العالمة الكاملة في الثقافة العامة

إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

هاتف0288399970 :

العالمة الكاملة
فً
الثقافة العامة
المستوى الثانً
6102
* شرح كامل للدروس المطلوبة .
* إدخال جمٌع األسئلة الوزارٌة واإلجابة علٌها.
* حل أسئلة الكتاب المدرسً.
إعداد األستاذ :محمد خٌر الطرابشة
هاتف1288399961 :
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إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

العالمة الكاملة في الثقافة العامة

هاتف0288399970 :

الوحدة الخامسة  :مخطوطات قمران
الدرس األول  :مخطوطات البحر المٌت
المخطوطة :كل ما كتب بخط الٌد سواء كان وثٌقة أم كتابا نقشا على حجر أم رسما على قماش.
العناصر التً تشتمل علٌها المخطوطات:
 -0المحتوى العلمً.

 -6المواد التً ٌكتب علٌها مثل  :الجلود – األوراق -الحجارة-

الفخار.

 -9األدوات ٌكتب بها مثل  :األقالم(خشب أو عظام).
 -3األدوات التً ٌكتب منها مثل :األحبار والفحم.
ٌعتمد الباحثون على المخطوطات بشكل كلً أو جزئً على المخطوطات:
 -0تمثل مصادر أولٌة للمعلومات الموثقة .

 -6تخص موضوعات متعددة.

أسباب ظهور المخطوطات وتطورها:
 -0اختراع الحروف األبجدٌة.

 -6ظهور الكتابة وأدواتها مثل :الورق.

اهتم المسلمٌن بالمخطوطات :
ألنها السبٌل الوحٌد للحفاظ على التراث العربً اإلسالمً خاصة القران والسنة.
مخطوطات قمران(البحر المٌت):
نصوص دٌنٌة مكتوبة على رقاع جلدٌة وألواح نحاسٌة وكتانٌة على شكل لفائف اكتشفت داخل جرار فخارٌة طلٌت بمادة
القطران لحفظها من التلف  ،ترجع للطائفة األسٌنٌة عاشت فً كهوف قمران.
سمٌت قمران بهذا االسم(آراء المإرخٌن حول تسمٌة قمران):
 -0نسبة للقبٌلة العربٌة القحطانٌة سكنت جنوب فلسطٌن.

 -6سمٌت مدٌنة الملح لقربها من البحر المٌت.

* تقع خربة قمران شمال غرب البحر المٌت على بعد 09كم جنوب أرٌحا.
كٌفٌة(قصة) اكتشاف مخطوطات قمران:
 -0اكتشفها  6من بدو التعامرة.

 -6عرضوها على شٌخ مسلم وتاجر سرٌانً.

 -9شارك الجٌش العربً األردنً وعلماء اآلثار األوروبٌون (البرٌطانٌون)فً عملٌة البحث.
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العالمة الكاملة في الثقافة العامة

هاتف0288399970 :

اكتسبت مخطوطات قمران أهمٌة تارٌخٌة ودٌنٌة ومادٌة:
 -0تعود لطائفة ٌهودٌة نسخت تعالٌم التوراة األقرب لألصلٌة.
 -6فسرت كثٌر من العقائد والتقالٌد لطائفة من أقدم الطوائف اإلسرائٌلٌة.
وجد فً خربة(قرٌة) قمران مدابغ للجلود وبقاٌا قرٌة قدٌمة:
دلٌل على قٌام االسٌنٌٌن بنسخ تراثهم وتعالٌم التوراة األصلٌة.
كتبت المخطوطات باللغة :العبرٌة واآلرامٌة.
عاش االسٌنٌٌن فً كهوف قمران ذات الطبٌعة الوعرة:
 -0الهروب من السلطة الٌهودٌة الحاكمة التً زورت تعالٌم التوراة .
 -6العداء بٌنهم وبٌن الرومان.
 -9الحفاظ على تعالٌم التوراة األصلٌة.
دور الحكومة األردنٌة فً البحث على المخطوطات:
 -0المشاركة فً عملٌة البحث.

 -6شراء بعض المخطوطات ووضعها فً متحف القدس ومخطوطة فً متحف عمان

وضعت إسرائٌل ٌدها على المخطوطات عام  0822ونقلتها للجانب اإلسرائٌلً:
 -0إلخفاء مضمونها.

 -6تبٌن زٌف االدعاءات اإلسرائٌلٌة

 -9تبٌن التناقض والتحرٌف مع التوراة الحالٌة.

تعد مخطوطات( قمران) شاهدا تارٌخٌا على مرحلة حساسة من تارٌخ المنطقة(ماذا ٌتبٌن من دراسة المخطوطات):
 -0التوراة الحالٌة تحتوي على كثٌر من التناقض والتحرٌف.
 -6محاولة الصهٌونٌة تزٌٌف الحقائق(التشكٌك فٌها):
أ -تبشر بنبوة سٌدنا محمد.
اإلسرائٌلٌة.

ب -تكشف الغطاء عن أسرار دٌنٌة وتارٌخٌة تبٌن زٌف االدعاءات
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إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

الدرس الثانً :محتوى المخطوطات
الجهات التً عملت على تحقٌق ودراسة المخطوطات:
 -6المدرسة األمرٌكٌة للدراسات الشرقٌة.

 -0علماء اآلثار األوروبٌون.

قال بعض الباحثٌن :سٌكون للمخطوطات آثار خطٌرة على العالم:
 -0أهم مكتشفات دٌنٌة فً العصر الحدٌث.
 -6تكشف زٌف االدعاءات اإلسرائٌلٌة .
 -9تبٌن أن الدٌن الٌهودي انطوى على كثٌر من التناقضات.
تم تشكٌل فرٌق دولً وعقد مإتمر دولً حول المخطوطات فً نٌوٌورك عام :0891
 -6لكشف المإامرات التً تحاك لمنع نشرها.

 -0لكشف ما ٌدور حول المخطوطات

حاولت إسرائٌل عرقلة عملٌة التحقٌق فً المخطوطات:
 -6تؤخٌر التحقٌق فً المخطوطات.

 -0إلخفاء بعض أجزائها

الفترة التً عاشت بها االسٌنٌٌن :المكابٌة الحشمونٌة.
الحضارة التً قضت على االسٌنٌٌن :الرومانٌة.
الحضارات التً عاصرها االسٌنٌٌن:الٌهودٌة والرومانٌة.
عدد المخطوطات التً تم اكتشافها.311 :
الدٌانة التً عاصرها االسٌنٌٌن :المسٌحٌة.
االسٌنٌٌن :تعنً( الصامتٌن –الورعٌن – األتقٌاء) طائفة من بنً إسرائٌل عاشت فً قمران آمنت أن هللا هو الخالق.
الحشمونٌون :أسرة ٌهودٌة عملت على إعادة العمل بالطقوس الهلٌنٌة.
المكابٌون :جماعة ٌهودٌة سموا بذلك لحملهم المطارق أثناء ثورتهم ضد الٌونانٌٌن.
نسخ االسٌنٌٌن تراثهم وحفظوه فً كهوف قمران :على أمل العودة إلٌها.
سمات( خصائص عقائد)االسٌنٌٌن:
-0الطهارة
المقدس.

 -6رفض المال

 -3االهتمام بالفلك

 -9األكل الجماعً

 -1المعرفة بؤسرار الكتاب

صنفت مخطوطات االسٌنٌٌن الى:
 -0مجموعة نسخ أسفار العهد القدٌم تمثل ربع حجم المخطوطات.
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 -6كتابات عن موضوعات غٌر توراتٌة.

العالمة الكاملة في الثقافة العامة
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أهم المخطوطات التً وجدت فً الكهف األول فً قرٌة قمران:
 -0كتاب النظامٌ :حتوي على القواعد الناظمة لحٌاة جماعة قمران .
 -6مزامٌر التسابٌح والشكران  :وعددها . 61
 -9مخطوطة عن الحرب بٌن أبناء النور والظالم.
 -3كتاب النبً اشعٌا :لفافة مكتوبة بالخط العبري القدٌم.
 -1األسفار المخفٌة(االبوكرٌفٌة) مإلفات تنسب لمإلفٌن مجهولٌن الهوٌة ،بسبب االضطهاد الدٌنً.
داللة الرقم  2فً المخطوطات والشعائر اإلسالمٌة:
فً المخطوطات :األمراء السبع العظام(الطقس المالئكً).
فً الشعائر اإلسالمٌة -0:السبع المثانً

 -6رمً الجمرات

أهمٌة مخطوطات قمران:
 -0أهم مخطوطات دٌنٌة اكتشفت فً العصر الحدٌث.
 -6تحتوي على نصوص التوراة األصلٌة للطائفة السٌنٌة .
 -9تبٌن االختالف بٌن التوراة الحالٌة والتوراة األصلٌة .
 -3مفتاح لتفسٌر كثٌر من األحداث الدٌنٌة والتارٌخٌة
 -1بشرت بنبوة سٌدنا محمد .
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 -9الطواف

 -3السعً.
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هاتف0288399970 :

الوحدة السادسة :السٌرة الحضارٌة لألردن
اكتسب األردن بحكم موقعه أهمٌة خاصة عبر التارٌخ:
 -0الظروف التارٌخٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة التً سادت المنطقة.
ٌ -6ربط بٌن قارات العالم القدٌم.
 -9مفتاح طرٌق للبلدان المجاورة.
 -3مناخه المتنوع.
 -1قٌام ممالك وحضارات على أرضه.
أهم الممالك التً قامت على ارض األردن:
المملكة
العمونٌة
االدومٌة
المإابٌة
األنباط

العاصمة
ربة عمون
بصٌرا
ذٌبان( بقٌادة الملك مٌشع)
البتراء

أهم الحضارات الغازٌة التً مرت على ارض األردن:
القائد(األعمال)
كورش الفارسً
أالسكندر المقدونً
إنشاء حضارة تتمثل أثارها المدرجات والكنائس

الحضارة
الفرس
الٌونان
الرومان

الدٌكابولٌس :اتحاد تجاري بٌن عشر مدن أنشئه الٌونان 3منها فً األردن.
مدن الدٌكابولٌس:
االسم حالٌا
عمان
اربد
جرش
أم قٌس وبٌت راس

مدن الدٌكابولٌس
فٌالدلفٌا
ارابٌال
جراسا
جدارا
أهمٌة األردن فً العصر اإلسالمً:
 -0بوابة الفتوحات

 -6دارت على أرضه العدٌد من المعارك.
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أهم المعارك التً دارت على ارض األردن:
المعركة
مإتة
طبقة فحل
الٌرموك

القائد
زٌد بن حارثة
أبً بكر الصدٌق
خالد بن الولٌد

العام
 9هجري
 09هجري
 03هجري

أهم الحوادث المفصلٌة التً شهدها األردن:
التعرٌف
منطقة جنوب األردن شهدت التحكٌم بٌن أنصار علً بن أبً
طالب ومعاوٌة بن أبً سفٌان.
منطقة جنوب األردن شهدت والدة أول خلٌفة عباسً
ومنطلق الدعوة العباسٌة
مثل :الخرانة -الطوٌة – الحالبات -المشتى

الحدث
اذرح
الحمٌمة
بناء القصور األموٌة
احتل الصلٌبٌون األردن وأقاموا القالع فً الشوبك والكرك:
 -0لحماٌة بٌت المقدس

 -6السٌطرة على طرٌق الحج.

مظاهر اهتمام األٌوبٌٌن فً األردن:
 -0استعادوا الشوبك والكرك.
 -6أصبحت الكرك وعجلون منطلقا لتحرٌر بٌت المقدس.
 -9معركة حطٌن :الحد الفاصل الذي أنهى الوجود الصلٌبً فً بالد الشام.
مظاهر اهتمام الممالٌك فً األردن:
 -0بناء المزارات فً مإتة.
 -6بناء المساجد مثل (المسجد الجامع) فً عجلون
 -9اهتموا بالكرك وجعلوها مركز لحفظ األموال.
أساب اهتمام العثمانٌٌن فً األردن:
 -0ممر للقوافل.

 -6لدعم الحكم العثمانً.

مظاهر اهتمام العثمانٌٌن فً األردن:
 -0إنشاء القالع

 -9إنشاء سكة حدٌد الحجاز.

 -6إنشاء البرك

الحركة الطورانٌة :حركة تركٌة تدعو لطمس الهوٌة العربٌة.
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هاتف0288399970 :

أسباب تنامً الشعور القومً وتفجر الٌقظة العربٌة عند األردنٌٌن فً القرن :61
 -0شهدت ارض األردن العدٌد من الثورات ضد الحكم التركً.
 -6دعوة الحركة الطورانٌة لطمس الهوٌة العربٌة.
تؤسست أول حكومة أردنٌة فً  00نٌسان  0860برئاسة رشٌد طلٌع وكانت حكومة عربٌة أكثر منها أردنٌة:
إلٌمان األمٌر عبد هللا بالقومٌة سبٌال للتحرر.

استقلت األردن فً  61أٌار  0831ونصب األمٌر عبد هللا األول ملكا علٌها.
الدرس األول :محافظة معان
معان لغة :ماعون أو المنزل .
األهمٌة الدٌنٌة لمحافظة معان :
ٌ -0مر فٌها الحجاج القادمون من شمال غرب أسٌا وشرق أوروبا.
 -9فٌها مقام النبً هارون .

ٌ -6قٌم فٌها الحجاج
موقع محافظة معان :

 -6تشكل قاعدة إقلٌم الشراه  -9تشكل ثلث مساحة األردن (األكبر) .

 -0جنوب عمان على بعد 601كم من عمان
أهم ألوٌة محافظة معان:
 -0قصبة معان

 -6الشوبك

 -3البتراء

 -9الحسٌنٌة

الخصائص المكانٌة واإلستراتٌجٌة لمحافظة معان :
 -0أهمٌة دٌنٌة .

 -6مواقعها األثرٌة.

 -9مواردها الطبٌعٌة

 -3وقوعها على طرق المواصالت المحلٌة والدولٌة

تتمتع مدٌنة معان بمكانة واضحة فً الذاكرة الوطنٌة األردنٌة :
اختارها األمٌر عبد هللا األول مقرا ألقامته ومنطلقا لتحقٌق أهداف الثورة وتؤسٌس الدولة األردنٌة .
الموارد الطبٌعٌة فً محافظة معان :
مكان تواجده
الرشٌدٌة
المدورة
معان والحسٌنٌة
رأس النقب
الشٌدٌة والشوبك
معان والحسٌنٌة .

المورد الطبٌعً
الفوسفات (المورد الطبٌعً األول)
الصلصال
الحجر الجٌري
الرمل الزجاجً
األحجار الكرٌمة
مقالع الحجر
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الحضارات التً تعاقبت على معان:
دولة
معٌن

األنباط

الغساسنة
(بلغت
ذروة
المجد فً
عهد
الحارث
الثانً)

األموي
(أكثر
العصور
استقرارا
للمدٌنة)

العباسً

الفاطمٌون الصلٌبٌون األٌوبٌون

الممالٌك

العثمانٌٌن

تراجعت أهمٌة معان فً العصر العباسً:
بسبب نقل الخالفة من دمشق الى بغداد.
اكتسبت معان أهمٌة كبٌرة فً العصر العثمانً:
 -0وجود القلعة العثمانٌة.

 -6مرور الخط الحجازي فٌها.

استحدث األمٌر فٌصل وسام معان عام :0808
تكرٌما لشهداء وقادة معركة معان الكبرى عام .0809
وسام معان :استحدثه األمٌر فٌصل لتكرٌم شهداء وقادة معركة معان الكبرى.
لعبت مدٌنة معان دورا مهما فً تارٌخ األردن الحدٌث(أبعاد الدور) جملة األهداف التً سعى لتحقٌقها األمٌر عبد هللا األول:
 -0التشاور مع شٌوخ القبائل لتشكٌل قوة عسكرٌة.
 -6صدرت فٌها أول جرٌدة فً شرق األردن فً معان (الحق ٌعلو).
 -9وجه نداء لألمة العربٌة للتكاتف ضد المستعمر الفرنسً فً سورٌا .
 -3جعلها عاصمة مإقتة للحكومة العربٌة فً سورٌا .
أصبح ٌطلق على قصر الملك المإسس فً معان "مقر الدفاع الوطنً " :
ألنه محطة ٌرتاده الوطنٌون والقومٌون العرب من اجل استرداد سورٌا .
مقر الدفاع الوطنً  :قصر األمٌر عبد هللا األول فً معان .
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أهم المعالم األثرٌة فً محافظة معان:
العصر/العهد الذي بنً فٌه /القائد
عثمانً
عثمانً( سلٌمان القانونً)
األنباط
الصلٌبٌٌن( بلدوٌن األول)
_________________
غسانً( الحارث الثانً)
الصلٌبٌٌن(بلدوٌن األول)

المعلم األثري
قصر الملك المإسس
قلعة معان الحجازٌة
البتراء
قلعة الشوبك
اذرح
مدٌنة معان القدٌمة(الحمام)
قلعة معان الشامٌة

ٌعد قصر الملك المإسس فً معان من المعالم الحٌة الشاهدة على دور الهاشمٌٌن فً تحقٌق رسالة الثورة العربٌة الكبرى:
 -6دعا فٌه الى التكاتف ضد المستعمر الفرنسً فً سورٌا.

 -0مارس فٌه األمٌر نشاطاته.
األهمٌة السٌاحٌة لمدٌنة البتراء:

 -0إحدى عجائب الدنٌا السبع(فازت فً المرتبة الثانٌة فً .)6112/2/2
 -6عاصمة األنباط.
 -9المقوم األول للسٌاحة.
 -3مدٌنة متكاملة منحوتة بالصخر الرملً الملون.
أهم المواقع األثرٌة فً مدٌنة البتراء:
 -0الخزنة

 -6المذبح

 -9قصر البنت

 -3المحكمة

 -1األضرحة الملكٌة.

السٌق :ممر طوٌل وضٌق محصور بٌن الصخور.
مظاهر حضارة العرب األنباط فً مدٌنة البتراء:
 -0هندسة الري.

 -6التفوق المعماري.

 9سكوا عملة خاصة بهم

 -3اتصالهم الحضاري مع العالم الخارجً.

نشاط الحركة السٌاحٌة لمدٌنة البتراء األثرٌة:
 -0إحدى أهم المدن األثرٌة فً العالم.

 -6إحدى عجائب الدنٌا السبعة

 -9مدٌنة منحوتة فً الصخر الملون.

اهتمام الصلٌبٌٌن(بلدوٌن) بالشوبك :
 -0التحكم بطرٌق الحج.

 -6عزل مصر عن بالد الشام

 -9حماٌة بٌت المقدس  -3السٌطرة على طرق التجارة

 -1استخدام القلعة نقطة إنذار مبكر من غارات البدو.
الجبل الملوكً( مونتلاير) :قلعة الشوبك أنشؤها بلدوٌن األول لحماٌة بٌت المقدس.
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صمدت قلعة الشوبك أمام حصار صالح الدٌن األٌوبً لمدة سنتٌن:
 -6عمل بلدوٌن على تحقٌق األمن الغذائً.

 -0تضم نبع ماء ٌصب فً بركتٌن.

تتمتع اذرح بؤهمٌة كبٌرة فً الذاكرة العربٌة اإلسالمٌة:
 -6شهدت التحكٌم بٌن أنصار علً بن أبً طالب وأنصار معاوٌة بن أبً سفٌان.

 -0فٌها حامٌة بٌزنطٌة
أهمٌة معان فً الوقت الحاضر:

 -6مستودع للموارد الطبٌعٌة.

 -0شرٌان حٌوي فً قلب الصحراء

 -9شهدت تقدم واضح فً التعلٌم.

سمٌت مدٌنة معان بمدٌنة الماء:
لكثرة العٌون والٌنابٌع فٌها.
دور جامعة الحسٌن بن طالل فً تقدم محافظة معان:
 -6الحد من البطالة.

 -0زٌادة الوعً الثقافً.
طالل.

 -9تنمٌة المجتمع المحلً

 -3إنشاء جائزة جامعة الحسٌن بن

أهم رجاالت مدٌنة معان:
 -0فروه بن عمر ألجذامً( كان عامال للروم)

 -6الحسن بن علً االسدي المعانً.

الدرس الثانً  :لواء الجٌزة(زٌزٌاء)
الجٌزة :المكان المرتفع أو ناحٌة الوادي(سمٌت بذلك فً العهد العثمانً).
زٌزٌاء :األكمة الصغٌرة أو األرض القف.
دوافع(مظاهر) احتالل الرومان للجٌزة:
 -0اتخذوها حصن ومعقل.

 -6أقاموا فٌها حامٌة عسكرٌة لحماٌة القوافل

 -9وجود منشات وبقاٌا قلعة.

الخط الزمنً للحضارات التً تعاقبت على الجٌزة:
الرومان

األموٌٌن

العثمانً

األٌوبٌٌن

ألفٌصلً

أهم الشخصٌات التً نزلت الجٌزة:
ٌ -0زٌد بن عبد الملك

 -6الولٌد بن عبد الملك

 -9الملك الناصر  -3الرحالة ابن بطوطة

أصبحت الجٌزة من محطات الحج الشامً:
 -0لوقوعها على طرٌق الحج.

 6بها بركة لسقاٌة الحجاج.
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إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

أهمٌة أنشاء القالع فً الجٌزة:
 -0األهمٌة اإلستراتٌجٌة فً البادٌة.

 -6وقوعها على طرٌق التجارة.

 -9ممر لقوافل الحجاج.

 -3ذات خصائص سٌاحٌة.

أهم المواقع األثرٌة فً الجٌزة:
المواقع األثرٌة
البركة
القلعة الرومانٌة
القلعة العثمانٌة
قلعة ضبعه
سكة حدٌد الحجاز
قصر المشتى
قصر القسطل
قصر الطوبة
مسجد أم الولٌد
مسجد خان الزبٌب
من المعالم األثرٌة األخرى فً الجٌزة:

العصر الذي بنٌت فٌه
الرومان
الرومان( تعرضت للخراب على ٌد إبراهٌم باشا)
العثمانٌٌن( بنٌت من الحجر الكلسً _ مقر لقوات البادٌة)
الرومان
العثمانٌٌن
أموي(قام السلطان عبد الحمٌد بإهداء الواجهة األمامٌة للقصر لقٌصر ألمانٌا)
غسانً( جبلة بن الحارث)
أموي( استخدمت الحجارة واآلجر)فً بنائه.
أموي
أموي

أم الرصاص  -قرٌة الالهوت  -قلعة الزعفران – قلعة أجمٌل – قصر أم قصٌر – تل جلول
أهمٌة بناء البرك فً الجٌزة:
 -6لجمع مٌاه األمطار.

 -0لسقاٌة الحجاج.

اهتمام األموٌٌن ببناء القصور الصحراوٌة فً الجٌزة :للصٌد والتنزه.
األهمٌة اإلستراتٌجٌة لمدٌنة الجٌزة:
 -6طرٌق تجارة بٌن بالد الشام والجزٌرة العربٌة

 -0بوابة عمان الجنوبٌة

 -9وقوعها على طرٌق الحج.

أهمٌة الجٌزة فً الوقت الحاضر:
 -0مركز للواء.
أهم شخصٌات مدٌنة الجٌزة:

 -9تنتشر فٌه المحالت التجارٌة

 -6شهد تقدم فً التعلٌم
علً اللخمً.

كتاب البهجة :كتاب ألفه علً اللخمً جمع فٌه مناقب وأثار الشٌخ عبد القادر الجٌالنً فً ثالث مجلدات.
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هاتف0288399970 :

الدرس الثالث :لواء الموقر
الموقر :التبجٌل والتوقٌر  /الثقل الذي ٌحمل على الظهر.
الخط الزمنً للحضارات التً مرت على لواء الموقر:
الرومان

االموٌن

االٌوبٌن

العباسٌن

الممالٌك

اكتسبت الموقر أهمٌة بالغة فً العصر الرومانً:
 -6أقاموا فٌها القالع لتوطٌد نفوذهم.

 -0إحدى محطات الطرٌق الرومانً القدٌم.

اشتهرت الموقر فً العصر الرومانً بالزراعة :لوجود البرك والقنوات المائٌة.
أهمٌة (بناء) قصر الوقر(القصور األموٌة فً الموقر):
 -6شاهد على روعة الفن اإلسالمً.

 -0مركز للقصور المحٌطة
أهم المواقع األثرٌة فً الموقر:
الموقع األثري
قصر الموقر
بركة الموقر
قصر المشاش
قصر الخرانة
سد المشاش

العصر الذي بنً فٌه
األموي (ٌزٌد الثانً ) مركز لقصور البلقاء (عثر فٌه على نقش غٌر منقوط الٌة الكرسً
األموي (ٌزٌد بن عبد الملك )
األموي
األموي
_______________

أقسام قصر الموقر :
 -0مجموعة حجرات

 -9جناح السكن .

 -6ساحة كبٌرة

أسباب دمار قصر الموقر  :بسبب الزالزل الطبٌعٌة التً ضربت المنطقة.
وجود عدد من األبراج نصف دائرٌة وتٌجان األعمدة والفسٌفساء فً قصر الموقر :
ٌدل على بنائه فً العصر األموي وبداٌة العصر العباسً .
وجود عامود فً منتصف بركة الموقر :
 -0للداللة على كمٌة المٌاه  -6للداللة على المقاٌٌس واالرتفاع

ٌ -9بٌن تارٌخ إنشاء البركة .

برهن على أن منطقة الموقر كانت آهلة بالسكان ومزدهرة فً العصر األموي والعباسً:
 -0وجود البرك واآلثار

 -9ذات أهمٌة اقتصادٌة للسكان .

 -6نشاط زراعً مكثف
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أهمٌة بناء البرك فً الصحراء األردنٌة :
 -0جمع مٌاه األمطار

 -6استخدامها فً الزراعة

 -9تدل على أن المنطقة كانت آهلة بالسكان

 -3ذات أهمٌة اقتصادٌة .

أهمٌة الموقر فً الوقت الحاضر :
 -0تتوفر فٌها الخدمات والمحالت التجارٌة ٌ -6 .خترق اللواء الطرٌق الصحراوي
 -9شهدت تقدم فً التعلٌم والصحة

 -3تم ضمها ألمانة عمان .

أهم شخصٌات مدٌنة الموقر :
الولٌد بن محمد ألموقري .
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العالمة الكاملة في الثقافة العامة

هاتف0288399970 :

الوحدة السابعة :تارٌخ العالم الحدٌث والمعاصر
الدرس األول :الحرب العالمٌة األولى والثانٌة
الحرب العالمٌة األولى0809 -0803 :
األطراف:
أ -دول الوسط( ألمانٌا -النمسا –
الدولة العثمانٌة)

ب -دول الحلفاء(فرنسا -برٌطانٌا-
روسٌا -الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة-
الصٌن -الٌابان)

العوامل (األسباب)
العامل المباشر:
 -0اغتٌال ولً عهد النمسا(فردٌناند)
0803
العوامل غٌر لمباشرة:
 -6قٌام التكتالت واألحالف الدولٌة.
 -9العامل االقتصادي(أهم العوامل)
بسبب التنافس التجاري والصناعً بٌن
فرنسا وبرٌطانٌا مع ألمانٌا.
 -3األزمات الدولٌة مثل  :البلقان
ومراكش
 -1نمو الروح القومٌة بٌن الشعوب
األوروبٌة
مثل  :الجمعة السالفٌة فً البلقان
والجامعة الجرمانٌة(النمسا – بولندا-
سوٌسرا -الدنمارك)

النتائج
 -0هزٌمة دول الوسط وفرض شروط
قاسٌة علٌها فً معاهدة فرساي عام
.0808
 -6قٌام عصبة األمم( )0808للحفاظ
على السلم واألمن الدولً.
 -9سباق التسلح وظهور األسلحة
الدولٌة.
 -3انهٌار االقتصاد األوروبً.
 -1ظهور الحكومات الدٌكتاتورٌة.

الحرب العالمٌة الثانٌة (:)0831 -0898
األطراف

العوامل (األسباب)

أ -دول المحور( ألمانٌا -الٌابان-
اٌطالٌا)

 -0قسوة الشروط التً فرضتها الدول  -0هزٌمة دول المحور.
 -6انهٌار الحكومات النازٌة فً ألمانٌا
المنتصرة على الدول المهزومة فً
و الفاشٌة فً اٌطالٌا.
معاهدة فرساي.
 -6زٌادة التنافس التجاري والصناعً  -9بروز الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
واالتحاد السوفٌٌتً كؤكبر قوتٌن فً
بٌن الدول األوروبٌة.
 -9فشل عصبة األمم فً حل الخالفات .العالم.
 -3ظهور األزمات االقتصادٌة العالمٌة
نتٌجة فرض بعض الدول رسوم
جمركٌة عالٌة على البضائع
المستوردة.
أدت الى :أ -نقص المصانع.
ب -كساد البضائع..
ج -قلة التبادل التجاري.
 -1فقدان الشعوب المهزومة ثقتها
باألنظمة الدٌمقراطٌة.

ب -الحلفاء( :الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة -االتحاد السوفٌٌتً -فرنسا
– برٌطانٌا

النتائج

استخدمت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة األسلحة الذرٌة ضد الٌابان عام 0831م .
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انتهت الشٌوعٌة عام 0880م بسبب انهٌار االتحاد السوفٌٌتً .
الحرب الباردة :حالة توتر دبلوماسً بٌن المعسكر االشتراكً بقٌادة االتحاد السوفٌٌتً والرأسمالً بقٌادة الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة لتحقٌق مكاسب سٌاسٌة واقتصادٌة دون حروب وجذب الدول األخرى لنفوذها .
أهم األزمات والحروب الدولٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة :
 -0األزمة الكورٌة()0811

 -6أزمة الصوارٌخ الكوبٌة()0826

 -9الحرب الفٌتنامٌة(.)0813

األزمة (الحرب )
األزمة الكورٌة 0811م

النتائج
شكلت األزمة الكورٌة حدثا مهما :
أثرت على إستراتٌجٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ما
بعد الحرب العالمٌة الثالثة .
سبب قٌام األزمة الكورٌة:
أ -قٌام كورٌا الشمالٌة باجتٌاح كورٌا الجنوبٌة.
ب -اجتٌاز خط  99الذي ٌفصل بٌنهما.
أسباب( أهداف) تدخل الوالٌات المتحدة فً األزمة
الكورٌة:
أ -إعادة األمور الى ما كانت علٌه.
ب -السعً إلنهاء النفوذ السوفٌٌتً.
ج -وقف خطر الزحف الشٌوعً فً الشرق األوسط.
غٌرت الوالٌات المتحدة أهدافها من الحرب الكورٌة:
بسبب االنتصارات التً حققتها على كورٌا الشمالٌة.
أسباب تدخل الصٌن فً األزمة الكورٌة:
لحماٌة مصالحها الحٌوٌة وأمنها القومً
موقف االتحاد السوفٌٌتً من األزمة الكورٌة:
أ -رفض أي ضربة عسكرٌة ضد الصٌن.
ب -تقدٌم الدعم لقوات كورٌا الشمالٌة.
كادت األزمة الكورٌة أن تإدي لحرب عالمٌة ثالثة:
الن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هددت باستخدام
األسلحة الذرٌة.
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 -0تفوق كورٌا الشمالٌة بسبب
التدخل السوفٌٌتً والصٌنً.
 -6تهدٌد الوالٌات المتحدة
باستخدام األسلحة الذرٌة.
 -9توقٌع هدنة لمدة  9سنوات
تقضً بتراجع األطراف لخط
عرض .99
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هاتف0288399970 :

األزمة

النتائج

أزمة الصوارٌخ الكوبٌة()0826

 -0تعهد الرئٌس األمرٌكً (كندي)
بعدم غزو كوبا.

األزمة

النتائج

الحرب الفٌتنامٌة( )0813

سبب أزمة الصوارٌخ الكوبٌة :
 -0قٌام االتحاد السوفٌٌتً بإقامة
قواعد صوارٌخ موجهة نحو الوالٌات
 -6قٌام االتحاد السوفٌٌتً بفك ونقل
المتحدة األمرٌكٌة.
 -6تقدٌم االتحاد السوفٌٌتً مساعدات قواعد الصوارٌخ خارج كوبا.
اقتصادٌة وعسكرٌة لكوبا.
الهدف(سبب) من تدخل االتحاد
السوفٌٌتً فً أزمة الصوارٌخ الكوبٌة:
إضعاف سٌاسة االحتواء وإنهاء الحظر
االقتصادي األمرٌكً حول كوبا.
اإلجراءات التً اتخذتها الوالٌات
المتحدة ردا على إقامة قواعد
لصوارٌخ فً كوبا:
 -0فرض حصار بحري على كوبا.
 -6تفتٌش السفن المتوجهة لكوبا.
 -9مصادرة األسلحة الهجومٌة.

تصاعدت الحركة الوطنٌة الفٌتنامٌة
ضد االستعمار الفرنسً:
الن فرنسا لم تكن جادة فً اعترافها
باستقالل فٌتنام.
انتهى االستعمار الفرنسً لفٌتنام بعد
معركة دٌان بٌان فو عام .0831
قرارات مإتمر جنٌف بشؤن فٌتنام:
 -0تقسٌم فٌتنام الى :
أ -شمالً للشٌوعٌٌن.
ب -جنوبً للوطنٌٌن.
 -6توحٌد البالد بعد إجراء االنتخابات.
أسباب تدخل الوالٌات المتحدة فً
فٌتنام ورفض اتفاقٌة جنٌف:
تعطً الفرصة للشٌوعٌٌن فً السٌطرة
على فٌتنام.
موقف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من
الحرب الفٌتنامٌة:
إرسال المساعدات المالٌة والعسكرٌة
لفٌتنام الجنوبٌة.
موقف الصٌن واالتحاد السوفٌٌتً من
الحرب الفٌتنامٌة:
تقدٌم المساعدات لفٌتنام الشمالٌة.
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 -0اجتٌاح فٌتنام الشمالٌة لفٌتنام
الجنوبٌة.
 -6توحدهما وسٌطرة الشٌوعٌٌن.
 -9انسحاب القوات األمرٌكٌة من
المنطقة.

إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

العالمة الكاملة في الثقافة العامة

هاتف0288399970 :

القضٌة الفلسطٌنٌة
أول من سكن فلسطٌن قبل  1111عام الكنعانٌون و الٌبوسٌون .
سمٌت فلسطٌن بؤرض كنعان نسبة الى الكنعانٌٌن .
الخلٌفة المسلم الذي فتح القدس عمر بن الخطاب
القائد المسلم الذي حرر فلسطٌن من الصلٌبٌٌن صالح الدٌن األٌوبً فً معركة حطٌن .
وعد بلفور :أصدرته برٌطانٌا فً  6تشرٌن ثانً 0802م إلنشاء وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن .
قرارات مإتمر بال فً سوٌسرا عام 0982م :
-0إقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن .
-6تشكٌل منظمة صهٌونٌة بزعامة هرتزل .
-9تشكٌل الجهاز التنفٌذي للوكالة الٌهودٌة .
الوسائل التً اقرها مإتمر بال إلقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن :
 -0تشجٌع هجرة الٌهود الى فلسطٌن .
-6تنظٌم الٌهود وربطهم بالصهٌونٌة .
-9الحصول على تؤٌٌد دول العالم .
مهام الوكالة الٌهودٌة :
-0تنفٌذ قرارات المإتمر .
-6جمع األموال لشراء األراضً فً فلسطٌن .
 -9إرسال المهاجرٌن الٌهود الى فلسطٌن .
بدا النضال السٌاسً فً فلسطٌن بعد وعد بلفور عام  0802ومإتمر سان رٌمو عام  0861م وتمثل ب:
-0االحتجاجات والمإتمرات والمقاالت .

 -6الثورات ضد االنتداب البرٌطانً .

اهم ثورات الشعب الفلسطٌنً :
 -0ثورة القدس 0861م.

 -9الثورة الفلسطٌنٌة الكبرى  0892م .

-6ثورة البراق 0869م

نص قرار رقم  090الصادر عن األمم المتحدة بشان تقسٌم فلسطٌن :
 -0تقسٌم فلسطٌن بٌن الفلسطٌنٌٌن والٌهود

 -6وضع القدس تحت وصاٌة األمم المتحدة .
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إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

موقف العرب وبرٌطانٌا والٌهود من قرار تقسٌم فلسطٌن :
 -0العرب  :رفضوا القرار
 -6برٌطانٌا  :إعالن انتهاء االنتداب فً 0839/1/01م .
-9الٌهود  :استولوا على المناطق المخصصة لهم .
سبب قٌا م حرب عام 0839م(النكبة ):
استٌالء الٌهود على المناطق التً خصصت لهم .
حقق العرب انتصارات عسكرٌة فً بداٌة حرب 0839م وتحول الموقف العسكري لصالح الٌهود:
قبول العرب للهدنة ووقف لقتال .
أسباب تفوق الصهاٌنة على العرب فً حرب  0839م وتحول الموقف لصالحهم :
-0عدد القوات الٌهودٌة ضعف الجٌوش العربٌة .
-6تفوق القوات الٌهودٌة فً النظام واالنضباط .
 -9الخالفات العربٌة .
 -3ضعف التسلٌح العربً .
تمتعت القوات الٌهودٌة بمستوى رفٌع من النظام واالنضباط :
 -0قٌام برٌطانٌا بإعداد بعض الفرق للقتال فً أوروبا .
 -6اإلعدادات العسكرٌة التً وفرتها المستعمرات الٌهودٌة .
نتائج حرب 0839م (النكبة ):
 -0احتالل الصهاٌنة مساحات متفوق ما نص علٌه قرار التقسٌم .
 -6طرد أعداد كبٌرة من الفلسطٌنٌٌن عن راضٌهم .
 -9أصبحت القدس جزء من المملكة األردنٌة بموجب قرار وحدة الضفتٌن عام0811
( النكسة ) حرب حزٌران عام 0822م السبب :
قٌام إسرائٌل بشن هجوم مباغت على األردن ومصر وسورٌا .
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إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

هاتف0288399970 :

نتائج حرب حزٌران عم 0822م (النكسة ):
 -0احتالل الٌهود الضفة الغربٌة وغزة وسٌناء وهضبة الجوالن .
 -6نزوح أكثر من نصف ملٌون فلسطٌنً عن أراضٌهم .
قامت إسرائٌل بغزو لبنان عام 0896م لضرب المقاومة الفلسطٌنٌة .
نتائج غزو إسرائٌل للبنان :
خروج المقاومة الفلسطٌنٌة الى تونس والٌمن والسودان .
االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى عام 0892م ( أطفال الحجارة )"سببها ":
رفض إسرائٌل منح الفلسطٌنٌٌن حق تقرٌر المصٌر .
نتائج االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى ( أطفال الحجارة ):
رضوخ إسرائٌل لإلرادة الدولٌة ومشاركتها فً مإتمر مدرٌد للسالم .
األسس التً قامت علٌها محادثات السالم فً مدرٌد 0880م بشان فلسطٌن :
 -0الشرعٌة الدولٌة .
 -6قراري مجلس األمن رقم " "636و" "999وٌنصصان على :
أ -حق الشعب الفلسطٌنً فً تقرٌر المصٌر .
ب -انسحاب إسرائٌل من األراضً التً احتلتها عام 0822م .
نتائج اتفاقٌة أوسلو :
 -0إقامة حكم ذاتً فً فلسطٌن .
 -6إقامة سلطة وطنٌة فلسطٌنٌة.
(انتفاضة األقصى ) االنتفاضة الفلسطٌنٌة الثانٌة عام 6111م "سببها ":
ردة فعل شعبٌة على زٌارة شارون لساحة الحرم القدسً .
نتائج انتفاضة األقصى "االنتفاضة الفلسطٌنٌة الثانٌة ":
 -0استشهاد عدد كبٌر من الفلسطٌنٌٌن .
 -6استخدام إسرائٌل ترسانتها العسكرٌة فً قصف المدنٌٌن وتدمٌر البنٌة التحتٌة للسلطة الفلسطٌنٌة .
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العالمة الكاملة في الثقافة العامة

هاتف0288399970 :

االٌدولوجٌة  :نظام فكري وعاطفً شامل ٌعبر عن مواقف اإلفراد حول العالم والمجتمع واإلنسان .
ابرز االٌدولوجٌات التً برزت فً القرن العشرٌن:
االٌدولوجٌة
 -0الصهٌونٌة

مكان وجودها ( انتشارها )
فلسطٌن

 -6النازٌة

ألمانٌا

 -9الفاشٌة

اٌطالٌا

 -3الشٌوعٌة

االتحاد السوفٌٌتً /كوبا
/الصٌن

مإسسها
أفكارها ومبادئها
إنشاء وطن قومً للٌهود فً ٌهود روسٌا .
فلسطٌن
أدولف هتلر .
 -0تفوق العرق األلمانً.
-6وحقه فً زعامة العالم .
موسولٌنً .
 -0القومٌة والعداء
للدٌمقراطٌة .
-6وجود الحزب الواحد
والزعٌم الواحد .
كارل ماركس  /فرٌدرٌك
 -0الملكٌة جماعٌة وتدخل
آنجلز .
الدولة فً عناصر اإلنتاج .
 -6المادة صال األشٌاء .
-9النظام ٌإخذ من عناصر
التطور المادي .
 -3تنظر الى المجتمع بؤنه
مجموعة عامة منها :
األرض/الطبٌعة  /االنسان .
 -1حٌن تتطور الطبٌعة
ٌتطور االنسان والمجتمع .

أهم المنظمات العالمٌة الدولٌة :
المنظمة
 -0عصبة األمم المتحدة عام 0808م :
أنشئت كمبدأ من مبادئ الرئٌس األمرٌكً "ولسون"

األهداف
 -0تحقٌق السلم العالمً .
 -6العمل على منع الحروب .
 -9حل النزاعات بالطرق السلمٌة .
 -3توثٌق التعاون الدولً .
فشلت عصبة األمم المتحدة فً تحقٌق أهدافها (أسباب
الضعف ):
 -0افتقارها الى قوة عسكرٌة .
 -6انسحاب ألمانٌا عام 0892م .
 -9عدم انضمام الوالٌات المتحدة أمرٌكٌة إلٌها .
 -3اعتداء اٌطالٌا على الحبشة 0892م.
 -1انحرافها عن أهدافها .

 -6هٌئة األمم المتحدة عام 088م

 -0حفظ السلم واألمن الدولً .
 -6تحقٌق التعاون الدولً فً مختلف المٌادٌن .
 -9حل النزاعات بالطرق السلمٌة وعدم اللجوء الى القوة .
ابرز مإسسات هٌئة األمم المتحدة :
 -0مجلس األمن الدولً  -6محكمة العدل الدولٌة .
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العالمة الكاملة في الثقافة العامة

إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

هاتف0288399970 :

 ابرز المنظمات اإلقلٌمٌةاألهداف
األعضاء
المنظمة
الدول التً وقفت على الحٌاد  -0القٌام بدور فاعل
سٌاسٌة:
واٌجابً فً العالقات الدولٌة
 -0منظمة دول عدم االنحٌاز بٌن حلف شمال األطلسً
 -6المساهمة فً حل
وحلف وارسو
األزمات العالمٌة .
تحقٌق التقارب والتعاون بٌن
جمٌع الدول العربٌة
 -6جامعة الدول العربٌة :
الدول العربٌة فً جمٌع
تؤسست عام 0831م
المجاالت .
 -0الوقوف بوجه االتحاد
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
عسكرٌة :
السوفٌٌتً .
ودول أوروبا الغربٌة .
 -0حلف شمال األطلسً:
-6الدفاع عن امن منطقة
تؤسس عام 0838م
شمال األطلسً .
ما زال مستمر .
رد على أنشاء حلف شمال
االتحاد السوفٌٌتً ودول
 -6حلف وارسو :
األطلسً .
أوروبا الشرقٌة .
تؤسس عام 0811م
انهار عام 0880م بسبب
انهٌار االتحاد السوفٌٌتً .
أسباب ظهور النظام العالمً الجدٌد  :التحوالت السٌاسٌة والعسكرٌة ما بٌن عام 0898م 0880 -م .
ابرز االحداث العالمٌة السٌاسٌة ولعسكرٌة بٌن عامً 0880 – 0898م:
 -0انهٌار االتحاد السوفٌٌتً وحلف وارسو .
 -6سقوط جدار برلٌن ووحدة ألمانٌا .
 -9وقوع حرب الخلٌج .
سمات النظام العالمً الجدٌد :
 -0خروج حلف شمال األطلسً بزعامة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من الحرب الباردة منتصرا .
 -6بروز الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كقوة عظمى لقٌادة العالم بسبب :أ -تفكك االتحاد السوفٌٌتً ب -سقوط الشٌوعٌة .
 -9استخدام سٌاسة القوة كؤداة لتثبٌت السٌادة األمرٌكٌة على العالم .
 -3انتشار مظاهر الثورة الصناعٌة الثالثة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان " مجاالتها":
الفضاء والمعلومات والحواسٌب .
 -1اتساع الفجوة بٌن الدول الصناعٌة المتقدمة ( دول الشمال ) وبٌن الدول النامٌة ( دول الجنوب ) نتائجها :
الفقر /

البطالة /

الجهل .
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إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

هاتف0288399970 :

األعمال والمهمات والوظائف التً ٌسعى النظام العالمً الى انجازها :
 -6التلوث البٌئً
-3األمراض العابرة للقارات مثل  :االٌدز والكبد الوبائً " السارس " أنفلونزا الطٌور.

-0البطالة
-9مكافحة المخدرات
دعائم النظام العالمً الجدٌد :
 -0استخدام الشرعٌة الدولٌة .
 -6القوة العسكرٌة األمرٌكٌة .

 -9تعبئة الرأس مال لتحقٌق األهداف االقتصادٌة واالجتماعٌة للنظام العالمً الجدٌد .
األدوات التً استخدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لتحقٌق أهدافها :
 -0المدٌونٌة

-6وصفات الصندوق الدولً لإلنشاء والتعمٌر .

المحاور التً ٌرتكز علٌها الخطاب اإلٌدٌولوجً للنظام العالمً الجدٌد
-0الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان .
 -6اقتصاد السوق .
 -9التعبئة اإلعالمٌة وتوظٌف مراكز البحث العلمً  ،لخدمة النظام العالمً الجدٌد .

الدرس الثانً  :تارٌخ العالم الحدٌث ( الجانب االقتصادي )
معانً القتصاد عند :
 -0اإلغرٌق  :تدبٌر شإون البٌت ثم أصبح ٌطلق على الشإون المالٌة للدولة .
 -6العرب  :تدبٌر الشإون المالٌة للبٌت وأصبح ٌشمل أمور الدولة كاملة .
 -9ادم سمٌث :العلم الذي ٌبحث فً قوانٌن الجماعة وكٌفٌة الحصول على الثروة .
 -3فً الوقت الحالً :العلم الذي ٌقوم بدراسة أفضل الطرق للحصول على الدخل وٌبحث فً تنمٌة الموارد واستغاللها
وكٌفٌة توزٌعها بؤفضل السبل واقل النفقات .
النظام الرأسمالً  :النظام الذي ٌبحث فً عناصر اإلنتاج ورفع مستوٌاتها عن طرٌق تطوٌر الطاقات والمهارات البشرٌة
وزٌادة رأس المال ال متراكم فً الدولة وٌبحث فً النظم المالٌة والنقدٌة والضرٌبٌة والتبادالت التجارٌة .
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إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

أهم النظم االقتصادٌة :
على ماذا ٌقوم ؟
 -0على الملكٌة الفردٌة
" الخاصة " والحافز
الشخصً الذي ٌقوده
باعث " الربح "
 -6الحرٌة االقتصادٌة
لألفراد فً إدارة
وممارسة النشاط
االقتصادي والتنافس
بٌنهم .
 -9تدنً دور الدولة فً
التدخل فً االقتصاد .
 -0الملكٌة العامة
لعناصر اإلنتاج .
 -6إلغاء الملكٌة الفردٌة
 -9سٌادة دور الدولة
فً اتخاذ القرارات
االقتصادٌة
ٌجمع بٌن النظام
الرأسمالً واالشتراكً.

النظام
-0النظام الرأسمالً
"اقتصاد السوق الحر

 -6النظام االشتراكً
"المخطط مركزٌا

 -9النظام االقتصادي
المختلط

ممٌزاته
 -0قدرته على
التجدد واالستمرار
 -6قابلٌته لإلصالح

عٌوبه
 -0ظهور األزمات
االقتصادٌة .
 -6سوء توزٌع
الثروة

مكان انتشاره
الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة  /دول
أوروبا الغربٌة مثل
"فرنسا  /برٌطانٌا "

 -0ضعف الحوافز
الشخصٌة .
 -6ضٌاع الحرٌات .

االتحاد السوفٌٌتً
/دول أوروبا الشرقٌة

أماكن متعددة فً
العالم .

أنواع النظام الرأسمالً :
 -0الرأسمالٌة .

 -6الرأسمالٌة التجارٌة .

 -9الرأسمالٌة المالٌة .

 -3رأسمالٌة الدولة .

النظام
الرأسمالً

الملكٌة
الملكٌة فردٌة لعناصر
اإلنتاج

موقف " دور " الدولة
تدنً دور الدولة

االشتراكً

الملكٌة عامة لعناصر اإلنتاج

سٌادة دور الدولة

المختلط

الجمع بٌن النظامٌن

شراكة القطاعٌن العام
والخاص

ممٌزات النظام المختلط:
 -0وجود قطاع عام تدٌره الحكومة .
 -6حضور واضح للمستهلكٌن والمنتجٌن .
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مكان االنتشار واالستمرارٌة
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
/دول أوروبا الغربٌة .
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هاتف0288399970 :

النظام االقتصادي اإلسالمً من أقدم األنظمة االقتصادٌة :
ألنه استمد أصوله من التعالٌم اإلسالمٌة .
ممٌزات النظام االقتصادي فً اإلسالم :
-0لم ٌجعل المنافسة االقتصادٌة وسٌلة لطغٌان طبقة على أخرى .
ٌ -6وازن بٌن مصالح الفرد والجماعة .
 -9تامٌن حاجات الناس المعٌشٌة دون استغالل جهود اآلخرٌن .
أهم األسس التً ٌقوم علٌها النظام االقتصادي فً اإلسالم :
 -0تحقٌق العدالة االجتماعٌة .
 -6حف التوازن االقتصادي .
 -9منع تركٌز الثروة فً ٌد فئة من األشخاص .
أهم األزمات االقتصادٌة :
سبب األزمة
األزمة
االرتفاع المستمر فً األسعار مع انخفاض فً القوة الشرائٌة للعمالت فترتب على ذلك "
 -0أزمة التضخم
عجز مستمر فً المٌزانٌة العامة للدولة .
أهم اإلجراءات للدول التً عانت من ازمة التضخم :
 -0خفض النفقات العامة .
 -6رفع أسعار الفائدة .
 -9تحدٌد االئتمانات .
 -3رفع الضرائب والرسوم المالٌة األخرى .
 -6أزمة الكساد العالمً عام تكدس السلع لعدم وجود مشتركٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مما أدى الى:
 -0بقاء العمال عاطلٌن عن العمل .
0868م .
 -6انهٌار بورصات األوراق المالٌة فً نٌوٌورك ودول أوروبا .
نتجت عن لجوء بعض الدول وخاصة دول العالم الثالث الى القروض لمساعدتها فً تحقٌق
 -9أزمة المدٌونٌة
االكتفاء واالعتماد على الذات .
مطالب دول العالم الثالث لحل أزمة المدٌونٌة :
 -0اشتراكها فً إدارة شإون المنظمات االقتصادٌة الدولٌة .
 -6تحقٌق شروط السحب من صندوق النقد الدولً .
 -9إعادة جدولة الدٌون .
 -3تخفٌف أعباء سعر الفائدة .
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أهم المإسسات االقتصادٌة الدولٌة وأهدافها :
األهداف
 -0إعانة الدول األعضاء على تموٌل عملٌات تعمٌر المناطق
التً دمرتها الحرب .
 -6تقدٌم القروض التنموٌة طوٌلة اجل للتنمٌة مشروطة
بؤهداف محددة .
 -0تشجٌع التعاون الدولً فً المٌدان النقدي .
 6تحقٌق االستقرار فً أسعار صرف العمالت بٌن الدول
األعضاء .
 -9تٌسً التوسع والنمو المتوازن فً التجارة الدولٌة .
 -0إنشاء منظمة للتجارة الحرة .
 -6إزالة العوائق التً تقف فً طرٌق التجارة الدولٌة .
 -9إفساح المجال أمام انتقال رإوس األموال والسلع بٌن
دول العالم .

المإسسة
 -0البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر "."0831

 -6صندوق النقد الدولً "."0831

 -9االتفاقٌة العامة للتعرفة والتجارة " الجات ."0832

النظام االقتصادي الدولً الحالً :
الحوار بٌن دول الشمال والجنوب :الحوار بٌن الدول الصناعٌة المتقدمة فً الشمال والدول النامٌة الفقٌرة فً الجنوب .
شهد الربع األخٌر من القرن العشرٌن تحوالت اقتصادٌة وسٌاسٌة جوهرٌة :
 -0الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة .
 -6األزمة االقتصادٌة العالمٌة .
 -9توحد بعض الدول مثل توحد " األلمانٌتٌن ".
 -3توجه الدول لتطبٌق قواعد االقتصاد الحر .
سمات النظام االقتصادي الحالً :
 -0تنامً دور الشركات المتعددة الجنسٌات .
 -6تزاٌد حركة األموال والعمال بٌن الدول .
 -9مٌل النظام الرأسمالً نحو العولمة والدعوة الى اندماج أسواق العالم فً حقول التجارة وانتقال األموال والعمالة
والذي أدى الى :
أ -اختراق حدود الدول .
ب -انحسار دور الدولة .
ج -أصبحت التكتالت االقتصادٌة عالج لمشكالتها االقتصادٌة.
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الدرس الثالث  :تارٌخ العالم الحدٌث " الجانب االجتماعً "
ال ٌمكن أن ٌوجد مجتمع بال طبقات إال فً ظل النظام اإلسالمً :
ألنه استطاع أن ٌذٌب الفوارق الطبقٌة بٌن إفراد المجتمع انسجاما مع تعالٌم الشرٌعة اإلسالمٌة.
سبب ظهور الطبقات عند سان سٌمون :
تؤكٌد لطبٌعة الحٌاة االجتماعٌة "فالطبقات من مستلزمات الحٌاة ".
التحوالت االجتماعٌة عقب الثورة الصناعٌة :
 -0ظهور طبقتٌن جدٌدتٌن لم ٌعرفهما المجتمع من قبل وهما:
أ -الرأسمالٌة  :وحققت ثراء طائال بالرغم من قلة عددها .
ب-العمال  :تمٌزت باألجور المنخفضة وساعات العمل الطوٌلة وظروف معٌشٌة سٌئة.
 -6ظهور المدن الصناعٌة وازدٌاد عدد السكان بسبب  :الهجرة من الرٌف لمراكز الصناعة مما أدى الى الضغط على
المرافق الخدمٌة وتفاقم المشكالت االقتصادٌة .
 -9عمالة النساء واألطفال بسبب  :أ -قلة أجورهم .
أ -انحطاط األخالق .

ب -انتشار الفساد .

ب -بعض اآلالت ال تحتاج قوة جسمانٌة مما أدى الى :

ج -تفكك األسرة .

الطبقات التً ظهرت ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن :
 -0الرأسمالٌة وتقسم الى :
أ -البرجوازٌة  :كلمة فرنسٌة تعنً الطبقة الوسطى " بٌن طبقتً النبالء والعمالة "  .وترمز الى فئة التجار وأصحاب
األعمال.
ب -أصحاب رإوس األموال  :حققت ثراء كبٌر ا بالرغم من قلة عددها وكانت تعرف فً العصور الوسطى بؤنها طبقة
"النبالء"
 -6الطبقة العاملة "البرولٌتارٌا" :الطبقة البائسة والمعدمة والتً ال تستطٌع االستمرار فً الحٌاة إال بقوة عملها .
الحقوق والحرٌات فً ظل المجتمعات الحدٌثة :
 -0حقوق االنسان والحرٌات األساسٌة :
اتفاقٌة حقوق االنسان والحرٌات السٌاسٌة  :أول معاهدة جماعٌة تم تحضٌرها فً مجلس أوروبا وتم التوقٌع علٌها فً
مدٌنة " روما " فً عام 0811م.
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ابرز حقوق االنسان والحرٌات األساسٌة التً جاءت فً اتفاقٌة حقوق االنسان فً روما :
 -0حق الحٌاة واحترام الكرامة اإلنسانٌة.
-6الحق فً احترام الحٌاة الخاصة .
 -9حرٌة التنقل واختٌار مكان اإلقامة .
-3الحق فً األمان .
 -1حرٌة التملك
الحرٌات الفكرٌة الوردة فً اتفاقٌة حقوق االنسان فً روما :
 -0حرٌة االعتقاد .

 -6حرٌة التفكٌر.

 -9حرٌة التعلٌم.

 -3حرٌة الرأي .

أهم مراحل تطور حقوق العمال :
 -0تؤسٌس الجمعٌة العمالٌة الدولٌة عام 0823م .التً سعت لتحسٌن أوضاع العاملٌن فً العالم .
 -6فً معاهدة " فرساي "عام 0808م .اهتمت بموضوع العمال والعمل من مبدأ العدل االجتماعً.
 -9صدور قانون اإلسكان عام 0866مز بهدف تقدٌم القروض الحكومٌة إلنشاء االسكانات للعاملٌن والمتقاعدٌن
والمتضررٌن من الحرب .
 -3تضمٌن معظم دول العالم فً دساتٌرها وتشرٌعاتها " أهمٌة العالقات اإلنسانٌة فً العمل.
الحقوق التً حصلت علٌها المرأة خالل الحرب العالمٌة األولى :
 -0حلت المرأة محل الرجل فً األعمال بالمصانع والمدارس والمستشفٌات لحشد الرجال فً الحرب.
 -6حصلن على حق االنتخاب بعد أن تبلغ  91سنة.
الحقوق التً حصلت علٌها المرأة بعد الحرب العالمٌة األولى فً معاهدة " فرساي عام 0808م":
 -0حق التصوٌت .
 -6التزام الزوجات بقرارات أزواجهن فً اختٌار الجنسٌة .
 -9دفع أجور للنساء مساوٌة ألجور الرجال .
واستمر حصولها على حقوقها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة .
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حقوق المرأة التً دعا إلٌها مإتمر " بكٌن " عام 0881م:
 -0المساواة فً الحقوق والواجبات بٌن الرجال والنساء .
 -6القضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة .
 -9مساهمة المرأة فً التنمٌة المستدامة .
 -3تقاسم السلطة والمسإولٌات مع الرجل بشكل متساوي.
 -1دور المرأة فً تعزٌز السلم العالمً .
 -2القضاء على العنف ضد المرأة .
(حقوق الطفل)المبادئ التً تضمنتها وثٌقة حقوق الطفل الصادرة عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة عام 0818م:
 -0حق الحنان والعطف.
 -6حقه فً المسكن والغذاء والرعاٌة الصحٌة .
 -9حقه فً التعلٌم مجانا وإجبارٌا .
 -3حماٌته من التفرقة العنصرٌة أو الدٌنٌة و أٌة صورة من التمٌٌز .
 -1تمتعه بجمٌع الحقوق الواردة فً هذا اإلعالم دون تمٌٌز .
وأصبحت مشكلة العنف األسري تحظى باهتمام كبٌر فً عالمنا :
 -0الرتباطها بؤساس المجتمع وهو "األسرة".
 -6الن األسرة هً اللبنة األساسٌة فً بناء المجتمعات.
إنشاء إدارة حماٌة األسرة فً األردن :
 -0تفعٌل الدور اإلنسانً واالجتماعً لجهاز األمن العام قامت مدٌرٌة األمن العام لمعالجة قضاٌا األسرة فً عام 0882م
 -6العمل ألتشاركً بٌن األمن العام والمإسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة لحل مشاكل األسرة .
جمعٌة حماٌة األسرة :أول إدارة متخصصة فً الشرق الوسط تعنى بقضاٌا األسرة.
مهام مكتب الخدمة االجتماعٌة فً إدارة حماٌة األسرة :
 -0إجراء الدراسات االجتماعٌة للحاالت التً ترد إلٌها وتحوٌلها الى دور الرعاٌة االجتماعٌة .
 -6القٌام بالزٌارة المٌدانٌة للتؤكد من صحة لمعلومات.
 -9إعداد الدراسات ورفع التوصٌات المناسبة .
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الدرس الرابع  :تارٌخ العالم الحدٌث " الجانب العلمً والتكنولوجً
التكنولوجٌا  :كلمة إغرٌقٌة ”تعنً علم المهارة الفنٌة .
التكنولوجٌا عند جلبرت  :التطبٌق النظامً للمعرفة العلمٌة أو معرفة منظمة من اجل أغراض عملٌة .
التكنولوجٌا  :طرٌقة نظامٌة تستخدم جمٌع اإلمكانات المادٌة وغٌر المادٌة بؤسلوب فعال النجاز العمل المرغوب فٌه بدرجة
عالٌة من اإلتقان والكفاٌة .
معانً الثالث للتكنولوجٌا :
 -0التكنولوجٌا كعملٌات  :التطبٌق النظامً للمعرفة العلمٌة .
 -6التكنولوجٌا كنواتج  :األدوات واألجهزة والمواد الناتجة عن تطبٌق المعرفة العلمٌة .
 -9التكنولوجٌا كعملٌة ونواتج معا :تستعمل عندما نقصد العملٌات ونواتجها معا مثل "تقنٌات الحاسوب ".
عناصر العملٌة التكنولوجٌة وتطبٌقاتها :
االنسان /المادة /األدوات .
النظام الدولً للمعلومات :النمط الجدٌد للتطور والسٌطرة والسلطة وٌعتمد على المعرفة العلمٌة المتقدمة .
مٌزات النظام الدولً للمعلومات :
 -0السٌطرة المعلومات المقروءة فً مختلف المجاالت .
 -6بروز صناعة المعلومات  :ألنها الركٌزة األولى لبناء االقتصادٌات الوطنٌة .
 -9تمٌز األنشطة المعرفٌة لتكون أكثر فاعلٌة فً مجال اإلنتاج .
شروط البٌانات التً ترتكز علٌها المعلومات :
 -0بعدها عن الخطؤ قدر المستطاع مع الدقة  -6 .شمولٌتها مع عدم المبالغة .

 -9توافقها زمنٌا مع األحداث .

معاٌٌر المعلومات ذاتٌة التنظٌم :
المعٌار
-0التكنولوجً .
 -6االجتماعً .
 -9االقتصادي .
-3السٌاسً .
-1الثقافً

تكنولوجٌا المعلومات مصدر القوة .
ارتقاء المعلومات بمستوى المعٌشة .
مورد اقتصادي أو خدمة أو سلعة أو مساهمتها فً خلق فرص جدٌدة للعمالة .
بلورة العملٌة السٌاسٌة ومشاركة جماهٌرٌة اكبر وزٌادة معدل إجماع الرأي
معلومات تإدي دورا ٌتعلق بالقٌم الثقافٌة .
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المجاالت التً تتلخص فٌها ثورة االتصاالت والمعلومات :
مجاالت الثورة
 -0المعلوماتٌة
 -6الحاسبات االلكترونٌة
 -9وسائل االتصال

السمات
تتمثل فً االنفجار المعرفً الضخم فقد ظهرت الحاجة للسٌطرة على فٌض المعلومات وطرحها
على الناس بؤسرع وقت واقل جهد .
 تتمثل فً التطور الالمتناهً فً إنتاج أنظمة المعلومات المختلفة . التزاوج بٌن تكنولوجٌا الحاسبات االلكترونٌة واالتصاالت . االهتمام بكٌفٌة اقتناء وتجهٌز المعلومات وحفظها وبثها .سمات الثورة فً وسائل االتصال :
 -9التطور التكنولوجً
 -6االنفجار المعرفً
 -0التسارع
 -3الالمحدودٌة  :انهٌار الفواصل الجغرافٌة وأصبح ٌعرف "بفضائٌات المعلومات" أو"
الفضاء الرمزي" .
أهم سمات الالمحدودٌة :
 -6العالج عن بعد  -9اخذ العالم بفكرة اتصل وال تنتقل .
-0التعلم عن بعد
 -1المعلوماتٌة واالنترنت:
المعلومات :بٌانات محددة ترتبط مفاهٌمها باإلنسان أو الحاسوب وتكون على شكل أرقام أو
رموز أو عالمات ٌستقرا منها الحقائق الكمٌة أو الرقمٌة .
االنترنت :عماد المجتمع ألمعلوماتً الجدٌد فتحت أبواب العالم على مصراعٌه .

اثر تكنولوجٌا االتصال والمعلومات فً تطور المجتمعات الحدٌثة :
 -0أصبح العالم قرٌة صغٌرة نتٌجة التطور فً االتصاالت والمواصالت.
العولمة  :زوال الحدود والحواجز الثقافٌة واالقتصادٌة بٌن الشعوب .
 -6سهولة التواصل اإلنسانً وسرعته الفاعلة.
 -9قدمت إمكانات عدٌدة وأغنت العملٌة التربوٌة .
اثر التكنولوجٌا الحدٌثة ووسائل االتصال فً اغناء العملٌة التربوٌة :
-0زٌادة فرص التعلم .

 -6تنوع فً أسالٌب التعلٌم .

-9مكنت المتعلم من االعتماد على نفسه .

 -3بروز التعلٌم المبرمج والتعلٌم عن بعد والتعلٌم المفتوح .

هندسة الجٌنات :علم ٌبحث فً تكنولوجٌا تصنٌع الجٌنات وإعدادها بشكلها الحٌوي لمكافحة بعض األمراض التً تصٌب
البشرٌة.
فوائد هندسة الجٌنات فً مجال الطب :
 -0إنتاج بعض المضادات الحٌوٌة الفاعلة لعالج كثٌر من األمراض مثل " الكبد الوبائً " و"المال رٌا ".
 -6إنتاج مستحضرات طبٌة مثل " األنسولٌن "
 -9تحضٌر الكثٌر من اإلنزٌمات واللقاحات وتشخٌص األمراض الوراثٌة.
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فوائد هندسة الجٌنات فً مجال الزراعة :
 -0إنتاج الكثٌر من األصناف النباتٌة المقاومة للمبٌدات و الحشرات.
 -6إنتاج حٌوانات معدلة وراثٌا ذات قدرة على مقاومة األمراض.
هندسة الجٌنات سالح ذو حدٌن :
تحول هندسة الجٌنات من علم ٌخدم االنسان وٌحل مشكالته الى تحقٌق أهداف اقتصادٌة دون االهتمام بصحة االنسان
وسالمة البٌئة .
ٌعارض بعض العلماء استخدام الهندسة الجٌنٌة:
 -0ألنها تحدث تغٌر فً صفات الكائن الحً .
 -6إنتاج كائنات ذات صفات لها خطورة بالغة مثل "البكتٌرٌا".
 -9الخوف من تسرب بعض الكائنات المهندسة جٌنٌا الى البٌئة مما ٌسبب األمراض وعدم السٌطرة علٌها .
علم االستنساخ :عزل الجٌنات سواء كانت حٌوانٌة أو نباتٌة وحملها على ناقل وإدخالها الى خلٌة العائل للحصول على
نسخة أو أكثر مطابقة للكائن الحً الذي أخذت منه .
أهم محاوالت االستنساخ لدى العلماء :
 -0تخٌل المصرٌٌن القدامى بعض تقنٌات الهندسة الوراثٌة إلنتاج كائن حً( أبو الهول).
 -6فً العام  /0882نجح "اٌان وٌلموت " فً استنساخ النعجة دوللً.
 -9فً العصر الحدٌث نجح علماء الوالٌات المتحدة باستنساخ قردٌن والصٌنٌون ستة فئران .
أدلة المإٌدٌن لالستنساخ :
 -0خطوة على طرٌق التطور العلمً قادر على توفٌر النباتات المرغوب فٌها .
 -6استنساخ مخلوقات ألٌفة لخدمة االنسان .
 -9استنساخ العظماء والعمالقة من الرجال .
أدلة المعارضٌن لالستنساخ :
 -0فٌه استغناء عن احد الجنسٌن

 -6فٌه نفً لمفهوم العائلة وفقدان االنتماء  -9 .فٌه محو لمعانً الكرامة اإلنسانٌة

معارضة األدٌان السماوٌة " موقف األدٌان السماوٌة من عملٌة االستنساخ ":
 -0ضٌاع لودٌعة الجسد .

 -6هدم ألركان العالقة األسرٌة .

 -9تجاوز األخالق .

 -3انتهاك لكرامة االنسان .
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الوحدة الثامنة  :الدولة الحدٌثة " األردن انموذجا"
الدرس األول  :مفهوم الدولة .
مراحل تشكل الدولة :
 0مساحة من األرض تتوافر فٌها أسباب العٌش من مرعى وغذاء وطقس جٌد لجذب السكان الٌها .
 -6عدد من األسر ٌحكمها" األب ".
 -9العشٌرة أو القبٌلة ٌحكمها "شٌخ العشٌرة ".
 -3الدولة .
العوامل المشتركة بٌن أفراد القبٌلة :
 -0اللغة .

 -9المصالح االقتصادٌة .

 -6الدٌن .

الدولة :مجموعة من األفراد ٌقٌمون بصفة دائمة فً إقلٌم معٌن تنظم أمورهم هٌئة منظمة تسمى " الحكومة".
أركان الدولة :
 -0الشعب  :مجموعة من األفراد .
 -6األرض  :اإلقلٌم .
 -9السلطة السٌاسٌة  :تشمل السلطات الثالث " التنفٌذٌة  /التشرٌعٌة  /القضائٌة ".
 -3السٌادة :ركن معنوي واحد وهو خصائص الدولة .
اإلقلٌم :رقعة محددة من األرض ٌستقر علٌها الشعب وٌمارس علٌها نشاطاته وأعماله بشكل دائم.
السلطة السٌاسٌة(الحكومة):هٌئة حاكمة مهمتها اإلشراف على اإلقلٌم والشعب وتمارس سلطتها وسٌادتها باسم الدولة
وتتكون من ثالث سلطات " التنفٌذٌة /التشرٌعٌة  /القضائٌة " وتعمل وفق مبدأ فصل السلطات .
خصائص الدولة :
 -0السٌادة .

 -6الشخصٌة المعنوٌة (القانونٌة).

السٌادة :ركن معنوي للدولة وتعنً أن تكون للدولة الكلمة العلٌا التً ال ٌعلوها سلطة أو هٌئة أخرى.
السٌادة وحدة واحدة ال تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة :
الن هذه السلطات ال تتقاسم السٌادة وإنما تتقاسم األشخاص .
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تعد الدولة األردنٌة انموذجا للدولة المستقلة ذات سٌادة :
 -0نص دستورها على أنها دولة عربٌة مستقلة ذات سٌادة .
 -6ملكها ال ٌتجزأ وال ٌنزل منه شًء .
 -9شعبها جزء من األمة العربٌة .
-3نظام حكمها" نٌابً /ملكً /وراثً" .
للدولة حقوق سٌادٌة مطلقة على أراضٌها "برا /بحرا/جوا":
ال ٌجوز ألي دولة انتهاك أو اختراق حدود دولة أخرى سواء البرٌة أو المٌاه اإلقلٌمٌة أو الفضاء الجوي .
مظاهر السٌادة:
 -0المظهر الداخلً :أن تبسط الدولة سلطتها السٌاسٌة على إقلٌم الدولة .
 -6المظهر الخارجًٌ :عنً استقاللٌة الدولة وعدم خضوعها أو تبعٌتها لدولة أخرى .
تعتبر السفارات األجنبٌة المقامة على ارض الدولة ملكا للدولة التً تتبع السفارة لها:
ألنها تتمتع بحقوق سٌادته وال ٌجوز المساس بها وعلٌها االلتزام بالقوانٌن واألعراف الدولٌة .
الشخص المعنوي :شخص قانونً ٌمتاز بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات .
ٌترتب على االعتراف بالدولة بالشخصٌة القانونٌة :التمتع بالحقوق وتحمل االلتزامات وهذا ٌعنً وحدة الدولة واستقاللها.
سبق للملك الحسٌن بن طالل الزعماء اآلخرٌن فً رفض التدخالت األجنبٌة :
 -0تعرٌب الجٌش العربً فً /0آذار0812 /م".
 -6وقوفه الى جانب مصر فً العدوان الثالثً اثر تؤمٌم قناة السوٌس عام 0812م.
حقق األردن مفهوم السٌادة الوطنٌة والقومٌة من قرار تعرٌب قٌادة الجٌش العربً .
اشكال الدولة :
 -0الدولة الموحدة البسٌطة.
 -6الدولة االتحادٌة المركبة .
الدولة الموحدة البسٌطة :هً الدولة التً تتكون فٌها الحكومة موحدة فتظهر الدولة وحدة واحدة سواء من الناحٌة الداخلٌة
أو الخارجٌة .

34

العالمة الكاملة في الثقافة العامة

إعداد األستاذ(:محمد خير) الطرابشة

هاتف0288399970 :

مظاهر وحدة الدولة الموحدة البسٌطة:
 -0وحدة السلطة  :تتولى الوظائف العامة سلطة واحدة لها دستور واحد .
-6وحدة الجماعة  :أفراد الدولة متساوون فً معامالتهم .
 -9وحدة اإلقلٌم ٌ :خضع لقوانٌن واحدة دون تمٌٌز .
مثل  :السعودٌة /مصر/األردن/فرنسا /اسبانٌا .
الدولة االتحادٌة المركبة :اتحاد دولتٌن أو أكثر تحت سلطة مركزٌة واحدة "رئٌس واحد" مع احتفاظ كل دولة باستقاللها
وسٌادتها داخلٌا وخارجٌا .
االتحاد الفعلً :اتحاد دول مع بعضها بشكل فعلً ٌشمل االتحاد توحٌد السٌاسات العامة و احتفاظ كل دولة سٌادتها الداخلٌة
اشكال الدولة االتحادٌة المركبة :
 -0االتحاد الفٌدرالً .

 -6االتحاد الكونفٌدرالً .

االتحاد الفٌدرالً" الخصائص "
-0اتحاد مجموعة من الدول أو اإلمارات أو فً دولة واحدة
دستورها واحد ورئٌسها واحد.
 -6االنفصال مرفوض .
ٌ-9ستمد وجوده من خالل الدستور .
-3جنسٌة الشعب واحدة .

االتحاد الكونفٌدرالً"الخصائص"
ٌ -0جمع عددا من الدول مع احتفاظ كل دولة بسٌادتها .
 -6االنفصال حق لكل دولة فً االتحاد .
ٌ -9ستمد وجوده من خالل معاهدة تعقد بٌن الدول األعضاء
 -3احتفاظ كل شعب بجنسٌته .
مثل "مجلس التعاون الخلٌجً  /االتحاد األوروبً ".

مثل :اإلمارات العربٌة المتحدة  /استرالٌا  /الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة .
وظائف الدولة األساسٌة :
 -0تؤسٌس قوات عسكرٌة للدفاع عن مصالح الدولة وحماٌتها من االعتداءات الخارجٌة .
 -6تشكٌل قوات امن داخلً لحفظ النظام داخل البالد .
-9تكوٌن جهاز قضائً للفصل بٌن المتخاصمٌن .
 -3تنظٌم العالقات الخارجٌة مع الدول األخرى .
 -1سك النقود .
 -2اإلشراف على السجالت المدنٌة .
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وظائف الخدمات التً تقدمها الدولة :
 -0تامٌن الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن من خالل المستوصفات والمستشفٌات .
 6تطوٌر التعلٌم والتوسع فً بناء المدارس .
 -9تزوٌد السكان بخدمات الماء والكهرباء واالتصاالت .
الدولة الحدٌثة :دولة المواطنٌن جمٌعا ال تمٌٌز فٌها بٌن األفراد وان اختلفوا فً الجنس أو العرق أو الدٌن .
القٌم التً ٌتصف بها األفراد فً الدولة الحدٌثة :
 -0قٌم فردٌة تتناول السلوك االجتماعً "مثل ":
الحلم

 /التسامح

 /التكافل

 /الشجاعة .

 -6قٌم فردٌة تتناول السلوك الفردي "مثل ":
الصدق

/األمانة

 /االستقامة /النظام .

ٌعد األردن انموذجا فً مكافحة المخدرات :
 -0نظرا للجهود المبذولة فً التوعٌة من مخاطر المخدرات .
 -6حصلت إدارة مكافحة المخدرات عام 6110م .على الجائزة األولى التً خصصتها الوالٌات المتحدة لمكافحة المخدرات
فً الشرق األوسط.
أهم الحقوق والحرٌات التً ٌتمتع بها المواطن األردنً :
الحقوق التً ٌتمتع بها المواطن األردنً:
-0األردنٌٌن أمام القانون سواء ال تمٌٌز بٌنهم فً الحقوق
والواجبات .
 -6تكفل الدولة العمل والتعلٌم لجمٌع األفراد ضمن
إمكاناتها .
 -9ال ٌجوز إبعاد أي أردنً عن دٌار المملكة .
 -3ال ٌجوز أن ٌوقف أو ٌحبس احد إال وفق أحكام القانون

الحرٌات التً ٌتمتع بها المواطن األردنً:
 -0الحرٌة الشخصٌة مصونة .
 -6حرٌة القٌام بشعائر األدٌان ما لم تكن مخلة بالنظام .
-9حرٌة الرأي بالقول والكتابة والتصوٌر .
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الدرس الثانً  :التعددٌة والدٌمقراطٌة فً الدولة الحدٌثة " األردن انموذجا "
دولة القانون :الدولة الدٌمقراطٌة التً تلتزم بمبدأ سٌادة القانون وتستمد شرعٌتها وسلطاتها من إرادة الشعب الحرة .
تعتبر الدولة األردنٌة انموذجا لدولة القانون بالمفهوم العصري الحدٌث للدولة الدٌمقراطٌة:
 -0دولة المواطنٌن جمٌعا .

 -6تستمد قوتها من مبادئ المساواة والعدل .

 -9إتاحة المجال للشعب بالمشاركة فً صنع القرارات .

 -3منحت الحق فً تؤلٌف األحزاب .

شروط تؤلٌف األحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة:
 -0أن تكون غاٌاتها مشروعة.

 -6وسائلها سلمٌة .

 -9نظمها ال تخالف الدستور .

المرتكزات األساسٌة لدولة القانون:
 -0االلتزام بمبدأ سٌادة القانون .

 -6االلتزام بمبادئ العدالة االجتماعٌة.

 -9احترام حقوق المواطن األساسٌة .

 -3االلتزام بإحكام الدستور .

 -1تعامل المإسسات الحكومٌة مع المواطنٌن على أساس المساواة  -2 .اعتماد الحوار الدٌمقراطً فً التعبٌر عن الرأي
الدٌمقراطٌة :كلمة ٌونانٌة وتعنً حكم الشعب .
الحكم الدٌمقراطً :حكم الشعب للشعب بشكل مباشر أو غٌر مباشر.
اشكال الدٌمقراطٌة  -0 :المباشرة" النقٌة ".
الدٌمقراطٌة
 -0المباشرة " النقٌة "
 -6شبه المباشرة
-9غٌر المباشرة "النٌابٌة أو التمثٌلٌة

 -6شبه المباشرة .

 -9غٌر المباشرة " النٌابٌة أو التمثٌلٌة " .

المفهوم
تصوٌت الشعب على قرارات الحكومة
دون وسطاء أو نواب .
اختٌار الشعب ممثلٌن عنه لمناقشة
قضاٌاه واحتفاظ الشعب بحق المشاركة
فً القضاٌا المهمة .
تصوٌت أفراد الشعب على اختٌار
أعضاء فً البرلمان لتمثٌلهم .

تسمى الدٌمقراطٌة غٌر المباشرة بالدٌمقراطٌة النٌابٌة أو التمثٌلٌة :
الن الشعب ال ٌصوت على قرارات الحكومة بل ٌنتخب نوابا ٌقررون عنهم .
تسمى الدٌمقراطٌة المباشرة بالدٌمقراطٌة النقٌة :
الن الشعب ٌمارس سلطة صنع القرار دون وسطاء أو نواب .
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ٌعتبر األردن انموذجا فً تطبٌق الدٌمقراطٌة النٌابٌة :
 -0إصدار القانون األساسً عام .0869
السٌاسٌة

 -6إجراء أول انتخابات تشرٌعٌة .

 -3إصدار الدستور عام 0816م فً عهد الملك طالل .

 -9السماح بتشكٌل األحزاب
 -1إقرار المٌثاق الوطنً .

 -2نادى جاللة الملك الحسٌن – طٌب هللا ثراه – بالدٌمقراطٌة فً خطابه األول للشعب.
 -2تشكٌل المجلس الوطنً االستشاري فً عهد الملك الحسٌن من (.)0893 -0829
 -9رفع شعار على قدر أهل العزم فً عهد الملك عبد هللا الثانً .
سبب تشكٌل المجلس الوطنً االستشاري من (:)0893-0829
احتالل الضفة الغربٌة عام 0822م و تعذر إجراء االنتخابات .
ممٌزات الدولة الدٌمقراطٌة :
 -0السلطة التنفٌذٌة مسإولة أمام الشعب .
 -6تحقٌق المساواة وتكافإ الفرص بٌن أفراد الشعب .
 -9خضوع السلطة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة لرقابة الشعب والقضاء .
 -3األخذ برأي األغلبٌة واحترام رأي األقلٌة .
 -1تكفل الدولة الدٌمقراطٌة سعادة الفرد والجماعة .
 -2تكفل الدولة الدٌمقراطٌة صون الحرٌة .
مبادرة "كلنا األردن " أطلقت فً عهد الملك عبد هللا الثانً عام 6112م بهدف:
تؤسٌس منظور وطنً شامل ٌستند الى رإى مشتركة بٌن مكونات المجتمع .
شروط اختٌار األولوٌات الوطنٌة فً مبادرة " كلنا األردن ":
 -0اإلرادة الحرة .

 -6عدم إسقاط األولوٌات األخرى لتحقٌق التطلعات .

 -9إٌمان الملك عبد هللا الثانً بان ٌنال أي عمل موافقة األغلبٌة .
الشورى :حوار بٌن أهل الحل والعقد والحاكم لمعرفة الرأي الصواب .
أمثلة على مشورة الرسول " صلى هللا علٌه وسلم " :
 -6األخذ بمشورة الحباب بن المنذر فً معركة بدر.

 -0األخذ بمشورة أم سلمه فً صلح الحدٌبٌة .
 -9األخذ بمشورة سلمان الفارسً فً غزوة األحزاب( الخندق).
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الشروط الواجب توفرها فً أصحاب الشورى( أهل الحل والعقد):
 -0العدالة :التحلً بالفضائل والفرائض.

 -6العلم

 -3الفقه .

 -9الرأي والحكمة.

صفات أهل الشورى " أهل الحل والعقد":
 -6الصدق

 -0األمانة .

 -9الخبرة .
الهدف " المبادئ "
تحقٌق العدالة و المساواة
بٌن المصلحة العامة
والخاصة .
تحقٌق العدالة و المساواة
بٌن المصلحة العامة
والخاصة .

 -0الشورى
 -6الدٌمقراطٌة

 -3الفطنة والذكاء .
المشاركٌن
أهل الحل والعقد

المرجعٌة
الكتاب والسنة

الشعب أو النواب

قانون وضعً

تعد الشورى نوع من الحوار بٌن أهل الحل والعقد والحاكم ( .فوائد الشورى):
 -0معرفة الرأي الصواب ألنها تسعى الى توعٌة الرأي العام وتعزٌز الثقة بٌن الحاكم والمحكوم .
 -6تعمل على تالف الجماعة .

 -9تتٌح للفرد التعبٌر عن رأٌه .

 -3مظهر من مظاهر المساواة .

تصدر العرب والمسلمٌن قٌادة العالم فً ظل نظام الشورى :
ألنهم اسندوا أمورهم لذوي الكفاءة وأصحاب الرأي .
مثال على الشورى فً عهد عمر بن الخطاب :
أوصى بجمع بقٌة العشرة المبشرٌن بالجنة الختٌار الخلٌفة منهم .

الدرس الثالث  :مقومات الدولة الحدٌثة " األردن انموذجا "
مقومات الدولة الحدٌثة :
االقتصاد

 /اإلدارة

 /التعلٌم

 /األمن الوطنً .

علم االقتصاد :دراسة كٌفٌة استخدام مصادر اإلنتاج المحدودة إلرضاء حاجات ورغبات األفراد .
أنواع الموارد االقتصادٌة :
 -0الموارد الطبٌعٌة :أشٌاء مادٌة لها قٌمة اقتصادٌة لم ٌكن لإلنسان دور فً وجودها .
 -6الموارد البشرٌة :تتمثل فً حجم ونوعٌة القوى البشرٌة المتاحة العاملة وغٌر العاملة .
 -9الموارد المصنعة :تعرف برأس المال المادي وهً نتاج تفاعل االنسان مع الطبٌعة .
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أهم التحدٌات والصعوبات التً واجهت االقتصاد األردنً :
 -6حرب الخلٌج .

 -0القضٌة الفلسطٌنٌة .
انجازات االقتصاد الوطنً فً المجاالت :

االنجازات
 -0التوسع فً مشارٌع الري .
 -6إدخال أنماط الزراعة التكنولوجٌة الحدٌثة
 -0صدور قانون تشجٌع الصناعة .
 -6صدور قانون تشجٌع االستثمار .
 -9نشاء المدن الصناعٌة .
تطور الخدمات الصحٌة من خالل فتح المستشفٌات .
التوسع فً التعلٌم كما ونوعا
تحدٌث المإسسات واإلدارات .

المجال
 -0الزراعً
 -6الصناعً  :عوامل قٌام الصناعات اإلنتاجٌة :
 -9الصحً
 -3التعلٌمً
 -1اإلداري
أولوٌات األجندة الوطنٌة :
 -0التنمٌة المستدامة .

 -9رعاٌة اجتماعٌة .

 -6النمو االقتصادي .

الرإٌة االقتصادٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً :
 -0تحقٌق تنمٌة اجتماعٌة واقتصادٌة مستدامة .

 -6توفٌر فرص عمل .

 -9رفع المستوى المعٌشً لألفراد.

ابرز القضاٌا االقتصادٌة التً وضعها الملك عبد هللا الثانً فً سلم أولوٌاته :
 -0تحرٌر االقتصاد وتحدٌثه .

 -6رفع المستوى المعٌشً للمواطنٌن .

 -9تخفٌض عبء المدٌونٌة .

 -3االندماج فً االقتصاد العالمً .

 -1الحد من مشكلة الفقر والبطالة .

تعد اإلدارة علم وفن فً آن واحد :
ألنها تحتاج الى موهبة شخصٌة وترتكز على أسس علمٌة .
اإلدارة الالمركزٌة  :ممارسة الحكومة سلطتها من خالل الوزارات والمإسسات فً مختلف األقالٌم .
أهم المهارات الضرورٌة لألفراد والمإسسات إلنجاح العملٌة اإلدارٌة :
 -0الفنٌة
المهارة
 -0فنٌة
 -6فكرٌة
 -9إنسانٌة

 -6الفكرٌة
متطلبات النجاح
المعرفة والخبرة .
عقلٌة إدارٌة واعٌة
العمل مع األفراد والجماعات

 -9اإلنسانٌة.
نتائجها
تنفٌذ أعمال بؤسالٌب فنٌة مثل "المحاسبة والهندسة ".
القدرة على التنظٌم والرإٌا المستقبلٌة للعمل
اإلبداع والعطاء
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وظائف اإلدارة :
 -0التخطٌط

 -6التنظٌم

 -9التوظٌف

 -3التوجٌه

 -1الرقابة

 -2اتخاذ القرار

مفهومها
وظائف اإلدارة
عملٌة مستمرة فً تحدٌد سٌر األمور واألنشطة التنظٌمٌة .
 -0التخطٌط
دمج الموارد البشرٌة والمادٌة فً هٌكل رسمً ٌبٌن المهام والسلطات
 -6التنظٌم
عملٌة مكونة من  9مهام  ،وضع الشخص المناسب فً المكان المناسب
 -9التوظٌف
اإلرشاد المستمر لألفراد وتحفٌزهم على العمل .
 -3التوجٌه
متابعة الوظائف لتقٌٌم أداء اإلدارة
 -1الرقابة
أهم وظائف اإلدارة .
 -2اتخاذ القرار
نص اإلعالن العالمً حول التربٌة للجمٌع على تلبٌة احتٌاجات األشخاص األساسٌة للتعلٌم.
حاجات التعلٌم األساسٌة:
 -0القراءة

 -6الكتابة

 -3التعبٌر الشفوي

 -9الحساب

 -1حل المشكالت.

المضامٌن األساسٌة للتعلٌم:
 -0المعرفة

 -6المهارات

-9االتجاهات

 -3القٌم .

أهمٌة التعلٌم :
 -0من اجل البقاء .

 --6تحسٌن نوعٌة الحٌاة

 -9المساهمة فً عملٌة التنمٌة .

 -3دعم القضاٌا االجتماعٌة .

هناك من ٌقول أن التعلٌم هو نفط األردن وقوته " ال تتحدد قوة الدولة بعدد السكان أو الثروات الطبٌعٌة ":
 -0بما تملكه الدولة من تكنولوجٌا وتقنٌات .

 -6تعلٌم نوعً متمٌز .

 -9موارد بشرٌة مدربة .

أولى الهاشمٌون قضٌة التعلٌم جل اهتمامهم منذ عهد اإلمارة :
 -0انعكس االهتمام عل النمو االقتصادي والتطور االجتماعً والثقافً على المجتمع األردنً والمنطقة العربٌة المحٌطة .
 -6ساهم األردن فً بناء نظام تعلٌمً فً بعض دول الخلٌج وشمال أفرٌقٌا .
تعتبر الدولة األردنٌة انموذجا للدولة الحدٌثة من حٌث التعلٌم :
 -0أصبح التعلٌم استثمار مستقبلً ٌهدف لرفع المستوى االقتصادي لألفراد والجماعات .
 -6وسٌلة إلعداد القوى العاملة التً ٌحتاجها المجتمع فً التنمٌة ومواجهة المشكالت .
 -9سعت الدولة األردنٌة الحدٌثة ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌم الى إصالح جذري فً النظام التربوي.
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أسباب تطور التعلٌم فً عهد الملك عبد هللا الثانً :
 -6دعم المعلمٌن والمعلمات وتدرٌبهم.

 -0توفٌر وسائل تعلٌمٌة حدٌثة.

 -9إٌجاد نظام تربوي ٌحقق التمٌز .

مبادرات الملك عبد هللا الثانً لتطوٌر التعلٌم:
 -0مبادرة التعلٌم األساسٌة عام .6119
 -3استحداث فرع المعلوماتٌة.

 -6إطالق حملة معطف الشتاء.

 -9مشروع المدارس االستكشافٌة

 -1مشروع تطوٌر التعلٌم نحو االقتصاد المعرفً -2 .إطالق جائزة المعلم المتمٌز.

مكونات مشروع تطوٌر التعلٌم نحو االقتصاد المعرفً:
 -0المكون األول :إعادة توجٌه السٌاسة واألهداف التربوٌة من خالل اإلصالح الحكومً واإلداري.
 -6المكون الثانً :تغٌٌر البرامج التربوٌة لتحقٌق مخرجات تعلٌمٌة تنسجم مع االقتصاد المعرفً .
 -9المكون الثالث  :توفٌر الدعم لتجهٌز بٌئات تعلٌمٌة متمٌزة .
 -3المكون الرابع  :تنمٌة االستعداد للتعلم .
أهمٌة تطوٌر قطاع التعلٌم العالً :
 -0اإلسراع بعملٌات اإلصالح والتحدٌث .
 -6تامٌن خرٌجٌن ٌمتلكون المهارة والقدرة على التعامل مع مختلف التطورات التكنولوجٌة .
خطوات تطوٌر التعلٌم العالً :
 -0الموائمة بٌن مخرجات التعلٌم العالً ومتطلبات سوق العمل .
 -6التركٌز على البحث العلمً .
 -9تجوٌد اإلدارة والبٌئة الجامعٌة .
 -3وضع إستراتٌجٌة خمسٌه لتطوٌر التعلٌم العالً .
النتائج االٌجابٌة على طرٌق تطوٌر التعلٌم العالً :
 -0انتشار الجامعات الحكومٌة والخاصة بمختلف المحافظات .
 -6اعتماد امتحان الكفاءة الجامعٌة .
 -9التركٌز على تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة .
 -3إعادة النظر فً الخطط والبرامج الدراسٌة للجامعات .
 -1حوسبة جمٌع األنشطة الجامعٌة .
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تسعى جمٌع الدول لتحقٌق المن الوطنً لمواطنٌها:
 -0لتحقٌق الرفاهٌة لشعوبها.

 -6لتكون آمنة من أي اعتداء داخلً أو خارجً.

تعتبر الدولة األردنٌة انموذجا لألمن واالستقرار فً محٌط ٌعج بالفوضى واالضطراب:
 -6ألنها على اتصال وتواصل مع المواطنٌن.

 -0وجود مإسسات متطورة مواكبة لألحداث.

المإسسات التً ساهمت فً تحقٌق األمن الوطنً لمواطنٌها:
 -0القوات المسلحة( الجٌش العربً)

 -9الدفاع المدنً

 -6األمن العام

 -3المخابرات العامة.

تحظى القوات المسلحة األردنٌة باهتمام كبٌر من القٌادة الهاشمٌة من حٌث التسلٌح والتدرٌب:
لٌستطٌع القٌام بمهامه فً الدفاع عن الوطن والمقدسات.
عمل جاللة الملك عبد هللا الثانً على إعادة هٌكلة مختلف صنوف القوات المسلحة:
لتتناسب مع مسإولٌاته ومواكبة كل جدٌد فً اإلعداد والتدرٌب.
مراحل(مظاهر) تطور القوات المسلحة فً عهد الملك عبد هللا الثانً:
 -0تؤهٌل مشاغل القوات المسلحة فً مجال اإلنتاج العسكري.
 -6تؤهٌل مرتبات القوات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات من خالل :إنشاء معهد الحاسب اآللً
ومدٌرٌة الحاسب اآللً.
 -9المشاركة فً المعارض العسكرٌة مثل :سوفكس -اٌدٌكس -معرض الطٌران الجوي فً برٌطانٌا.
 -3توفٌر منح دراسٌة داخلٌة وخارجٌة لمنتسبً القوات المسلحة.
 -1زٌادة المشاركة فً قوات حفظ السالم ،لما وصلت إلٌه من مكانة رفٌعة فً االنضباط واالحترام العالمً.
 -2إنشاء مركز الملك عبد هللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر ،بهدف:
أ -توفٌر حلول دفاعٌة وتجارٌة لألردن.

 -6توفٌر قدرات وطنٌة لرفد القوات المسلحة بالتكنولوجٌا العسكرٌة.
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دور القوات المسلحة فً التنمٌة فً مجال:
المجال
تهٌئة القوى البشرٌة
التعلٌم

الرعاٌة الصحٌة
البناء والتعمٌر

العمل البٌئً
مجابهة الكوارث الطبٌعٌة
دعم االقتصاد الوطنً

الدور
 -0التدرٌب والتؤهٌل لجمٌع المهن
التخصصات.
 -0افتتاح مدارس تشرف علٌها مدٌرٌة التعلٌم والثقافة العسكرٌة.
 -6المكرمة الملكٌة بتوفٌر مقاعد دراسٌة فً الجامعات الحكومٌة
ألبناء العاملٌن والمتقاعدٌن .
 -9تؤسٌس الجناح العسكري فً جامعة مإتة0890م ،بهدف:
رفد القوات المسلحة بشباب جامعٌٌن مإهلٌن بمختلف العلوم
العسكرٌة والتخصصات األخرى.
 -3إنشاء القاعات الهاشمٌة فً المدارس الحكومٌة بإشراف مدٌرٌة
التوجٌه المعنوي :بهدف:
تعرٌف الطالب بتارٌخ األردن وحضارته ودور القٌادة الهاشمٌة فً
بناء األردن الحدٌث وخدمة القضاٌا العربٌة بالصور والوثائق.
تقدٌم الرعاٌة الصحٌة للمنتسبٌن والمدنٌٌن واألشقاء العرب.
 -0اإلشراف على أعمال التفجٌر فً مقالع الحجر.
 -6فتح الشوارع والطرق.
 -9إقامة السدود والجدران االستنادٌة.
 -3تؤمٌن الصور الجوٌة للوزارات والمإسسات وإنتاج الخرائط من
خالل المركز الجغرافً الدولً.
 --0زراعة األشجار.
 -6مكافحة التصحر.
 -9زراعة المراعً.
 -0إزالة األنقاض.
 -6فتح الطرق .
 -0زٌادة الثروة المائٌة ( الحصاد المائً).
 -6استصالح األراضً الزراعٌة.
 -9دعم الصناعات المحلٌة من خالل بٌعها فً األسواق االستهالكٌة.
 -3توفٌر قاعدة متٌنة من األمن واالستقرار.
 -6رفد سوق العمل بمختلف

ٌعد جهاز األمن العام انموذجا ألجهزة الشرطة العربٌة الرائدة:
 -0أخذت بالحسبان األبعاد الوقائٌة واإلنسانٌة للعمل الشرطً.
 -6تطوٌر فكر وفلسفة العمل الشرطً فً الجانب االجتماعً واإلنسانً.
 -9تجسٌد مفهوم وفكرة األمن الشامل كفلسفة شرطٌة وأسلوب عمل.
ملخص فكرة األمن الشامل:
 -0النظر ألجهزة الشرطة أنها الجهة المعنٌة بالحفاظ على تماسك المجتمع.
 -6اتخاذ كل ما ٌلزم من اإلجراءات واألنشطة ضمن حدود الشرعٌة وسٌادة القانون.
الشرطة المجتمعٌة :فلسفة وإستراتٌجٌة تروج للشراكة بٌن رجال الشرطة والمجتمع الدولً.
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 -6تحفٌزهم لمواجهة الجرٌمة قبل وقوعها.

مبررات(مسوغات) الشرطة المجتمعٌة:
 -0اتساع دائرة مهام الشرطة واألمن.

 -6التطور االقتصادي وتغٌر أنماط الحٌاة.

 -9تزاٌد أعداد السكان.

واجبات الشرطة المجتمعٌة:
 -0العمل مع المإسسات الرسمٌة واألهلٌة لمساعدة المجتمع المحلً فً إٌجاد حلول للمشكالت التً تواجهها امنٌا
وصحٌا واجتماعٌا.
 -6جمع المعلومات عن الظواهر الجرٌمة واألشخاص المعتادٌن على ارتكاب الجرائم.
 -9بناء قاعدة معلومات شاملة عن المجتمع اإلنسانً.
 -3التعاون مع المإسسات الرسمٌة واألهلٌة لمساعدة الحاالت اإلنسانٌة.
 -1مشاركة المجتمع المحلً فً مختلف المناسبات الوطنٌة والدٌنٌة.
 -2معالجة المشاكل األمنٌة التً ٌمكن حلها بالطرق الودٌة التً ٌسمح بها القانون.
 -2تعزٌز ثقة المواطن بالشرطة المجتمعٌة.
نماذج ووسائل تطبٌق الشرطة المجتمعٌة:
 -0المجالس األمنٌة

 -6المحطات األمنٌة

 -1الجمعٌة األردنٌة للوقاٌة من حوادث الطرق

 -9األكواخ األمنٌة
 -2جمعٌة أصدقاء الشرطة.

نماذج تطبٌق الشرطة المجتمعٌة:
 -0المجالس األمنٌة المحلٌة :
فً المجالس األمنٌة واللجنة الوطنٌة انبثقت عن فكرة األمن الشامل.
 -6المحطات األمنٌة :نقاط أمنٌة تقوم بكافة الواجبات األمنٌة واإلنسانٌة .وتهدف الى:
أ -نشر األمن لمستخدمً الطرق الخارجٌة.
ب -الحد من الحوادث المرورٌة.
 -9األكواخ األمنٌة :حلقة وصل متممة لعمل المراكز األمنٌة

بهدف(وظائف):

أ -قربها من المواطن.
ب -بث روح الطمؤنٌنة فً نفوس المواطنٌن.
ج -تقدٌم الخدمة بؤسرع وقت.
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 -3أعوان المرور :مواطنٌن متطوعٌن معظمهم أعضاء فً الجمعٌة األردنٌة للحد من حوادث الطرق.
سبب تسمٌتهم بؤعوان المرور:
أ -لدٌهم حس وطنً.
ج -رغبتهم فً خدمة المجتمع.

ب  -ملتزمٌن بآداب السٌر.
د -تتوفر فٌهم صفات النزاهة.

 -1الجمعٌة األردنٌة للحد من حوادث الطرق :وظائفها" أهدافها"
أ -تساند األمن العام فً نشر التوعٌة المرورٌة.
ب -إعداد البحوث.
ج -إقامة الندوات للحد من حوادث الطرق.
 -2جمعٌة أصدقاء الشرطة :تهدف الى:
أ -أقامت دورات أصدقاء الشرطة.
ب -تحفٌز المواطنٌن على التعاون مع رجال األمن العام.
مجاالت تطور جهاز األمن العام فً عهد جاللة الملك عبد هللا الثانً:
المجال
 -0إدارة الشرطة البٌئٌة عام 0839م.
 -6إدارة مركز اإلصالح والتؤهٌل .
 -9إدارة حماٌة األسرة عام 0882م.
 -3إذاعة امن FM

 -1وحدة امن وتشجٌع االستثمار
 -2متحف وصرح شهداء األمن عام 6110م.
 -2إدارة ترخٌص السوقٌن والمركبات

األهداف( الوظائف)
 -0لحماٌة الوضع البٌئً .
 -6وضع حد لالنتهاكات البٌئٌة .
 -9الحد من تزاٌد خطر الملوثات .
لتؤخذ بفلسفة إصالح النزالء وتؤهٌلهم .
للمحافظة على ترابط األسرة كلبنة أساسٌة فً بناء المجتمع
 -0لتكون مرحلة جدٌدة من مراحل التطوٌر وبناء العالقة
األكٌدة بٌن األمن العام والمواطنٌن .
 -6لٌكون المواطن شرٌكا فاعال لجهاز األمن العام تحقٌقا
لمفهوم األمن للجمٌع .
لدعم وتشجٌع االستثمار فً األردن باعتباره أولوٌة للجمٌع
عام 6110م.
-0تكرٌما للشهداء وإجالال للتضحٌة والفداء .
 -6تعرٌف المواطن بسٌرة ومراحل وتطورات األمن العام .
حصلت على الجائزة الذهبٌة عن فً جائزة الملك عبد هللا
الثانً لتمٌز األداء الحكومً والشفافٌة .
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الدفاع المدنً :قوة نظامٌة له واجبات محددة .
واجبات الدفاع المدنً :
 -0توفٌر وسائل وأدوات اإلنذار من الغارات والكوارث واإلشراف علٌها .
 -6القٌام بعملٌات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف .
 -9توعٌة المواطنٌن والمسئولٌن عن إجراءات الوقاٌة والسالمة العامة .
 -3تحدٌد التدابٌر الوقائٌة لمنح رخص تصنٌع وتخزٌن وبٌع المتفجرات واأللعاب النارٌة .
 -1تدرٌب الفرق التطوعٌة من القطاع العام والخاص على أعمال الدفاع المدنً .
 -2دراسة مخططات األبنٌة المحالة من أمانة عمان حسب أحكام نظام األبنٌة والتنظٌم .

ترتبط دائرة المخابرات برئٌس الوزراء
مهام دائرة المخابرات العامة :
 -0جمع المعلومات عن العدو والعدو المحتمل وعن أٌة أهداف حٌوٌة ألمن المملكة .
 -6مكافحة التجسس .
 -9محاربة التخرٌب المادي وٌشمل  :التفجٌر /القتل /االغتٌال /اإلرهاب .
 -3حماٌة األمن القومً العربً .
 -1مقاومة التخرٌب الفكري .
 -2العمل والتنسٌق مع األجهزة األمنٌة األخرى لمكافحة التهرٌب واختراق الحدود وخاصة "األسلحة
/المخدرات".

تم بحمد هللا
مع أمنٌاتً لكم بالتوفٌق
إعداد األستاذ :محمد خٌر الطرابشة
هاتف1288399961 :
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