خاص بالدورة الصيفية 0477
أعزائي الطلبة
نقدم لكم نماذج مقترحة من األسئلة لمبحث
تاريخ األردن المستوى الرابع
لمساعدتكم في دراسة المادة وهي ال تغني عن
دراسة المادة  ،لذا نرجو منكم دراسة المادة
أوالا ومن ثم دراسة هذه النماذج
مع التمنيات لكم بالنجاح
محمد البطران
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بسم هللا الرحمن الرحيم
أسئلة مقترحة مع اإلجابة لمبحث تاريخ األردن المستوى الرابع الدورة الصيفية لعام 1027
التاريخ 0477 / 7 / 7 :
مدارس ( المعالي  ،االكاديمية العربية  ،ريتال الدولية )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــــــــــــــــــــــؤال األول ( الوحدة الخامسة  /السلطات الدستورية واالحياة الحزبية في األردن)
أ) وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية
 -7مجلس الوزراء (الحكومة) :مجلس يتألف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة
العامة وتعد الحكومة صاحبة الوالية العامة على كافة شؤون الدولة.مهم مهم مهم
 -0القائمة النسبية المفتوحة  :بحيث يمتلك كل ناخب عدداً من األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته
االنتخابية .
 -3المجلس القضائي األردني  :مجلس يمثل قمة هرم السلطة القضائية في األردن ،ويجسد المجلس القضائي مع مجلس
األمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات .مهم مهم مهم
 -0المجلس الوطني االستشاري :مجلس معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء كانت مدته عامين ،وجاءت
تركيبه المجالس ممثلة لشرائح المجتمع  ،وفئاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية كافة  .مهم مهم مهم
 -5الكوتا النسائية :هي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجالس النيابية و البلدية للنساء وذلك
لضمان تمثيل المرأة األردنية في مواقع التشريع وصنع القرار.
 -6الهيئة المستقلة لالنتخاب :تأسست عام 2102م ( فسر ) من أجل اإلشراف على االنتخابات النيابية وأدارتها في كل
مراحلها واالشراف على اي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
 -7الحكومة الوطنية :أول حكومة حزبية ائتالفية تشكلت برئاسة سليمان النابلسي بسبب ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية
 -7قانون األحزاب  :قانون صدر عام 0992م تناول تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبية .
 -9الحزب :تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا ً للدستور وأحكام القانون( فسر ) بقصد المشاركة في
الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويعمل بوسائل سلمية ومشروعة
 -74األحكام العرفية  :مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة األزمات  ،وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى
تزول الظروف الطارئة  ،وتمنح فيها ا لسلطة التنفيذية صالحيات واسعة حتى يستتب األمن واالستقرار في البالد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األول ( الوحدة الخامسة  /السلطات الدستورية واالحياة الحزبية في األردن
ب ) أعط أسباب كل من اآلتية
 – 7تأجيل انتخاب مجلس النيابي الرابع عشر إلى عام 0443على الرغم من انتهاء المجلس النيابي الثالث عشر في
عام 0447م ؟ مهم مهم مهم
بسبب الظروف التي مر بها األردن والمتمثلة بتداعيات حرب الخليج الثانية  ،واالنتفاضة الفلسطينية .
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 -0إيقاف العمل الحزبي بين عامي (7979 -7997م ؟ إعالن األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي بين عامي
(7979 -7997م)؟
■ -مخالفة بعض األحزاب للشروط التي أقرها الدستوروالقوانين الناظمة للعمل الحزبي.
■ -للحفاظ على أمن وسالمة الوطن.
■ -توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليميا ً ودوليا ً.
 -3عودة الحياة النيابية عام 7979م؟ مهم مهم مهم مهم مهم
■ -رغبة من الملك الحسين بن طالل في أستمرار مسيرة اإلصالح .
■ -للتعامل مع عدد من األحداث كاألزمة االقتصادية وفك االرتباط مع فلسطين
 -0تشكيل المجلس الوطني االستشاري األردني 7977م؟مهم مهم مهم
■ -نتيجة الظروف اإلقليمية المحيطة التي منعت المجلس النيابي من االستمرار ولكي التنقطع الحياة النيابية في المملكة.
■ -لسد الفراغ الدستوري .

■ -إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية في صنع القرار.

■ -مناقشة السياسات العامة .

■ -بهدف تبادل الرأي والمشورة .

■ -النظر في القوانين والتشريعات جميعها
 -5حل معظم المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها الدستورية .بين عامي (7967 -7906م)؟
■ -تداعيات القضية الفلسطينية.
بسبب التحديات والمتمثلة في ■ -الحروب اإلقليمية .
 - 6األسباب الموجبة لتغيير الحكومات في األردن؟ مهم مهم مهم
■ -إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة قد فقدت انسجامها وقدرتها على بذل مزيد من العطاء.
■ -أو أنها ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب.
■ -أو أن جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متغير أو سياسة عربية خارجية مستجدة.فإنه يدعو من يرى فيه
األهليه لتحمل المسؤولية للشروع في تشكيل فريق وزاري جديد.
 -7شهدت الحياة النيابية بعد االستقالل مجموعة من المس تجدات القانونية ،والسياسية واالجتماعية الداخلية
والخارجية؟
■ -نتيجة نكبة فلسطين عام 0991م.
■ -اتحاد ما تبقى من األراضي الفلسطينية مع األردن من خالل وحدة الضفتين عام 0951م األمر الذي استدعى إعادة
النظر في قانون االنتخاب ،لضمان مشاركة الفلسطينيين في الضفة الغربية باالنتخابات.
 -1شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبدهللا الثاني تطوراا ملحوظا ا ؟مهم مهم مهم
■ -نظراً إلى توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر ثقافة الديمقراطية .
■ -تعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع األردني كافة .
■ -دعوته إلنشاء الهيئة المستقلة لالنتخاب.
■ -وتاكيد الملك عبدهللا الثاني على ضرورة ترسيخ سياسة االصالح وتطوير الحياة الحزبية
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الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األول ( الوحدة الخامسة  /السلطات الدستورية واالحياة الحزبية في األردن)
_ فرع ( ج )
 -7بين ( اذكر ) أبرز مهام مجلس الوزراء؟ مهم مهم مهم
■ -إعداد الموازنة العامة للدولة.
■ -إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها

■ -اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمه.
.

■ -تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي

 -2يمارس الملك صالحيات متعددة بوصفه رأس الدولة ،اذكرأبرز تلك الصالحيات ؟
■ -قيادة القوات المسلحة فهو القائد األعلى القوات المسلحة -■ .إبرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم .
■ -تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
■ -اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك.
■ -إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية.
■ -تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه.
■ -المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمة .
■ -تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ،ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم .
■ -الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية ودعوة مجلس األمة لالجتماع وافتتاحه وتأجيله وحله.
 -3قارن بين مطالب األحزاب القومية واألحزاب الوطنية؟ أو بين مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل؟
أذكرمطالب األحزاب الوطنية
اذكر مطالب األحزاب القومية
■ -حصول األردن على االستقالل
■ -تدعو إلى قيام الوحدة العربية
■ -رفض وعد بلفور،والهجرة اليهودية إلى فلسطين -■ .إنهاء االنتداب البريطاني
 -5أذكر أبرز ما جاء في قانون االنتخاب الذي صدر في عام 0476م ؟مهم مهم
عضوا بينهم ( )05مقعدا ً للكوتا النسائية .
■ -أصبح عدد أعضاء مجلس النواب ()031
ً
ً
■ -إلغاء قانون الصوت الواحد  ،واعتماد القائمة النسبية المفتوحة  ،بحيث يمتلك كل ناخب عددا من األصوات يساوي
عدد المقاعد المخصصة لدائرته االنتخابية .
 -6بين أثر التطور الدستوري والنيابي عندما أجريت االنتخابات عام 7996م؟
■ -مشاركة كافة الفعاليات السياسية على اختالف اتجاهاتها .
ً
ً
■ -ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية عندما حصل مرشحو األحزاب على ( )26مقعدا من أصل ( )91مقعدا في المجلس
النيابي الرابع  ،شكلت على أثرها حكومة سليمان النابلسي ،وهي أول حكومة حزبية ائتالفية باسم الحكومة الوطنية.
 -7بدأت الحياة النيابية في األردن منذ تأسيس اإلمارة إذ شكلت خمسة مجالس تشريعية في المدة ما بين عام 0929م حتىى
االستقالل عام 0996م ،وتميزت تلك المجالس التشريعية بعدة ميزات اذكرها ؟
■ -مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها.
■ -النشاط السياسي
■ -التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية.
 1تقسم المحاكم في األردن إلى ثالث أنواع ،اذكرها ؟مهم مهم مهم
أ -المحاكم الدينية التي تشمل  -0:المحاكم الشرعية  -2محاكم الطوائف الدينية
ج -المحاكم الخاصة
ب -المحاكم النظامية.
 -9من مظاهر العودة الحياة الحزبية في األردن إطالق الحريات العامة  ،اذكرها ؟
إلغاء األحكام العرفية المقيدة للحريات  ،والسماح بإصدار العديد من الصحف والمجالت والمطبوعات المتخصصة.
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 74عدد( أذكر ) األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اإلمارة ؟مهم مهم مهم
■ -حزب الشعب األردني
■ -حزب االستقالل
■ -حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني.
 -00أذكر ( بين ) أسس تشكيل مجلس الوزراء؟
■ -يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسميا ً بتشكيل الوزارة.
■ -يختار رئيس الوزراء الوزراء ،ويعرض أسماءهم على الملك إلصدار اإلرادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة.
■ -يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك.
■ -يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر من تشكيله للحصول على الثقة.

 -02تتكون السلطة التنفيذية في األردن من مكونين رئيسين اذكرهما ؟
 -0مؤسسة العرش .

 -2مجلس الوزراء (الحكومة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني ( الوحدة السادسة  /المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية في األردن)
أ) وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :
 – 0قانون خدمة العلم  :قانون ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشر في التدريب العسكري لمدة عامين.
مهم مهم مهم .
 – 2القوة العربية  :وهي القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا من الحجاز إلى معان وتكونت آنذاك من ( )25ضابطا ً
و( )251جندياً .مهم مهم مهم

 -3القوات الخاصة  :قوات تم تشكيلها للقيام بمهام االستطالع ،ومكافحة اإلرهاب ،واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة
تقدمها.
 -9تعريب قيادة الجيش العربي  :هو إعالن الملك الحسين إنهاء خدمات قائد الجيش العربي كلوب باشا وكبار القادة
اإلنجليز في  0آذار عام 0956م.
 -5راضي عناب  :هو أول قائد أردني للجيش العربي األردني.
 -6الشرطة المجتمعية :هي مشروع للشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكالت.
 -7المركز الجغرافي الملكي :هي الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات.مهم مهم مهم
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الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني  :الوحدة السادسة  /المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية في األردن)
ب) أعط أسباب كل من اآلتية
 -7إنشاء صرح الشهيد ؟ مهم مهم مهم مهم
أ -تخليدا ً لذكري شهداء الجيش العربي ،ب -و ليكون متحفا ً وطنيا ً يسجل تاريخ األردن الحديث ،وإنجازات القوات
المسلحة األردنية
 -0حظي الجيش العربي األردني في هذه المرحلة باهتمام بالغ من الملك عبدهللا الثاني بن الحسين؟ مهم مهم
ألن الملك عبدهللا الثاني كان أحد أفراده وقائ ًدا للقوات الخاصة ،وهو األكثردراية بحاجات الجيش وتطلعاته المستقبلية.
 -3تسمية الجيش األردني بالجيش العربي؟مهم مهم مهم مهم
ليكون جي ًشا لكل العرب  ،يدافع عن قضاياهم
 -9إنشاء مركز إدارة األزمات ؟ للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية والدولية .مهم مهم مهم
 -9فسرشهد الجيش العربي خالل المرحلة الثالثة (7976 -7967م) أحداث اثرت على تطوره ؟
بسبب التحديات السياسية والعسكرية الناتجة عن الصراع العربي الصهيوني ،حيث خاض الجيش العربي األردني عددا ً
من الحروب أثرت بصورة كبيرة على تطوره.
 -6تعد دائرة المخابرات العامة من اكثر الدوائر االستخبارية تميزا ا واحترافية على مستوى العالم  ،وتحظى بثقة كبيرة
عالم ايا ؟
إلسهامها في مجال التعاون الدولي  ،ودورها في التصدي لإلرهاب والتخريب

 -7تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير عام 7999م؟
لتصنيع النماذج األولية من المعدات المدنية والعسكرية .لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية .
 -7إنشاء معهد تدريب عمليات السالم؟
بسبب تزايد مشاركة أفراد القوات المسلحة األردنية في قوات حفظ السالم الدولية ،والسمعة الدولية الطبية التي تتمتع بها
القوات المسلحة األردنية  ،وإشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه.
 -9فسر لم يطرأ أي تطوير للجيش األردني وتقدمه ؟
بسبب إخالص تلك القيادة ووالءه لبريطانيا ،وسيطرة لندن فيما يختص بشؤوننا العسكرية .
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الســ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني ( الوحدة السادسة  /المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية في األردن)
 -7عدد اإلدارات والوحدات التابعة ل جهاز األمن العام التي استحدثت في عهد الملك عبدهللا الثاني؟مهم مهم مهم
■ -إدارة الشرطة البيئية.
■ -إذاعة أمن إف .إم ( .) fm

■ -وحدة أمن وتشجيع االستثمار.
■ -إدارة شرطة األحداث.

 -0أذكر أبرز التطورات التي شهدها الجيش العربي األردني في المرحلة الثانية ()7966-7993؟
■ -إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في عام 0957م ،وخروج القوات البريطانية من األردن.
■ -ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود في هذه المدة .
■ -تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش ،مثل ألوية الحرس الملكي.

 -3أذكر أهم واجبات ( مهام ) الدفاع المدني؟ مهم مهم مهم
■ -حماية األرواح والممتلكات العامة ،وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية والسالمة العامة ومتابعتها.
■ -القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها ،وإعداد أفراد مؤهلين لهذه العمليات.
■ -توفير وسائل وأدوات اإلنذار من الغارات والكوارث واإلشراف عليها.
■ -ت دريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعيين العام والخاص.
■ -التأكد من توافر شروط السالمة العام في المباني.
 -0وضح( بين ) دور القوات المسلحة األردنية في المجال التعليمي والثقافي  ،في مجال الزراعة والري،
أ -في المجال التعليمي والثقافي
■ -توفير التعليم المجاني من خالل مدارس التعليم والثقافة العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة.
■ -توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء في القوات المسلحة واألجهزة األمنية.
■ -المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة مع الجامعات األردنية والمجلس األعلى للعلوم
والتكنولوجيا .
ب -في مجال الزراعة والري؟ مهم مهم مهم
■ -إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية.

■ -استصالح األراضي الزراعية -■ .شق الطرق الزراعية

 – 9أذكرتشكيالت الجيش العربي األردني األولى (7993 -7907م)؟
■ -القوة العربية :وهي القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا من الحجاز إلى معان وتكونت آنذاك من ( )25ضابطاً
و( )251جندياً.
■ -قوة األمن العام :وكانت مهمتها حفظ األمن وتكونت من قوة الدرك الثابتة وقوة الهجانة.
■ -القوة السيارة :تكونت من سرايا فرسان ومشاة ،بلغ عدد أفرادها ( )751رجالً.
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 -6أعط أمثلة على كل مما يلي:
أ -حروب خاضها الجيش العربي األردني؟
حرب حريزان عام 0967م  ،حرب الكرامة عام 0961م  ،حرب رمضان عام 0973م
ب -ألوية جديدة للمشاة تم إنشاؤها في الجيش العربي عام 7969م.
* لواء األمام علي بن أبي طالب

* لواء القادسية

* لواء خالد بن الوليد

* لواء اليرموك

* لواء حطين

ج -مشاركة المرأة في القوات المسلحة األردنية؟
* -تأسيس كلية األميرة منى للتمريض .
*  -تجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات للعمل إداريات في القوات المسلحة .

 -7اذكر مظاهر تطور الجيش العربي األردني من عام (7999م – حتى اآلن)؟ مهم مهم مهم
■ -تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير "كادبي ( ")KADDBعام 0999م
■ -إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرية .
■ -استمرار سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية ،وحُدث السالح بإدخال طائرات نقل وقتال حديثة.
■ -إنشاء مركز إدارة األزمات .
■ -استحداث نظام النقل اإلداري( فســــر ) لتأمين تنقالت أفراد القوات المسلحة بواسطة أسطول حديث ومتطور.
■ -إدخال الحواسيب إلى جميع وحدات القوات المسلحة ( فســــر ) لمواكبة التطور اإللكتروني.
 -7أذكر مهام دائرة المخابرات العامة؟مهم مهم مهم مهم مهم
■ -جمع المعلومات وتحليلها  ،وتقديمها إلى صانع القرار السياسي.
■ -مقاومة التخريب الفكري الذي يولد ً
فعال ماديًا تخريبيًا  ،ومحاربة أية محاوالت الختراق المجتمع األردني .
■ -مقاومة التخريب المادي.
■ -م كافحة اإلرهاب بصوره كافة  ،وتتبع األفراد والجماعات التي تمارسه ،وضبط عناصرها  ،وإحالتهم إلى القضاء.
■ -مكافحة التجسس .
 - 9اذكر األهداف التي تحققت ب المشاركة األردنية في قوات السالم الدولية ؟مهم مهم مهم
■ -المساعدة في التخفيف من ويالت الحروب ،وتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها.
■ -التأكيد على رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين.
■ -التعريف باألردن عالميا ً واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية.
■ -تسيير المستشفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في العالم كالعراق وغزة وأفغانستان.
محمد البطران

7

4777047770

 74اذكر المهام التي يقوم بها جهاز األمن العام ؟ مهم مهم مهم مهم
■ -المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال.
■ -منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
■ -إدارة مراكز اإلصالح والتاهيل وحراسة السجناء -■ .مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه.
■ -تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية المشروعة ،لمعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
 -77بين المعايير ( األسس) التي تقوم عليها المخابرات العامة في اختيار ضباطها للقيام بمهامها ؟
■ -يُختارون بعناية ووفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي .
■ -ضباطها جميعهم يحملون الدرجة الجامعية األولى بالحد األدني عالوة .
■ -يخضعون لدورات وعمليات متحصصة لتأهليهم تراعي جوانب العمل كافة وآليات التعامل  ،وتنفيذ الواجبات.

 -70أذكر أبرز التطورات التي شهدها الجيش العربي األردني في المرحلة الثالثة ()7976-7967؟
■ -تشكيل القوات الخاصة للقيام بمهام  :أ -االستطالع

ب -ومكافحة اإلرهاب

ج -واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها.
■ -تنظيم الجيش على أساس الفرق  ،حيث أصبحت كل فرقة تضم مختلف وحدات المناورة وأسلحة اإلسناد والخدمات.
■ -تطوير منظومة الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني .
■ -إنشاء المركز الجغرافي الملكي .

■ -مشاركة المراة األردنية في القوات المسلحة

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث ( الوحدة السابعة  /الحياة األقتصادية في األردن )
أ ) وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :
 -7قناة الملك عبدهللا  :أول مشروع زراعي في منطقة األغوار  .شقت على نهر اليرموك في مطلع الستينيات من القرن
الماضي.مهم مهم مهم
 -2مؤتمر دافوس :سلسلة من المنتدي االقتصادي العالمي بدأت عام 0970م في دافوس بسويسرا واستضاف األردن
في منطقة البحر الميت ثماني مؤتمرات .مهم مهم مهم
 -3المنتدي االقتصادي العالمي :سلسلة من المؤتمرات العالمية بدأت عام 0970م في دافوس بسويسرا  ،واستضاف
األردن في منطقة البحر الميت ثماني مؤتمرات.
 -9النافذة االستثمارية  :نافذة تم طرحها في مؤتمر دافوس في البحر الميت لمنح المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله
في مدة  09يو ًما .
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الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث ( الوحدة السابعة  /الحياة األقتصادية في األردن )
ب) أعط أسباب كل من اآلتية
 -7االهتمام بقطاع الزراعة وتطويره بوصفه قطاعاا اقتصادياا مه اما؟ مهم مهم مهم
■ -ألنه يسهم في توفير الغذاء  -■ .تطوير القطاعات االقتصادية األخرى من صناعة وتجاره.
■ -توفير فرص العمل .

■ -تعزيز االمن الغذائي

 -0توسع الدولة في مشاريع الحصاد المائي ؟ شق قناة الملك عبدهللا على نهر اليرموك في مطلع الستينيات من القرن
الماضي؟
■ -األعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة
■ -نظرا إلى قلة مصادر المياه في األردن .
■ -تناقص المياه المخصصة للري.
 -3يُعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة لالقتصاد الوطني والدافعة لعجلة التنمية االقتصادية
واالجتماعية ؟ مهم مهم مهم
■ -تحسين الدخل الفردي.

■ -لما له من أثر في توفير فرص العمل .
■ -جذب االستثمارات االقتصادية المختلفة ..

 -0توالى االهتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ؟
■ -التقليل من البطالة .
■ -إلعادة توزيع مكاسب التنمية .
■ -تعزيز الشراكه بين القطاعين العام والخاص .
■ -زيادة اإلنتاج المحلي.
 -9نشطت التجارة في االردن بعد الحرب العالمية الثانية ؟ مهم مهم مهم
ألن عمان أصبحت محط أنظار التجار من البالد العربية المجاورة  ،لسهولة إجراءات االستيراد وتحويل العمالت
األجنبية.
 -6صدر قانون تشجيع االستثمار عام 7999م وتعديالته ؟ مهم مهم مهم مهم مهم
لتوفير البيئة اآلمنة لالستثمار  ،وجذب االستثمارات العربية واألجنبية  ،وتحفيز االستثمارات المحلية .
 -7طرح األردن النافذة االستثمارية في مؤتمر دافوس في البحر الميت ؟ أو عرف
لمنح المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله في مدة  09يو ًما  ،وحتى يتعامل المستثمر مع مكان واحد جُهز بالتقنيات
والكفاءات البشرية التي تمتلك الصالحيات لمنح التراخيص  ،وإنجاز المعامالت االستمثارية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث ( الوحدة السابعة  /الحياة األقتصادية في األردن )
فرع ( ج )
 -7اذكر انواع السياحة في األردن ؟ مهم مهم مهم
 -0السياحة الثقافية  -2السياحة العالجية
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 -0أذكر مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبدهللا الثاني؟مهم مهم مهم مهم
■ -إنشاء هيئة االستثمار األردنية .

■ -إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .

■ -توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة المناسبة لالستثمار.
■ -إنشاء الع ديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة  ،مثل مشروع العبدلي في عمان.
■ -إصدار العديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع االستثمار
 -3بين ( أذكر ) مشكالت القطاع الزراعي في األردن ؟ مهم مهم مهم مهم
■ -محدودية الموارد المائية ( فســـــر ) بسبب قلة مياه األمطار وتذبذبها  ،وعدم انتظام توزيعها.
■ -تناقص االراضي الزراعية ذات الجودة العالية ( فســــر ) بسبب الزحف العمراني عليها.
■ -تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي .
■ -ضعف التسويق الزراعي داخليًا وخارجيًا .
■ -ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين ودراسة السوق وحاجاته.
 -0اذكر ( بين ) التطورات في القطاعي الصناعي األردني ؟
■ -تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ( البوتاس  ،الفوسفات  ،اإلسمنت  ،الزجاج).
■ -تطور الصناعات الكيماوية وفي مقدمتها صناعة األدوية .
■ -تطور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية وقطاعة الحياكة واأللبسة .
■ -تطور الصناعات اإللكترونية .
■ -إنشاء المدن الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة في مختلف محافظات المملكة
 -9بين مقومات السياحة في األردن .مهم مهم مهم
 -0الموقع وطرق المواصالت .

 -2المواقع األثرية والتاريخية.

 -3المرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصالت وفنادق واستراحات .
 -9الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن .

 -5البيئة اآلمنة والمستقرة .

 -6وقع األردن عدة اتفاقيات تجارية مع المنظمات الدولية و دول العالم  ،اذكر هذه االتفاقيات ؟
■ -اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية .
■ -اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .
■ -اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي.
 -7أنشئت العديد من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في األردن  ،أذكر هذه المؤسسات؟ مهم مهم مهم
■ -المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ))JEDCO
■ -الغرف التجارية .
■ -مؤسسة المواصفات والمقايس
■ -المؤسسة االستهالكية المدنية .
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 -7بين ( اذكر ) المشكالت التي تواجه قطاع التجارة في األردن ؟
■ -عجز الميزان التجاري األردني ( فســـر ) بسبب ارتفاع نسبة المستوردات  ،وانخفاض نسبة الصادرات للناتج
المحلي.
■ -تحديات االنفتاح االقتصادي  ،وضعف المنافسة .
■ -عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة .

 -9بين ( أذكر ) دور الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي ؟
■ -إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له.
■ -تقديم القروض للمزارعين والخدمات اإلرشادية والبيطرية .
■ -إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية .
■ -توجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة .

 -01عدد ( اذكر ) أهم المشكالت التي تواجه القطاع الصناعي؟مهم مهم مهم مهم مهم مهم
■ -ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات المتطورة.
■ -تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية .
■ -صغر حجم السوق المحلي .

■ -ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة.

■ -األوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير.

 -70أكمل الفراغ
أنواع السياحة

السياحة
الثقافية

السياحة
العالجية
السياحة
الدينية
السياحة
البيئية
سياحة
المؤتمرات
محمد البطران

أهم مواقع السياحية
جرش ،البترا  ،قلعة الكرك  ،قلعة الشوبك ،قلعة عجلون  ،أم قيس  ،القصور الصحراوية متحف
التراث األردني  ،متحف القطع األثرية ومتاحف الحياة الشعبية  ،والمتاحف التراثية  ،ومتحف
األردن
حمامات ماعين في مادبا ،والحمة األردنية في الشونة الشمالية  ،وحمامات عفرا في الطفيلة
والبحر الميت.
مقامات األنبياء وأضرحة الصحابة رضوان هللا عليهم  ،وموقع المغطس على نهر األردن وموقع
جبل نيبو والكنائس البيزنطية.
المصايف  :مثل دبين  ،عجلون
المشاتي  :مثل العقبة والبحر الميت واألغوار المحميات  :ضانا  ،االزرق.
قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت
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الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع ( الوحدة الثامنة  /الحياة االجتماعية في األردن )
أ ) وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :
 -7شعار مكاني بينكم :شعار أطلقه المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين بهدف زيادة وعي المواطنين نحو أهمية
الدمج التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة.مهم مهم مهم
 -0المدارس الثانوية الكاملة  :هي مدارس مدة الدراسة فيها أربع سنوات مثل مدرسة السلط واربد والكرك وعمان.
 -3مركز الخاليا الجذعية  :مركز علمي بحثي تابع لمستشفى الجامعة األردنية.
 -0مهرجان القراءة للجميعع (مكتبعة األسعرة)  :مهرجىان أطلىق عىام 2117م ( فســـعـر ) ويهعدف إلىى إصىدار العديىد مىن
المؤلفات في شتى المعارف اإلنسانية ،وبيعها بأسعار رمزية للحث على القراءة واالهتمام بالكتاب.مهم مهم مهم
 -9مركز الحسين للسرطان :مركز طبي متخصص لمعالجة مرضى السرطان.
 -6المدارس الثانوية المتوسطة  :هي مدارس مدة الدراسة فيها سنتان مثل مدرسة السلط واربد والكرك .
 -7متحف األردن :متحف أنشيء في منطقة رأس العين بمدينة عمان الذي يحوي آثار األردن التاريخية
لتشجيع السياحة الثقافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع ( الوحدة الثامنة  /الحياة االجتماعية في األردن )
ب) اعط اسباب ما يلي
 -7إرتفاع عدد السكان في األردن ؟ نتيجة ـــ مهم مهم مهم مهم
■ -الزيادة الطبيعية للسكان ( ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات).
■ -ال زيادة غير الطبيعية المرتبطة بتدفق الهجرات القسرية من الدول المجاورة إلى األردن بفعل الحروب .
 -0إنشاء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية ؟
بهدف جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكان  ،ومؤهلة لالستثمار عبر االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية
المتوافرة فيها  ،بما يرفع المستوى المعيشي للسكان  ،ويحد من الفقر والبطالة  ،ويفعل دور المرأة عن طريق إنشاء
المراكز النسائية في انحاء البادية.
 -3إنشاء إدارة حماية األسرة عام 7997م؟ أو (عرف) مهم مهم مهم مهم مهم مهم
■ -لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل.
■ -المحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع األردني.
 -0حافظت االسرة األردنية الممتدة على طابعها المميز في المجتمع األردني لعقود طويلة ؟ نتيجة
■ -األوضاع األقتصادية .
■ -استمرار التمسك بالقيم والمفاهيم االجتماعية التي توكد دوام الصلة بين اآلباء واألبناء .
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 -9التغير في النظرة إلى بعض القضايا االجتماعية السائدة في المجتمع األردني؟
بسىىبب التحىىوالت االقتصىىادية واالجتماعيىىة التىىي طىىرأت علىىى المجتمىىع التىىي أثىىرت إيجابًىىا فىىي النظىىرة إلىىى بعىىض القضىىايا
كالتوسع في التعليم ،ومشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة ،وتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع ( الوحدة الثامنة  /الحياة االجتماعية في األردن )
فرع ( ج )
 -1اذكر مظاهر تطور المجتمع األردني ؟ مهم مهم مهم
 -2تزايد الهجرات الداخلية

 -0تزايد النمو السكاني
 -3التغير في شكل األسره األردنية

 -9تزايد دور المرأة في المجتمع األردني

 -5االهتمام بقطاع الشباب في المجتمع

 -6رعاية ذوي اإلعاقة

 -7التغير في النظرة إلى بعض القضايا االجتماعية السائدة .

 -1اإلقبال المتزايدة على التعليم .

 -2ما القضايا االجتماعية التي تغيرت النظرة إليها في المجتمع األردني؟مهم مهم مهم مهم
■ -التوسع في التعليم.

■ -مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة.

■ -تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.
 -3عدد ( اذكر ) اإلنجازات التي تحققت في قطاع الشباب في عهد الملك عبدهللا الثاني ؟مهم مهم مهم مهم مهم
■ -تشكيل المجلس األعلى للشباب في عام 2110م.
■ -إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين لإلنجاز واإلبداع الشبابي.
■-إعالن مبادرة فرسان التغيير ،وإشراك الشباب في صنع القرار ،والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي.
■ -إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء.
■ -إطالق جائزة الملك عبىدهللا الثىاني ابىن الحسىين للياقىة البدنيىة ( فســــعـر ) بهىدف رفىع مسىتوى اللياقىة الصىحية للطلبىة،
والكشف عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات فراغهم على نحو إيجابي .مهم مهم مهم مهم
■ -إطالق مبادرة تدريب الشباب ،وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفتهم المدنية في القوات المسلحة األردنية للعمىل فىي
قطىاع اإلنشىىاءات ( فســـــععـر ) بهىىدف إعععداد قىىوى عاملىىة أردنيىىة ذات مهىىارات وكفىىاءات عاليىىة ،وتععدريبها للحىىد مىىن الفقىىر
والبطالة ،وتعزيز روح االنتماء الوطني واالنضباط وااللتزام لدى المشاركين في المشروع جميعهم.
 -0عدد مظاهر التطور الثقافي في األردن؟مهم مهم
■ -صدور المجالت الثقافية كمجلة أفكار.

■ -تأسيس قصر الثقافة

■ -تأسيس رابطة الكتاب األردنيين.

■ -تأسيس رابطة المسرحيين األردنيين.

■ -تأسيس مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي.
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 -0أذكر أبرز إنجازات المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين ؟ مهم مهم مهم مهم
■ -إطالق مبادرة مدرستي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،وتوفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة.
■ -إنشاء نظام المعلومات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة ،ووزارة التنمية االجتماعية.
■ -تقديم منحة سمو األمير رعد بن زيد لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بالجامعات الرسمية.
■ -توفير فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
■ -إطالق مشروع خط الطوارئ للصم بالتعاون مع إدارة القيادة والسيطرة التابعة لمديرية األمن العام.
■ -تنفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار (مكاني بينكم) ( فســر ) بهدف زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي
للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة.
 -9بين مظاهر تزايد اإلقبال على التعليم في األردن؟مهم مهم مهم
■ -ارتفاع في المستوى المعيشي واالجتماعي .

■ -االنخفاض المستمر في نسبة األمية.

■ -التوسع في التعليم وتزايد اإلقبال على التعليم الجامعي بمستوياته كافة .
 -6اذكر أهم الهجرات التي تدفقت إلى األردن ؟ مهم مهم مهم مهم
■ -الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام 0991م وحرب عام 0967م.
■ -عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج العربي بعد حرب الخليج الثانية عام 0990م.
■ -هجرة العراقيين إلى األردن بعد حرب الخليج الثانية عام 0990م  ،وعام 2113م.
■ -موجات اللجوء الناتجة عن االزمة السورية عام 2100م.
 -7أذكر أبرز اإلنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عهد الملك عبدهللا الثاني ؟
■ -إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام 2112م( فســـــر ) لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة وإظهار مىا تزخىر بىه مىن
تراث عريق.مهم مهم مهم مهم
■ -إعالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة األردنية.

■ -إنشاء الهيئة الملكية لألفالم عام 2113م.

■ -إنشاء مراكز ثقافية جديدة في المدن األردنية ،مثل مركز الملك عبدهللا الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء ،ومركىز األميىر
الحسين الثقافي في مدينة معان.
■ -إطالق مهرجان القراءة للجميع (مكتبة األسرة) .
■ -تشىىجيع السىىياحة الثقافيىىة ،حيىىث أنشىىيء متحىىف األردن فىىي منطقىىة رأس العىىين بمدينىىة عمىىان الىىذي يحىىوي آثىىار األردن
التاريخية ( .اعط مثاالا على تشجيع السياحة الثقافية في األردن)
 -7أذكر اسماء مستشفيات جامعية تعليمية ؟ مستشفى الجامعة األردنية ومستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي .
 -9اذكر اسماء مراكز علمية بحثية وطبية متخصصة؟ مراكز علمية مركز الخاليا الجذعية األردني
مركز طبية متخصصة المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة ،ومركز الحسين للسرطان.
مع التمنيات لكم بالنجاح  /محمد أحمد البطران 4777047770
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