبسوزٗ يف لٛاد ؽفظ اٌغالَ
اٌذ١ٌٚخ ؟
الجواب  :أسهم تواجد القوات المسلحة األردنٌة – الجٌش العربً فً مٌدان حفظ السالم
العالمً فً تعزٌز الصورة المشرفة للجندي األردنً  ،وقدرته على التعامل بصورة
حضارٌة مع شعوب العالم المختلفة وثقافتها  ،وأصبح الجٌش العربً األردنً ٌرفد الدول
الصدٌقة والشقٌقة بالمدربٌن المتخصصٌن المحترفٌن فً مجال عملٌات حفظ السالم
واألمن الدولٌٌن .


طِ :ب املٙبَ اٌز٠ ٟم َٛثٙب عٙبص األِٓ اٌؼبَ ؟

 -0المحافظة على النظام واألسس وحماٌة األرواح واألعراض واألموال.
 -2منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبٌها وتقدٌمهم للعدالة .
 -3إدارة مراكز اإلصالح والتؤهٌل وحراسة السجناء.
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 -4تنفٌذ القوانٌن واألنظمة واألوامر الرسمٌة ،لمعاونة السلطات العامة على تؤدٌة
وظائفها وفق لحكام القانون .
 -5مراقبة النقل على الطرق وتنظٌمه
ط :غش :إٔؾب :اٌؾشىخ اجملزّؼ١خ ؟
الجـــــواب  :حتى ٌكون الشراكة بٌن رجل الشرطة والمجتمع المحلً لحل بعض
المشكالت .
ط :ػذد اإلداساد ٚاٌٛؽذاد اٌزبثؼخ جلٙبص األِٓ اٌؼبَ اٌز ٟاعزؾذصذ يف
ػٙذ املٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ. ٟ
اجلٛاة  ( :إدارة الشرطة البٌئٌة  ،ووحدة أمن وتشجٌع االستثمار وإذاعة أمن أف
أم وإدارة شرطة األحداث ) .
ط :أروش ِٙبَ ( ٚاعجبد ) اٌذ بع املذٟٔ

-1
-2
-3
-4
-5

حماٌة األرواح والممتلكات العامة وتوعٌة المواطنٌن بإجراءات الوقاٌة والسالمة
العامة ومتابعتها .
القٌام بعملٌات االطفاء واالنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها  ،وإعداد أفراد
مإهلٌن لهذه العملٌات .
توفٌر وسائل االنذار من الغارات والكوارث وأدواته واإلشراف علٌها .
تدرٌب الفرق التطوعٌة على أعمال الدفاع المدنً من القطاعٌن العام والخاص.
التؤكد من توافر شروط السالمة العامة فً المبانً.

 ط :ػذد ِٙبَ دا شح املخبثشاد اٌؼبِخ األسدٔ١خ .
-0
-2
-3
-4

جمع المعلومات وتحلٌلها وتقدٌمها إلى صانع القرار السٌاسً.
مقاومة التخرٌب الفكري الذي ٌولد فعالً مادٌا ً تخرٌبٌا ً ومحاربة أبه محاوالت
الختراق المجتمع األردنً .
مقاومة التخرٌب المادي ومكافحة اإلرهاب بصوره كافة  ،وتتبع األفراد
والجماعات التً تمارسه وضبط عناصرها  ،وإحالتهم إلى القضاء .
مكافحة التجسس.
ط :أػو أعجبة  :رؼذ دا شح املخبثشاد اٌؼبِخ يف األسدْ ِٓ أوضش اٌذٚا ش
ً
ا عزخجبس٠خ دت١ضا ٚاؽرتا ١خ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌؼبمل .
 -0إلسهامها فً مجال التعاون الدولً .
 -2دورها فً مقاومة االرهاب والتخرٌب .
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طٚ :مؼ ٚاعجبد لٛاد اٌذسن ؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

توفٌر البٌئة اآلمنة للمواطن األردنً .
حماٌة المإسسات والمصالح الحٌوٌة للدولة.
حماٌة الوفود الرسمٌة الزائرة للمملكة.
توفٌر المظلة األمنة للمهرجانات والفعالٌات والنشاطات الفنٌة والرٌاضة .
حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسٌة.
تقدٌم الخدمات للمواطنٌن المحتاجٌن عن طرٌق توزٌع المساعدات العٌنٌة المختلفة
بالتعاون مع المإسسات األخرى .
توفٌر البٌئة األمنة ال نجاح العملٌة االنتخابٌة البرلمانٌة والبلدٌة والنقابٌة++

ط :أروش أثشص اٌزيٛساد اٌز ٟؽٙذ٘ب اجل١ؼ اٌؼشث ٟيف املشؽٍخ األٚىل ( ) َ1953 -1921

 -0إلغاء قوة األمن العام  ،وإلحاقها بالقوة السٌارة عام 0923م .
 -2اطالق أسم الجٌش العربً على جٌش اإلمارة عام 0923م  ،والذي كان
مكونا ً من عناصر عربٌة متعددة  ،لٌكون جٌشا ً لكل العرب ٌدافع عن قضاٌاهم
وال ٌزال ٌحمل هذا االسم إلى الٌوم .
 ) -3تشكٌل قوة الحدود وتحوٌلها إلى قوة البادٌة
 )4تشكٌل سالح الجو األردنً وسالح المدفعٌة .
طٚ:مؼ إعٙبِبد اٌمٛاد املغٍؾخ األسدٔ١خ يف جمبي اٌجٕبٚ :اٌزؼّري .
ـــ تسهم القوات المسلحة األردنٌة – الجٌش العربً فً مجال البناء والتعمٌر عن طرٌق /
إنشاء المبانً الحكومٌة والمبانً السكنٌة لمنتسبً القوات المسلحة ومنح القروض
اإلسكانٌة لمنتسبً القوات المسلحة وإقامة السدود .
 -0الغرف الصناعٌة .
ط :ثني اٌزيٛساد اٌز ٟؽٙذرٙب املشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ِشاؽً اٌزيٛس
اٌزبسخيٌٍ ٟغ١ؼ اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟثني ػبِ. ) َ1976 --- 1967 ( ٟ
-0
-2
-3
-4
-5

تشكٌل القوات الخاصة للقٌام بمهام االستطالع ومكافحة اإلرهاب واستهداف
األرتال العسكرٌة وإعاقة تقدمها .
تنظٌم الجٌش على أساس الفرق  ،حٌث أصبحت كل فرقة تضم مختلف وحدات
المناورة وأسلحة االسناد والخدمات .
تطوٌر منظومة الدفاع الجوي  ،وتشكٌل مدٌرٌة الدفاع الجوي المٌدانً .
إنشاء المركز الجغرافً الملكً .
مشاركة المرأة األردنٌة فً القوات المسلحة :
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ط :ثني أسثؼخ ِٓ اٌزيٛساد اٌز ٟؽٙذرٙب اٌمٛاد املغٍؾخ يف املشؽٍخ اخلبِغخ .
-0
-2
-3
-4
-5
-6

تؤسٌس مركز الملك عبد هللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر عام 0999م ( لتصنٌع المعدات
المدنٌة والعسكرٌة ) .
إعادة تنظٌم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرٌة .
استمرار سالح الجو فً العمل بنظام القواعد العسكرٌة وحدث السالح بإدخال طائرات
نقل وقتال حدٌثة .
إنشاء مركز إدارة األزمات للتعامل مع األزمات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة .
استحداث نظام النقل اإلداري لتؤمٌن تنقالت أفراد القوات المسلحة بوساطة أسطول
حدٌث ومتطور .
إدخال الحواسٌب إلى وحدات القوات المسلحة جمٌعها لمواكبة التطور اإللكترونً .
ً
ط :مغ خيب حتذ ا عبثخ اٌقؾ١ؾخ :
 -1اٌؼبَ اٌز ٞمت  ٗ١رؼش٠ت ل١بدح اجل١ؼ اٌؼشث ٟاألسدٔ. ٛ٘ ٟ
أَ1055 -

بَ1956 -

ضَ1055 -

. َ1054 -

 -2املشؽٍخ اٌز ٟمت ثٙب رأع١ظ إداسح ؽؤ ْٚاملشأح اٌؼغىش٠خ ِٓ ِشاؽً
ريٛس اجل١ؼ اٌؼشث: ٟ٘ ٟ
أ -اٌصأيح ب -اٌصاٌصح

ط -اٌشاثؼخ

 -اٌخاِعح

-3

ً
اجلٙبص األِٕ ٟاٌز ٞأفجؼ ربثؼب ٌٛصاسح اٌذاخٍ١خ ِٕز ػبَ : ٛ٘ َ1958

أ-

د -األِٓ اٌؼبَ .

اٌد ا اٌّدٔ

ب -اٌّخاتساخ اٌ اِح ض -ل اخ اٌدزن

((( أزٙذ األعئٍخ ػٍ ٝاٌٛؽذح اٌغبدعخ )
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ا ١بح ا لزقـــــبد٠خ يف األسدْ

املٛام١غ :

 -1اٌضساػخ يف األسدْ .
 -2اٌقٕبػخ ٚاٌزغبسح يف األسدْ .
 -3اٌغ١بؽخ يف األسدْ .
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اٌغؤاي األٚي ِ :ب املمقٛد ثبملفب٘ٚ ُ١املقيٍؾبد ا ر١خ :

لٕبح املٍه ػجذ اهلل :

هً أول قناة قام بها األردن فً منطقة األغوار بشق قناة الملك عبد

هللا  /على نهر الٌرموك فً مطلع الستٌنٌات من القرن الماضً بسبب قلة مصادر المٌاه فً
األردن لسد حاجة المزارعٌن لري المزروعات .
ا قـــــــــــبد املب . : ٟ

تشجيع المناطق الريفية والبادية على استغالل مياه

األمطار والينابيع الموسمية .
٘١ئخ ا عزضّبس األسدٔ١خ  :هٌئة حكومٌة مستقلة تؤسست عام 2104م بهدف تشجٌع
االستثمار وتوحٌد التشرٌعات الخاصة والحد من ازدواجٌة األدوار والمهام
والصالحٌات .
اٌغ١بؽخ اٌؼالع١خ  :سٌاحة االستشفاء وزٌارة المنتجعات العالجٌة التً تتمٌز بالمٌاه
الكبرٌتٌة الحارة وكذلك مٌاه البحر المٌت العالجٌة.
اٌغ١بؽخ اٌضمب ١خ  :زٌارة السائح المواقع التارٌخٌة واألثرٌة والمتاحف المنتشرة فً األردن
اٌغـــــؤاي اٌضبٔ: ٟ
 ط :أروش أعجبة رشاعغ اٌؼًّ يف اٌميبع اٌضساػ ٟيف اٌؼمٛد املبم١خ ؟
الجواب  :وذلك لألسباب التالٌة :
 تطور قطاعات االقتصاد األخرى أدى إلى هجرة بعض سكان الرٌف والبادٌة إلى
المدن  ،وتراجع العمل فً الزراعة وبخاصة الزراعة البعلٌة  ،ما أسهم فً تراجع
االنتاج الزراعً من الحبوب والزراعات الصٌفٌة .
ط :أروش اخلذِبد ( اٌذػُ ) اٌز ٟلذِزٙب ا ىِٛخ ٌٍّضاسػني ؟
 -0بإصدار التشرٌعات والقوانٌن الناظمة له ،
 -2وتقدٌم القروض للمزارعٌن والخدمات اإلرشادٌة والبٌطرٌة
 -3وإعفاء مستلزمات االنتاج الزراعً من الرسوم الجمركٌة .
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ط :ػذد اٌغذٚد اٌز ٟلبَ

ثٙب األسدْ ٌٍّؾب ظخ ػٍ ٝامل١بٖ .

الجواب  ( :ظد اٌىفسيٓ ظد اٌ حدج ظد ا ي اٌ سب ظد اٌٍّه غ ي ظد اٌّ ة ظد
اٌ اٌح ظد اٌرٕ ز ) .
طٛ٠ :اعٗ اٌميبع اٌضساػ ٟيف األسدْ اٌؼذ٠ذ ِٓ املؾىالد أروش٘ب ؟
-0
-2
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-5

محدودٌة الموارد المائٌة  :بسبب قلة مٌاه األمطار وتذبذبها وعدم انتظام توزٌعها .
تناقص األراضً الزراعٌة ذات الجودة العالٌة  :بسبب الزحف العمرانً علٌها .
تزاٌد مشكلة الجفاف والتغٌر المناخً  :ما ٌإدي الى تصحر األراضً الهامشٌة
وأراضً البادٌة .
ضعف التسوٌق الزراعً داخلٌا ً وخارجٌاً.
ضعف التنبإ والتخطٌط المسبق من المزارعٌن ودراسة السوق وحاجاته .

ط :أروش أعجبة :
رٕبلـ األسام ٟاٌضساػ١خ يف األسدْ ؟

أ)

اجلــــٛاة  :بسبب الزحف العمرانً علٌها
ة) رضا٠ذ ِؾىٍخ اٌزقؾش يف األسدْ ؟
اجلــــٛاة :

بسبب تزاٌد مشكلة الجفاف والتغٌر المناخً

ط ) رٛعغ اٌذٌٚخ يف ِؾبس٠غ ا قبد املب : ٟ
اجلٛاة :

ألن األردن محدودٌة الموارد المائٌة  :ونظراً إلى قلة مصادر المٌاه فً األردن

واالعتماد على مٌاه األمطار التً ال تكفً لحاجة الزراعة وتناقص المٌاه المخصصة للري قام
بتوسع فً مشارٌع الحصاد المائً .
ط :أروش أثشص اٌزيٛساد يف اٌميبع اٌقٕبػ ٟيف األسدْ
-0
-2
-3
-4

تطور قطاع الصناعات التعدٌنٌة والتحوٌلٌة ( البوتاس و الفوسفات واإلسمنت
والزجاج .
تطور الصناعات الكٌماوٌة وفً مقدمتها صناعة األدوٌة .
تطور الصناعات الورقٌة والبالستٌكٌة والهندسٌة وقطاع الحٌاكة واأللبسة .
تطور الصناعات اإللكترونٌة .
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 -5إنشاء عدد من المدن الصناعٌة المإهلة والمناطق الحرة فً مختلف محافظات
المملكة .
ط :ػذد أُ٘ املؾىالد اٌز ٟرٛاعٗ اٌميبع اٌقٕبػ: ٟ
-0
-2
-3
-4
-5

ضعف رأس المال الالزم لقٌام بعض الصناعات المتطورة.
تدنً القدرة التنافسٌة للصناعات المحلٌة فً األسواق العالمٌة.
صغر حجم السوق المحلً.
ارتفاع كلفة استٌراد مصادر الطاقة.
األوضاع اإلقلٌمٌة المحٌطة التً تحد من القدرة على التصدٌر.

ط :ثني املؾىالد اٌز ٟرٛاعٗ ليبع اٌزغبسح يف األسدْ .
 -1عجز المٌزان التجاري األردنً بسبب ارتفاع نسبة المستوردات وانخفاض نسبة
الصادر للناتج المحلً .
 -2عدم االستقرار السٌاسً واألمنً فً المنطقة .
 -3تحدٌات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة .
ط :أروش ِظب٘ش رؾغ١غ ا عزضّبس يف األسدْ يف ػٙذ املٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ. ٟ
-0
-2
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-4

انشاء هٌئة االستثمار األردنٌة .
توفٌر البٌئة التحتٌة عن طرٌق المناطق الصناعٌة المإهلة المناسبة لالستثمار .
إنشاء العدٌد من المشارٌع االستثمارٌة الكبٌرة .مثل ( مشروع العبدلً فً عمان ) .
إصدار العدٌد من القوانٌن واالتفاقٌات لتشجٌع االستثمار .

 -5ط :ػذد ِمِٛبد اٌغ١بؽخ يف األسدْ ؟
-0
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الموقع وطرق المواصالت .
المواقع األثرٌة والتارٌخٌة .
المرافق والخدمات السٌاحٌة المتوافرة من مواصالت وفنادق واستراحات .
الخصائص الجغرافٌة والطبٌعٌة لألردن .
البٌئة األمنة والمستقرة .

ط :ثني أعجبة ر ٛش اٌؾشىخ اٌغ١بؽ١خ :
اجلٛاة :

لحماٌة السٌاح داخل المملكة .

األظراذ /أحّد اٌحيدزيح ( ) 950/5566656

اٌصفحح 21

ط :أػو أعجبة  :ػغض حامل١ضاْ اٌزغبس ٞاألسدٔ: ٟ
أ) :ثغجت اسرفبع ٔغجخ املغزٛسداد .
ة -اخنفبك ٔغجخ اٌقبدساد ٌٍٕبرظ احملٍ. ٟ
ط :أروش أٔٛاع اٌغ١بؽخ يف األسدْ ؟
الجواب  ( :السٌاحة الثقافٌة  ،السٌاحة العالجٌة  ،السٌاحة الدٌنٌة  ،السٌاحة البٌئٌة ) .
ط :أروش املؾىالد اٌزٚ ٟاعٙذ ليبع اٌغ١بؽخ يف األسدْ ؟
-0
-2
-3
-4

عدم االستقرار السٌاسً فً المنطقة والدول المجاورة .
تدنً مستوى اإلقبال على السٌاحة الداخلٌة األردنٌة .
ضعف االستمرارٌة فً التسوٌق والتروٌج السٌاحً داخلٌا ً وخارجٌا ً .
ضعف المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال دعم السٌاحة .

ط :لبسْ ثني اٌغ١بؽخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌج١ئ١خ ِٓ ؽ١ش جمبي اٌغ١بؽخ ٚاملٛالغ اٌغ١بؽ١خ ؟

السٌاحة الدٌنٌة

زٌارة األماكن الدٌنٌة المقدسة
اإلسالمٌة والمسٌحٌة .

السٌاحة البٌئٌة

زٌارة األماكن الجبلٌة والغابات
صٌفا ً والمناطق المنخفضة
الدافئة شتا ًء والمحمٌات
الطبٌعٌة .

مقامات األنبٌاء وأضرحة
الصحابة رضوان هللا علٌهم
وموقع المغطس على نهر األردن
وموقع جبل نٌبو والكنائس
البٌزنطٌة .
المصاٌف مثل  :دبٌن وعجلون .
المشاتً  :مثل العقبة والبحر
المٌت واألغوار .
المحمٌات  ( :ضانا واألزرق ) .

ط :ثني صالس ِٓ املؾىالد اٌز٠ ٟؼبِٕٔٙ ٟب اٌميبع اٌغ١بؽ ٟيف األسدْ .
-0
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عدم االستقرار السٌاسً فً المنطقة والدول المجاورة .
تدنً مستوى اإلقبال على السٌاحة الداخلٌة األردنٌة .
ضعف االستمرارٌة فً التسوٌق والتروٌج السٌاحً داخلٌا ً وخارجٌا ً .
ضعف المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال دعم السٌاحة .

ط :أروش املؤعغبد اٌقٕبػ١خ اٌذاػّخ ٌميبع اٌقٕبػخ يف األسدْ .
 - 0مإسسة االنماء الصناعً
 -2مإسسة المناطق الحرة .
 -3مإسسة المدن الصناعٌة .
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ط :أػو أعجبة  /رٛايل ا ٘زّبَ ثبٌميبع اٌقٕبػ ٟيف األسدْ ػٓ ىش٠ك خيو
اٌزّٕ١خ ا لزقبد٠خ ٚا عزّبػ١خ املززبٌ١خ ؟






 -0إلعادة توزٌع مكاسب التنمٌة .
 -2التقلٌل من البطالة .
 -3زٌادة االنتاج المحلً .
 -4تعزٌز الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص .

 ط :أروش صالصخ ٌىً ممب : ٍٟ٠
 اٌغ١بؽخ اٌضمب ١خ  :سغ  ،لٍ ح اٌىسن اٌ

ته لٍ ح

ٍ ْ أَ ليط اٌمص ز

اٌّراحف اٌمط األشسيح اٌّراحف اٌرساشيح اٌ ثيح ِرحف األز ْ .
 اٌغ١بؽخ اٌؼالع١خ  :حّاِاخ ِا يٓ
 ،حّاِاخ فسا

ِ تا  ،اٌحّح األز ٔيح

اٌ

ٔح اٌ ّاٌيح

اٌطفيٍح اٌثحس اٌّيد .

 اٌغ١بؽخ اٌذ١ٕ٠خ ِ :ماِاخ ا ٔثيا
اٌّغطط ٍ ٔ س ا ز ْ ِ ل

أظسحح اٌصحاتح زظ اْ هللا ٍي ُ ِ ل
ثً ٔث

 اٌغ١بؽخ اٌج١ئ١خ  :لصس اٌّؤذّساخ

اٌىٕائط اٌثيصٔطيح .
ِٕطمح اٌثحس اٌّيد .

ط :لبسْ ثني اٌغ١بؽخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌج١ئ١خ ِٓ ؽ١ش جمبي اٌغ١بؽخ ٚاملٛالغ اٌغ١بؽ١خ ؟

السٌاحة الدٌنٌة

زٌارة األماكن الدٌنٌة المقدسة
اإلسالمٌة والمسٌحٌة .

السٌاحة البٌئٌة

زٌارة األماكن الجبلٌة والغابات
صٌفا ً والمناطق المنخفضة
الدافئة شتا ًء والمحمٌات
الطبٌعٌة .
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مقامات األنبٌاء وأضرحة
الصحابة رضوان هللا علٌهم
وموقع المغطس على نهر األردن
وموقع جبل نٌبو والكنائس
البٌزنطٌة .
المصاٌف مثل  :دبٌن وعجلون .
المشاتً  :مثل العقبة والبحر
المٌت واألغوار .
المحمٌات  ( :ضانا واألزرق ) .

اٌصفحح 23

ً
ط :مغ خيب حتذ ا عبثخ اٌقؾ١ؾخ .
إْ فغش ؽغُ اٌغٛق احملٍ ٛ٘ ٟأؽذ املؾىالد اٌز٠ ٟؼبِٕٔٙ ٟب اٌميبع :

-1

أ -الزراعً
-2

ة -اٌقٕبػٟ

ج -التجاري

د -السٌاحً .

املذٕ٠خ اٌز ٟألٙ١ ُ١ب أٚي ِؼشك صساػ ٟفٕبػ ٟػبَ : ٟ٘ َ1925
أ-

اٌعٍػ

ب ِ -اْ

ض -أزتد

د -ػّبْ .

((((((((((((((((((((((((((( أزٙذ أعئٍخ اٌٛؽذح اٌغبثؼخ ))))
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اٌٛؽذح 8
املٛام١غ :

ا ١بح ا عزّبػ١خ يف األسدْ

-1ريٛس ا ١بح ا عزّبػ١خ يف األسدْ .
 -2إٌٙنخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌضمب ١خ يف األسدْ .
 -3إٌٙنخ اٌقؾ١خ يف األسدْ
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اٌغــــــؤاي األٚي ِ :ب املمقٛد ثبملفب٘ٚ ُ١املقيٍؾبد ا٢ر١خ :

إداسح

ب٠خ األعشح  :فً عام 0997م أنشئت إدارة حماٌة األسرة التابعة لمدٌرٌة األمن

العام لمعالجة قضاٌا العنف ضد المرأة والطفل والمحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة
أساسٌة فً بناء المجتمع األردنً .
ِٙشعبْ اٌمشا:ح ٌٍغّ١غ :

٘ ( ٟمكتبة األسرة ) الذي ٌعد من المشارٌع الوطنٌة

الرائدة التً نشؤت عام 2117م وٌهدف إلى إصدار العدٌد من المإلفات فً شتى المعارف
اإلنسانٌة وبٌعها بؤسعار رمزٌة للحث على القراءة واالهتمام بالكتاب
ِزؾف األسدْ  :أنشًء متحف األردن لتشجٌع السٌاحة الثقافٌة فً منطقة رأس
العٌن بمدٌنة عمان الذي ٌحوي آثار األردن التارٌخٌة .
ِذاسط صبٔ٠ٛخ ِزٛعيخ  :هً أولى المدارس التً أنشئت فً مدٌنة السلط وإربد
والكرك فً عهد اإلمارة ومدة الدراسة فٌها سنتان .
املشاوض اخلال٠ب اجلزػ١خ  :من المراكز العلمٌة البحثٌة أنشؤ فً مستشفى الجامعة األردنٌة
ِشوض ا غني ٌٍغشىبْ  :مركز متخصص لعالج أمراض السرطان .
اهل١ئخ املٍى١خ ٌأل الَ  :مإسسة حكومٌة تؤسست عام 2113م نهدف إلى تطوٌر
صناعة مواد مرئٌة وبسرعة قادرة على المنافسة عن طرٌق تطوٌر القدرات البشرٌة والفنٌة
والمالٌة
اٌضمب خ  :تعد الثقافة عنصراً أساسٌا ً فً تقدم المجتمعات وهً حصٌلة التطور فً المجاالت
اإلنسانٌة جمٌعها من تراث وفنون وآلداب ولغة وفكر .
األعشح إٌ٠ٚٛخ :ه األظسج اٌّى ٔح ِٓ اٌص ييٓ اغفاٌ ُ ذرعُ تعّاخ اٌ ّا ح ا ٌيح
ِ ُ اٌد ي ا ٕثيح
 ،ه إٌّػ اٌ ائ
إٌ يح تم ج اٌ لاخ ا رّا يح تيٓ ا سا ا
اٌّعىٓ اٌد ً ٕد ا هً ه ذ رثس حدج ا
حيس ذرى ْ ِٓ يٍيٓ مػ ذٕر تأفصاي ا
اٌحياج ا رّا يح...

ذمً اغٍة اٌد ي اٌ ستيح ذرعُ ا ظسج
ظسج تعثة صغس ح ّ ا ورٌه تا ظرم ٌيح
رّا يح ِعرّسج ٌفرسج ِؤلرح و ّا ح ا رّا يح
اج اٌ اٌديٓ ذرعُ تاٌطات اٌفس ي
تٕا
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األعشح املّزذح :ه األظسج اٌر ذم َ ٍ

دج اظس ٔ يح ي ّ ا ا لاِح اٌّ رسوح

اٌمساتح اٌدِ يح ه إٌّػ اٌ ائ لديّا اٌّ رّ ٌىٕ ا ذٕر س اٌّ رّ اٌسيف تعثة
أ ياز اهّير ا اٌّ رّ ٔري ح ذح ٌد ِٓ اٌصزا ح اٌ اٌصٕا ح ذرٕ اٌ اظسج ِّردج
تعيطح ذعُ ا دا اٌص ييٓ ا تٕا ش اذ ُ اظسج ِّردج ِسوثح ذعُ ا دا
اٌص ييٓ ا تٕا ش اذ ُ ا حفا ا ص از ا ّاَ ه ذ رثس حدج ا رّا يح
ِعرّسج ٌّا ٔ ايح حيس ذرىٓ ِٓ  3ا ياي اوصس ذرعُ تّسالثح أّاغ ظٍ ن ا سا ا ظسج
والتزامهم بالقٌم الثقافٌة بالمجتمع وتعد وحدة اقتصادٌة متعاونة ٌرأسها مإسس األسرة
وٌكتسب افرادها الشعور باألمن بسبب زٌادة العالقات االجتماعٌة بٌن افراد األسرة...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طٚ :مؼ ا جنبصاد اٌز ٟؽممٙب اٌميبع اٌقؾ ٟيف األسدْ ؟
-0
-2
-3
-4
-5
-6

رفد المإسسات الطبٌة المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبٌة الحدٌثة .
شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة فً منظومة التؤمٌن الصحً المدنً مجانا ً .
إنشاء المزٌد من المستشفٌات فً القطاعٌن العام والخاص .
تقدٌم خدمات األمومة والطفولة وتنظٌم األسرة مجانا ً .
تغطٌة مناطق المملكة كافة بالرعاٌة الصحٌة األولٌة عن طرٌق إنشاء المراكز الصحٌة
األولٌة .
العمل مع الجهات المختلفة للوصول إلى التؤمٌن الصحً الشامل .

ً
ً
ط٠ :زّ١ض ليبع اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ األسدٔ ٟثبجلٛدح اٌؼبٌ١خ إلٍ١ّ١ب ٚد١ٌٚب .اجلٛاة :
ـــ ٌتمٌز قطاع الرعاٌة الصحٌة األردنً بالجودة العالٌة إقلٌمٌا ودولٌا ً  ،نظراً إلى وجود
األطباء والممرضٌن والفنٌٌن المإهلٌن  ،وتوفر المستشفٌات العامة والخاصة المزودة
بؤحدث األجهزة والمعدات المنتشرة فً مناطق المملكة كافة  ،إضافة إلى المستشفٌات
الجامعٌة التعلٌمٌة ( كمستشفى الجامعة األردنٌة ومستشفى الملك المإسس عبد هللا الجامعً
لتابع لجامعة العلوم والتكنولوجٌا  ،إضافة إلى المراكز العلمٌة البحثٌة مثل ( مركز الخالٌا
الجذعٌة األردنً فً مستشفى الجامعة األردنٌة ومراكز طبٌة متخصصة منها ( المركز
الوطنً للسكري والغدد الصماء والوراثة ومركز الحسٌن للسرطان ) .
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ط :ػذد صالصخ ِٓ املغزؾف١بد اٌؼغىش٠خ اٌزبثؼخ ٌٍخذِبد اٌيج١خ املٍى١خ
-0
-2
-3
-4
-5

مستشفى ماركا العسكري .
مدٌنة الحسٌن الطبٌة عام 0973م .
مركز الملكة علٌاء ألمراض وجراحة القلب .عام 0982م .
مستشفى األمٌر هاشم بن عبد هللا الثانً فً العقبة .
مستشفى األمٌر زٌد بن الحسٌن فً الطفٌلة .
ط :ػذد أسثؼخ ِٓ ِظب٘ش ريٛس اجملزّغ األسدٔ ٟ؟

 -1ذصايد إٌّ اٌعىأ .
 -2ذصايد اٌ ساخ اٌدا ٍيح .
ىً األظسج األز ٔيح .
 -3اٌرغيس
 -4ذصايد ز اٌّسأج اٌّ رّ األز ٔ .
 -5ا هرّاَ تمطا اٌ ثاب اٌّ رّ .
 -6ز ايح ذ ي ا الح .
 -7اٌرغيس إٌ سج إٌ ت ط اٌمعايا ا رّا يح اٌعائدج .
 -8ا لثاي اٌّرصايد ٍ اٌر ٍيُ .
ط :ػذد اهلغشاد اٌز ٟأرذ ػٍ ٝاألسدْ .

 ِٓٚأُ٘ ٘زٖ اهلغشاد ِب ٠أر: ٟ
 - -0الهجرة الفلسطٌنٌة بعد حرب عام 0948م وحرب عام 0967م.
 -2عودة آالف األردنٌٌن المغتربٌن من دول الخلٌج بعد حرب الخلٌج الثانٌة عام
0990م
 -3هجرة العراقٌٌن إلى األردن بعد حرب الخلٌج الثانٌة عام 0990م وعام
2113م .
 -4استمرار موجات اللجوء الناتجة عن األزمات التً تعرضت لها المنطقة
العربٌة كاألزمة السورٌة عام 2104م .
ــ طِ :ب األصبس اٌغٍج١خ إٌبجتخ ػٓ اهلغشح ِٓ اٌش٠ف إىل املذْ ؟
اجلـــٛاة  :ارتفاع الكثافة السكانٌة فً المدن  ،وتزاٌد الطلب على الغذاء وارتفاع
األسعار وظهور المشكالت االجتماعٌة واإلسكانٌة واالختناق المروري .
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ط٘ :بد ِضبي ػٍ ٝرٛىني اٌجذ ٚيف األسدْ ٚا ذ ِٓ اهلغشح إىل املذٕ٠خ ؟
الجواب  ( :هو إنشاء الصندوق الهاشمً لتنمٌة البادٌة األردنٌة ) الذي أسس عام
2113م بهدف جعل البادٌة األردنٌة منطقة جاذبة للسكان ومإهلة لالستثمار عبر
االستغالل األمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة المتوفرة فٌها  ،بما ٌرفع المستوى المعٌشً
للسكان وٌحد من الفقر والبطالة وٌفعل دور المرأة عن طرٌق إنشاء المراكز النسائٌة فً
أنحاء البادٌة .
ط :ثني أعجبة  :إٔؾب :اٌقٕذٚق اهلبذيٌ ٟزّٕ١خ اٌجبد٠خ األسدٔ١خ ؟
اجلــــٛاة :

بهدف جعل البادٌة األردنٌة منطقة جاذبة للسكان ومإهلة لالستثمار

عبر االستغالل األمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة المتوفرة فٌها  ،بما ٌرفع المستوى
المعٌشً للسكان وٌحد من الفقر والبطالة وٌفعل دور المرأة عن طرٌق إنشاء المراكز
النسائٌة فً أنحاء البادٌة .
ط :ثني أعجبة  :ؽٛ١ع منو األعشح إٌ٠ٚٛخ يف اجملزّغ األسدٔ ٟيف اٌٛلذ ا بمش .

اجلــــٛاة :

وذلك بسبب التغٌر فً بعض وظائف األسرة التقلٌدٌة وارتفاع مستوى

التعلٌم وتزاٌد الهجرة من الرٌف إلى المدن وتنوع النشاط االقتصادي .
طِ :ب ِظب٘ش ا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثبملشأح األسدٔ١خ :
ذ ٍيُ اٌّسأج ر اٌّ اي أِاِ ا ٌٍّ ازوح ظ ق اٌ ًّ .
 -1اٌر ظ
 -2ذمٍد إٌّاصة اٌ اِح اٌد ٌح ف اَ  َ1050ذمٍدخ اٌّسأج أ ي ِٕصة شازي
واْ آٔران ٌ شازج اٌرّٕيح ا رّا يح .
 -3ذ ظيط اٌٍ ٕح اٌ غٕيح األز ٔيح ٌ ؤ ْ اٌّسأج اَ  َ1002ت صف ا ح غٕيح
ِس يح ِا ير ٍك تاألٔ طح ذاخ اٌصٍح ت ؤ ْ اٌّسأج .
طِ :ب اٌمنب٠ب ا عزّبػ١خ اٌز ٟرغريد إٌظشح إٌٙ١ب يف اجملزّغ األسدٔ ٟ؟
الجـــــواب  :التوسع فً التعلٌم ومشاركة المرأة فً سوق العمل والحٌاة العامة ،
وتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌة .
ً
ط :ؽٙذ اجملزّغ األسدٔ ٟرشاعؼب يف منو األعشح إٌ٠ٚٛخ .
-0
-2
-3
-4

التغٌر فً وظائف األسرة التقلٌدٌة .
ارتفاع مستوى التعلٌم .
تزاٌد الهجرة من الرٌف إلى المدٌنة .
تنوع النشاط االقتصادي .

األظراذ /أحّد اٌحيدزيح ( ) 950/5566656

اٌصفحح 20

ط :أػو أعجبة ِب ٠أر : ٟإداسح

ب٠خ األعشح  :فً عام 0997م أنشئت إدارة

حماٌة األسرة التابعة لمدٌرٌة األمن العام :
 - -0لمعالجة قضاٌا العنف ضد المرأة والطفل .
 -2المحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسٌة فً بناء المجتمع األردنً .
ط :ػذد ا جنبصاد ٚاملجبدساد املٍى١خ اٌز ٟحتممذ يف ليبع اٌؾجبة ثؼذ رٛيل
املٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟعٍيبرٗ اٌذعزٛس٠خ :
-0
-2
-3
-4
-5

-6

( ٠ىفٔ 3 ٟمبه )

تشكٌل المجلس األعلى للشباب فً عام 2116م .
إطالق جائزة الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن االنجاز واالبداع الشبابً .
إعالن مبادرة فرسان التغٌٌر  ،وإدراك الشباب فً صنع القرار والتركٌز على العمل
الجاد والتثقٌف السٌاسً .
إقامة معسكرات الحسٌن للعمل والبناء .
إطالق جائزة الملك عبد هللا الثانً أبن الحسٌن للٌاقة البدنٌة /بهدف رفع مستوى
اللٌاقة الصحٌة للطلبة  ،والكشف عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات فراغهم على
نحو إٌجابً .
إطالق مبادرة تدرٌب الشباب وتشغٌلهم عن طرٌق استخدامهم بصفتهم المدنٌة فً
القوات المسلحة األردنٌة للعمل فً قطاع االنشاءات بهدف إعداد لقوى عاملة أردنٌة
ذات مهارات وكفاءات عالٌة  ،وتدرٌبها للحد من الفقر والبطالة وتعزٌز روح االنتماء
الوطنً واالنضباط وااللتزام لدى المشاركٌن فً المشروع جمٌعهم .

ط :ثني أعجبة إػالْ ػّبْ ػبفّخ ٌٍضمب خ اٌؼشث١خ ؟
اجلـــــٛاة  :لتؤكٌد القٌمة الحضارٌة للمدٌنة  ،وإظهار ما تزخر به من تراث عرٌق ،
 ،وتمثل ذلك بإصدار الكتب فً مختلف حقول المعرفة  ،وعقد محاضرات وندوات على
أبرز أعالم الفكر والثقافة فً األردن  ،إضافة إلى إقامة معارض للفنون التشكٌلٌة .
ط :ثني اعجبة إٔؾب :اهل١ئخ املٍى١خ ٌأل الَ .
 -7اجلٛاة  :وهً مإسسة حكومٌة أنشئت عام 2113م تهدف إلى تطوٌر صناعة مواد
مرئٌة ومسموعة قادرة على المنافسة عن طرٌق تطوٌر القدرات البشرٌة والفنٌة
والمالٌة .
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ط :مل ٠مزقش اٌزؾق ً١األوبدديٌ ٟألسدٔ١ني ػٍ ٝاملذاسط ثً وبْ املزفٛل ْٛحيقٍ ْٛػٍ ٝثؼضبد
ػٍّ١خ إىل اجلبِؼبد اٌؼشث١خ :
ـــ أروش ٘زٖ اجلبِؼبد .

 -1اٌ اِ ح األِسيىيح تيس خ .
ِ ك.
 -2اٌ اِ ح اٌع زيح
 -3اِ ح األشهس اٌماهسج .

ط :ؽشؿ عالٌخ املٍه  /ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ ا غني ػٍ ٝا سرمب:

ثب شوخ اٌضمب ١خ ٚلذ رنّٓ رٌه يف خيبة اٌؼشػ اٌغبِ ٟيف رؾشٓ٠
اٌضبٔ ٟػبَ َ2000
ـــ ٚمؼ رٌه :
 ُ -1اٌّصمفيٓ اٌىراب .
 -2ذمديس ا تدا اٌّثد يٓ .
 -3إي ا اٌ ديد ِٓ اٌّساوص اٌّؤظعاخ اٌر ذعا د ٍ إٌ ض تاٌحسوح اٌصما يح .
ط :أروش أسثؼخ ِٓ إجنبصاد اجملٍظ األػٌٍ ٝؾؤ ْٚاألؽخبؿ املؼٛلني .
-1
-2
-3
-4
-5
-6

‘نشاء نظام المعلومات الوطنً لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة
الصحة ووزارة التنمٌة االجتماعٌة .
إطالق مبادرة مدرستً بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم  ،وتوفٌر غرف صفٌة
للطلبة ذوي اإلعاقة  .إنشاء نظام المعلومات الوطنً لألشخاص ذوي اإلعاقة
بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمٌة االجتماعٌة .
تقدٌم منحة سمو األمٌر رعد بن زٌد لدعم الطلبة وي اإلعاقة الملتحقٌن
بالجامعات الرسمٌة .
توفٌر فرص العمل لألشخاص ذوي االعاقة .
إطالق مشروع خط الطوارئ للصم بالتعاون مع إدارة القٌادة والسٌطرة التابعة
لمدٌرٌة األمن العام .
تنفٌذ حملة وطنٌة توعوٌة تحت شعار ( مكانً بٌنكم ) بهدف زٌادة وعً
المواطنٌن نحو أهمٌة الدمج التعلٌمً للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس
الحكومٌة والخاصة .
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ط :ثني أسثؼخ ِٓ ا جنبصاد ىبٌز ٟحتممذ ىف ٟاجملبي اٌضمبيف يف ػٙذ عالٌخ
املٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ – ٟحف

هللا .

ـــومن أبرز االنجازات التً تحققت فً المجال الثقافً فً عهد الملك عبد هللا الثانً ما ٌؤتً :
 -0إعالن عمان عاصمة الثقافة العربٌة عام 2112م  /لتؤكٌد القٌمة الحضارٌة للمدٌنة ،
وإظهار ما تزخر به من تراث عرٌق  ،وتمثل ذلك بإصدار الكتب فً مختلف حقول المعرفة ،
وعقد محاضرات وندوات على أبرز أعالم الفكر والثقافة فً األردن  ،إضافة إلى إقامة
معارض للفنون التشكٌلٌة .
 -2إعالن مدٌنة أردنٌة كل عام تحمل أسم مدٌنة الثقافة األردنٌة .
 -3إنشاء الهٌئة الملكٌة لألفالم عام 2113م وهً مإسسة حكومٌة تهدف إلى تطوٌر
صناعة مواد مرئٌة ومسموعة قادرة على المنافسة عن طرٌق تطوٌر القدرات البشرٌة
والفنٌة والمالٌة .
 -4إنشاء مراكز ثقافٌة جدٌدة فً المدن األردنٌة مثل  /مركز الملك عبد هللا الثانً الثقافً
فً مدٌنة الزرقاء ومركز األمٌر الحسٌن فً مدٌنة معان .
 -5إطالق مهرجان القراءة للجمٌع ( مكتبة األسرة ) الذي ٌعد من المشارٌع الوطنٌة
الرائدة التً نشؤت عام 2117م وٌهدف إلى إصدار العدٌد من المإلفات فً شتى المعارف
اإلنسانٌة وبٌعها بؤسعار رمزٌة للحث على القراءة واالهتمام بالكتاب .
 -6تشجٌع السٌاحة الثقافٌة  ،حٌث أنشًء متحف األردن فً منطقة رأس العٌن بمدٌنة
عمان الذي ٌحوي آثار األردن التارٌخٌة .
ً
ط :مغ خيب حتذ ا عبثخ اٌقؾ١ؾخ :
 -1اٌؼبَ اٌز ٞمت  ٗ١رأع١ظ اٌقٕذٚق اهلبذيٌ ٟزّٕ١خ اٌجبد٠خ األسدٔ١خ ٘: ٛ
أَ2003 -

ب2114 -م

ج2115 -م

د2112 -م

 -2رمٍذد املشأح يف األدْ أٚي ِٕقت ٚصاس ٞػبَ  َ1979يف ٚصاسح :
أ -اٌرستيح اٌر ٍيُ
ض -اٌزّٕ١خ ا عزّبػ١خ

ب -اٌعياحح اآلشاز
د -اٌصٕا ح اٌر ازج .

ــــــــــــــــــــــــــ أزٙذ األعئٍخ ػٍ ٝاٌٛؽذح اٌضبِٕخ ــــــــــــــــــــــــــــــ
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