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الفصل األول :السلطات الدستورية األردنية
س) عدد المؤسسات الدستورية في األردن؟

 -1التنفيذية.

 -2التشريعية .

س) ما ىي األسس التي يشكل مجلس الوزراء وفقها؟

أ -ؼلتار ادللك رئيس الوزراء ،كيكلفو رمسيا بتشكيل الوزارة.
ب -ؼلتار رئيس الوزراء ،الوزراء كيعرض أمساءىم على ادللك إلصدار
اإلرداة ادللكية السامية بتشكيل احلكومة.
ج -يؤدم أعضاء رللس الوزراء اليمُت الدستورية أماـ جاللة ادللك.
د -يتقدـ رللس الوزراء ببيانو الوزارم اىل رللس النواب خالؿ شهر من
تشكيلو (علل) للحصوؿ على الثقة.

 -3القضائية.

س) مما تتكون السلطة التنفيذية في األردن؟

 -1مؤسسة العرش.
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 -2رللس الوزراء (احلكومة)

س) بين نظام الحكم في األردن؟

(نيايب ملكي كراثي) ؽلثل ادللك مؤسسة العرش كإف عرش ادلملكة
األردنية اذلامشية كراثي يف أسرة ادللك عبداهلل األكؿ ابن احلسُت.

س) استنتج العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

س) بين كيف تكون وراثة العرش حسب الدستور األردني؟

رئيس الوزراء كالوزراء مسؤكلوف أماـ رللس النواب مسؤكلية مشًتكة ،ككل
كزير مسؤكؿ أماـ النواب عن أعماؿ كزارتو ،يتعُت على احلكومة للبقاء
احلصوؿ على ثقة رللس النواب بناء على البياف الوزارم الذم تقدمو.

أ -تنتقل كالية ادللك من صاحب العرش اىل أكرب أبنائو سنا ،مث اىل أكرب
أبناء ذلك اإلبن األكرب ،كىكذا طبقة بعد طبقة.
ب -إذا مل يكن دلن لو كالية ادللك عقب تنتقل اىل أكرب إخوتو ،كإذا مل
يكن لو إخوة ،فإىل أكرب أبناء إخوتو.

س) اذكر األسباب الموجبة لتغيير الوزارة؟

إذا رأل جاللة ادللك أف الوزارة قد:
 -1فقدت انسجامها كقدرهتا على بذؿ مزيد من العطاء.
 -2ارتكبت رلموعة من األخطاء أفقدهتا ثقتو كثقة الشعب.
 -3جهودىا كتوجهاهتا ال يستجيباف لظرؼ جديد متغَت أك سياسة
عربية خارجية مستجدة.

س) عدد أبرز صالحيات الملك عبداهلل الثاني بوصفو رئيس الدولة؟

 .1قيادة القوات ادلسلحة فهو القائد األعلى للقوات ادلسلحة.
 .2إصدار ألقاب الشرؼ ،كمنح األكمسة كالرتب العسكرية.
 .3ادلصادقة على القوانُت بعد إقرارىا من رللس األمة.
 .4إبراـ ادلعاىدات كاإلتفاقيات كإعالف احلرب كالسلم.
 .5الدعوة إىل إجراء االنتخابات النيابية ،كدعوة رللس األمة لالجتماع،
كافتتاحو كتأجيلو كحلو.
 .6تعيُت رئيس رللس األعياف كأعضائو.
 .7تعيُت قائد اجليش كمدير ادلخابرات كمدير الدرؾ ،كإهناء خدماهتم.
 .8تعيُت رئيس رللس الوزراء كالوزراء.
 .9اختيار كيل العهد كتعيُت نائب ادللك.

س) عدد  /اذكر أبرز مهام مجلس الوزراء؟

 -1إعداد ادلوازنة العامة للدكلة.
 -2اقًتاح مشاريع القوانُت كرفعها إىل رللس األمة
 -3إدارة شؤكف الدكلة الداخلية كاخلارجية صبيعها
 -4تنفيذ السياسة العامة للدكلة على الصعيدين الداخلي كاخلارجي
س) علل /السلطة التشريعية ركيزة أساسية للحكم؟
يف الدكلة األردنية تعد األمة مصدر السلطات إذ نص الدستور ا أف
نظاـ احلكم نيايب ملكي كراثي( .علل) يدلل على أعلية احلياة النيابية عن
طريق مشاركة الشعب يف احلياة السياسية.

س) ما صالحيات الملك التي ترتبط بالسلطة التشريعية؟

أ -تعيُت رئيس رللس األعياف كأعضائو.
ب -الدعوة اىل إجراء اإلنتخابات النيابية كدعوة رللس األمة لالجتماع
كافتتاحو كتأجيلو كحلو.
ج -ادلصادقة على القوانُت بعد اقرارىا من رللس األمة.

س) بمن تناط السلطة التشريعية؟

 -2رللس األمة.
 -1بادللك
س) من ماذا يتألف مجلس األمة؟ ىو رللس يتوىل السلطة التشريعية يف

س) مما يتألف مجلس الوزراء؟

األردف ويتألف من -1 :رللس األعياف

 -1رئيس الوزراء
 -2عدد من الوزراء حسب احلاجة كمقتضيات ادلصلحة العامة.

 -2رللس النواب.

س) من ماذا يتألف مجلس األعيان؟

أعضاء يعينهم ادللك بإرادة ملكية .كال يتجاكز عددىم دبا فيهم الرئيس
عن نصف عدد أعضاء رللس النواب.

س) عرف البيان الوزاري؟

ىو خطة عمل احلكومة بناء على كتاب التكليف السامي الذم كجهو
إليها جاللة ادللك كتتعهد احلكومة بتنفيذه يف مدة كاليتها ،كتسأؿ من
رللس النواب عن التزامها بتنفيذه.

س) مما يتألف مجلس النواب؟
أعضاء منتخبين باإلقتراع السري من الشعب بمقتضى قانون انتخاب
معمول بو.
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س) عرف المجلس القضائي في األردن؟

س) وضح  /اذكر /عدد أبرز اختصاصات السلطة التشريعية؟

رللس ؽلثل قمة ىرـ السلطة القضائية يف األردف كغلسد اجمللس مع رللس
األمة كالوزراء مبدأ الفصل بُت السلطات.

 .1تشريع القوانُت ادلنظمة حلياة الشعب.
 .3منح الثقة للحكومة.
 .2إقرار ادلوازنة العامة.
 .4مساءلة احلكومة حوؿ األمور العامة كاستجواهبا كمراقبة أدائها.

س) قارن بين مجلس النواب ومجلس األعيان من حيث؟

س) صنف االختصاصات السابقة إلى تشريعية ورقابية؟
تشريعية

رقابية

تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب

منح الثقة للحكومة

إقرار الموازنة العامة

مساءلة الحكومة حول األمور

المجلس

طريقة االختيار

العدد

النواب

انتخاب باالقتراع السري من الشعب

031

بمقتضى قانون انتخاب معمول به.
األعيان

يعينهم الملك بإرادة ملكية

نصف عدد مجلس النواب بما
فيهم الرئيس

العامة واستجوابها ومراقبة أدائها

س) عرف مجلس الوزراء؟

س) ما أىمية السلطة القضائية؟

يتألف من رئيس الوزراء كعدد من الوزراء حسب احلاجة كمقتضيات
ادلصلحة العامة كتعد احلكومة صاحبة الوالية العامة على شؤكف الدكلة.

تطبيق القانوف الذم ينظم سلوؾ األفراد كعالقتهم بالدكلة كببعضهم.

س) يتمتع القضاة بموجب الدستور األردني باستقاللية تامة وضح ذلك؟

الفصل الثاني :الحياة النيابية في األردن

يعينوف كيرقوف كيعزلوف يف احملاكم النظامية بقرار يصدر عن اجمللس
القضائي ،كيقًتف بإرادة ملكية سامية كفقا ألحكاـ الدستور.

مالحظة :إذ شكلت خمسة مجالس تشريعية في المدة ما بين
عام 9191م حتى االستقالل عام 9191م.

س) اذكر  /عدد اختصاصات السلطة القضائية؟

س) بماذا تميزت المجالس التشريعية التي شكلت منذ تأسيس اإلمارة؟

أ -تطبيق القوانُت كاألنظمة اليت ربددىا السلطة التشريعية كالتنفيذية.
ب -ضماف احلقوؽ كاحلريات اليت تقوـ على أساس سيادة القانوف،
كالتكامل مع السلطتُت التشريعية كالتنفيذية.
ج -ضباية اجملتمع من اجلرؽلة كاالضلراؼ ،كإحداث التغيَت اإلغلايب.
د -الفصل بُت ادلتخاصمُت ،كربقيق االستقرار كالتوازف داخل اجملتمع.

 -2مراقبة أداء احلكومات كمساءلتها.
 -1النشاط السياسي.
 -3التفاعل مع القضايا الوطنية كالقومية.
أوال :تطور الحياة النيابية في األردن بين عامي (9111 – 9191م)
س) علل /شهدت الحياة النيابية بعد االستقالل مجموعة من
المستجدات القانونية ،والسياسية واالجتماعية الداخلية والخارجية؟

س) ماذا يمثل المجلس القضائي األردني؟

نتيجة نكبة فلسطُت عاـ1948مػ كارباد ما تبقى من األراضي الفلسطينية
مع األردف بوحدة الضفتُت.

أ -قمة ىرـ السلطة القضائية يف األردف.
ب -غلسد مع رللس األمة كالوزراء مبدأ الفصل بُت السلطات.

س) علل /إعادة النظر في قانون اإلنتخاب بعد النكبة ووحدة الضفتين؟

س) يمثل المجلس القضائي أحد مظاىر الفصل بين السلطات في األردن؟

لضماف مشاركة الفلسطينيُت يف الضفة الغربية باالنتخابات.

يتمتع القضاة دبوجب الدستور األردين باستقاللية تامة إذ يعينوف كيرقوف
كيعزلوف يف احملاكم النظامية كقرار يصدر بإرادة ملكية.

س) متى بدأ األردن يقطف ثمار التطور الدستوري والنيابي؟
 -1أجراء االنتخابات يف عاـ 1956ـ ،دبشاركة الفعاليات السياسية كافة.

س) عدد خصائص المحاكم في األردن؟

 -2كشهد اجمللس النيايب الرابع ظهور أكرب كتلة ائتالفية حزبية.

 -1مستقلة كمصونة من تدخل أم جهة سواء أكانت رمسية أـ غَت رمسية.
 -2جلساهتا مفتوحة أماـ الناس.
 -3ػلق لألفراد كاذليئات كادلؤسسات ادلختلفة صبيعا االحتكاـ اىل
القضاء على اختالؼ أنواع احملاكم كدرجاهتا.

س) عرف حكومة سليمان النابلسي؟

أكؿ حكومة حزبية ائتالفية باسم احلكومة الوطنية ( .)1957 /1956

س) علل /حل معظم المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها الدستورية في
المدة ما بين عام ()9111 – 9191؟

س) ما ىي أنواع المحاكم في األردن؟

بسبب رلموعة من التحديات أثرت يف التجربة الدؽلقراطية األردنية،
احلركب اإلقليمية ،كتداعيات القضية الفلسطينية.

 -2احملاكم اخلاصة.

 -1احملاكم النظامية.
 -3احملاكم الدينية كتشمل :أ -احملاكم الشرعية .ب -زلاكم الطوائف الدينية.
س) عرف السلطة القضائية؟ ىي سلطة مستقلة تتوالىا احملاكم كتصدر
أحكامها كفق القوانُت ادلعموؿ هبا كىي ادلسؤكلة عن تطبيق القانوف.

س) اذكر التحديات التي واجهت الحياة النيباية في()9111 –9191؟
ب -تداعيات القضية الفلسطينية.
أ -احلركب اإلقليمية.
مالحظة اخر رللس غلمع الضفتُت عاـ 1967
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س) علل مددت فترة مجلس النيابي التاسع ألكثر من مرة عام 9119م؟
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س) شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبداهلل الثاني تطورا ملحوظا؟ أو

بعد حرب حزيراف عاـ 1967ـ ،كاالحتالؿ اإلسرائيلي للضفة الغربية
تعطلت كظيفة السلطة التشريعية ،كتأجلت جلسات رللس األمة.

س) بين دور خطابات الملك عبداهلل الثاني لتنشيط الحياة النيابية؟

 -1توجيهاتو بنشر ثقافة الدؽلقراطية-2 .إنشاء اذليئة ادلستقلة لالنتخاب.
 -3تعزيز مفهوـ ادلشاركة السياسية ألطياؼ اجملتمع األردين كافة.
 -4ضركرة ترسيخ سياسة اإلصالح - 5 .تطوير احلياة احلزبية.

س) عدد أبرز الصيغ التي نتجت عن اجتماعات القيادة الهاشمية مع
فئات الشعب للبحث عن صيغ بديلة لمجلس النواب؟

 -1مشركع االرباد الوطٍت األردين عاـ 1972ـ.
 -2اجمللس الوطٍت االستشارم عاـ 1978ـ.

س) أكد جاللة الملك عبداهلل الثاني على ضرورة سياسة اإلصالح وتطوير

الحياة الحزبية؟ لتمكُت ادلواطن األردين من ادلشاركة الفاعلة يف صنع القرار.

عرف  /المجلس الوطني االستشاري؟

س) علل /استمر المجلس النيابي الثالث عشر قائما حتى عام 9009م؟

ُجل انتخاب رللس جديد بسبب الظركؼ اليت مر هبا األردف كادلتمثلة
أ ِّ
بتداعيات حرب اخلليج الثانية ك االنتفاضة الفلسطينية.

رللس معُت بإرادة ملكية ،كبتنسيب من رئيس الوزراء كانت مدتو
عامُت ،كجاءت تركيبة اجمللس شلثلة لشرائح اجملتمع ،كفئاتو السياسية
كاالجتماعية كاالقتصادية كافة.

مالحظة :أجريت في عهد الملك عبداهلل الثاني انتخابات المجلس ()99
عام  ،9002و()91في عام 9001وعام( )9092انتخب المجلس

س) علل /إنشاء المجلس الوطني اإلستشاري

( )91بنظام انتخابي معدل اقر بعام .9099

 -9الظركؼ اإلقليمية احمليطة اليت منعت اجمللس النيايب من االستمرار.
 -2لكي ال تنقطع احلياة النيابية كحال مؤقتا لسد الفراغ الدستورم.
 -3إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية -4 .تبادؿ الرأم كادلشورة.
 -7النظر يف القوانُت كالتشريعات.
 -5مناقشة السياسات العامة.

س) عدد /وضح أىم ما جاء في قانون االنتخاب النيابي الجديد 9091؟

 -1أصبح عدد أعضاء رللس النواب ( )131عضوا
من بينهم ( )15مقعدا للكوتا النسائية.
 -2إلغاء قانوف الصوت الواحد كاعتماد القائمة النسبية ادلفتوحة ،حبيث
ؽلتلك كل ناخب عددا من األصوات يساكم عدد ادلقاعد ادلخصصة.

مالحظة :أكدت الرسالة ادللكية اليت كجهها ادللك احلسُت بن طالؿ إىل رئيس
الوزراء أف اجمللس ليس بديال عن احلياة النيابية.

س)عرف الهيئة المستقلة لالنتخاب؟

س) علل /صدرت اإلرادة الملكية بدعوة مجلس األمة التاسع لالجتماع

تأسست عاـ 2112ـ من أجل اإلشراؼ على االنتخابات النيابية كإدارهتا
يف كل مراحلها ،كاإلشراؼ على أم انتخابات أخرل يقررىا رللس الوزراء.

بدورة استثنائية عام9199م بعد إعالن حل المجلس الوطني االستشاري؟

 -1لتعديل بعض مواد الدستور.
 -2إلجراء انتخابات فرعية دللء ادلقاعد النيابية الشاغرة.

س) عرف الكوتا النسائية؟

زبصيص نسبة أك عدد من مقاعد اذليئات ادلنتخبة كاجملالس النيابية كالبلدية
للنساء ،كذلك لضماف سبثيل ادلرأة األردنية يف مواقع التشريع كصنع القرار.

س) علل /لماذا سمي المجلس النيابي العاشر بهذا اإلسم؟

لوفاة شبانية نواب من أعضاء اجمللس النيايب التاسع يف ادلدة – 1974
1984ـ حيث أجريت انتخابات تكميلية دللء ادلقاعد الشاغرة.

سؤال) أكمل الخط الزمن اآلتي وفق ما يناسبو من األحداث ؟

س) علل /عودة الحياة النيابية عام 9191؟ أو
س) علل /دعا الملك حسين إلى إجراء انتخابات 9191؟

 -1للتعامل مع عدد من األحداث كاألزمة االقتصادية.
 -2فك االرتباط مع فلسطُت.
 -3رغبة ادللك إستمرار مسَتة اإلصالح كاستثمار إعادة احلياة الربدلانية.
مالحظة :يعد انتخاب اجمللس النيايب احلادم عشر عاـ 1989ـ ،بداية
مرحلة جديدة يف مسَتة الدؽلقراطية األردنية ،كقد شهد مشاركة حزبية.

العام

9199

9199

9191

الحدث

دعوة ادللك احلسُت جمللس االمو
التاسع لدكرة استثنائية

حل اجمللس
النيايب العاشر

عودة احلياه
النيابيو

الفصل الثالث :الحياة الحزبية في األردن
س) متى بدأت الحياة الحزبية في األردن؟

منذ تأسس حزب االستقالؿ الذم شكل أكؿ حكومة أردنية يف 1921ـ.

س) ما ىي مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل؟

* الصبغة القومية -1 :ألهنا تدعو اىل قياـ الوحدة العربية.

س) ما ىو آخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين؟

 -2رفض كعد بلفور كاذلجرة اليهودية اىل فلسطُت

اجمللس النيايب الثالث عشر ادلنتخب عاـ 1997ـ.

* الصبغة الوطنية -1:حصوؿ األردف على االستقالؿ.
 -2اهناء االنتداب الربيطاين.

س) أكد جاللة الملك عبداهلل الثاني على ضرورة سياسة اإلصالح وتطوير

الحياة الحزبية؟ لتمكُت ادلواطن األردين من ادلشاركة الفاعلة يف صنع لقرار.
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س) اذكر األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اإلمارة؟

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

س) اذكر المبادئ التي التزم أو قام عليها الميثاق الوطني عام 9119؟

أ -احًتاـ قواعد العمل الدؽلقراطي يف السلوؾ العاـ للتنظيمات كاألحزاب.
ب -السماح لألحزاب باستئناؼ عملها كادلشاركة باالنتخابات ،كترخيص
أحزاب جديدة.
ج -ترسيخ قيم التسامح كادلوضوعية ،كاحًتاـ معتقدات اآلخرين.
د -ضماف احلريات األساسية للمواطنُت صبيعا دبا يكفل التعبَت عن حرية
الرأم يف إطار الدستور.
ق -احلفاظ على الصفة ادلدنية كالدؽلقراطية للدكلة.

 -2حزب الشعب األردين.
 -1حزب االستقالؿ.
 -3حزب اللجنة التنفيذية للمؤسبر الوطٍت األردين.
س) اذكر العوامل التي أدت الى تنشيط الحياة الحزبية في األردن؟
أو متى نشطت الحياة الحزبية في األردن؟

 -1االستقالؿ عاـ 1946ـ -2 .كحدة الضفتُت عاـ 1951ـ.
 -3إصدار دستور عاـ 1952ـ.
س) ساىم إصدار الدستور في تنشيط الحياة الحزبية عام 9119م ؟

مسح بتشكيل األحزاب السياسية كاجلمعيات اليت شاركت بدكر فاعل يف
ادلؤسسات احلكومية كالربدلانية ،مثل حكومة سليماف النابلسي.

س) عرف الميثاق الوطني؟

ىو اإلطار الذم يتضمن ادلبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي اليت تتفق
عليها القول السياسية كفئات اجملتمع األردين ادلختلفة.

س) علل /إعالن األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي؟

 -1سلالفة بعض ىذه األحزاب الشركط اليت أقرىا الدستور كالقوانُت
الناظمة للعمل احلزيب.
 -2توتر األكضاع السياسية كاالقتصادية إقليميا كدكليا.
 -3للحفاظ على أمن الوطن كسالمتو.

س) علل صدور قانون األحزاب عام 9119؟

س) تم استثناء جماعة اإلخوان المسلمين من قرار إيقاف النشاط الحزبي؟

س) عرف  /الحزب؟

 -1األحزاب السياسية من مظاىر احلياة الدؽلقراطية للدكلة.
 -2تناكؿ تنظيم سلتلف أكجو احلياة السياسية كاحلزبية ،ما خلق توجها
لدل السياسيُت إلنشاء أحزاب سياسية.

ألهنا صبعية خَتية اجتماعية كليست حزبا سياسيا.

عرؼ قانوف األحزاب األردين لعاـ 1992ـ احلزب بأنو تنظيم سياسي
يتألف من صباعة من األردنيُت كفقا للدستور كأحكاـ القانوف بقصد
ادلشاركة يف احلياة السياسية ،كربقيق أىداؼ زلددة تتعلق بالشؤكف
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كيعمل بوسائل سلمية كمشركعة.

س) عرف  /األحكام العرفية؟

رلموعة من القوانُت تلجأ إليها الدكلة يف حالة األزمات ،كتعلن فيها حالة
الطوارئ حىت تزكؿ الظركؼ الطارئة ،كسبنح فيها السلطة التنفيذية
صالحيات كاسعة حىت يستتب األمن كاالستقرار يف البالد.

س) كيف يتم إطالق الحريات العامة؟

س) علل /سميت مرحلة العودة الى الحياة الحزبية عام  9191بمرحلة

 -1بإلغاء األحكاـ العرفية ادلقيدة للحريات
 -2السماح بإصدار العديد من الصحف كاجملالت كادلطبوعات.

التحول الديمقراطي؟ أو س) علل /عودة الحياة النيابية عام 9191؟

ألهنا شهدت إعادة انطالؽ احلياة النيابية من جديد ،كإجراء االنتخابات
النيابية اليت مسحت ألعضاء األحزاب السياسية بالًتشح لالنتخابات.

س) وضح التعديالت التي جرت على قانون األحزاب عام 9001؟

 -1أال يقل عدد ادلؤسسُت للحزب عن ( )511عضو.
2115 -2ـ عدؿ القانوف ليصبح عدد ادلؤسسُت للحزب ( )151عضوا

س) عرف مرحلة التحول الديمقراطي؟

ىي مرحلة العودة اىل احلياة احلزبية عاـ  ،1989مسيت بذلك ألهنا

(علل) هبدؼ تشجيع ادلشاركة احلزبية.

شهدت انطالؽ احلياة النيابية من جديد .وكان من أبرز مظاىرىا:
 -1صدكر ادليثاؽ الوطٍت عاـ  -2 .1991تعديل قانوف األحزاب
 -3صدكر قانوف األحزاب عاـ  -4 .1992إطالؽ احلريات العامة.

س) عرف قانون األحزاب؟ قانون تناول تنظيم مختلف أوجو الحياة
السياسية والحزبية صدر عام .9119
الوحدة السادسة:

س) علل /ظهرت فكرة الميثاق الوطني؟

الفصل األول :التطور التاريخي للقوات المسلحة األردنية – الجيش العربي

بوصفو اإلطار الذم يتضمن ادلبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي اليت
تتفق عليها القول السياسية كفئات اجملتمع األردين ادلختلفة.

س) مر الجيش العربي األردني بمراحل تطور مهمة وىي:
أوال :المرحلة األولى (9112 – 9199م)
• تشكلت نواة اجليش العريب األردين عاـ 1921ـ من رجاؿ الثورة العربية
الكربل الذين جاؤكا مع األمَت عبداهلل بن احلسُت اىل شرؽ األردف.

س) ما األىداف التي سعى لتحقيقها الميثاق الوطني؟

 -1ترسيخ النهج الدؽلقراطي.
 -2ربقيق التعددية السياسية.

• كاف إنشاء إمارة شرؽ األردف يتطلب كجود جيش حلماية أرضها كشعبها.
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س) اذكر /وضح تشكيالت الجيش العربي األولى:
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س) ما التطورات التي شهدتها القوات مسلحة األردنية في مرحلة التعريب؟

 -1القوة العربية (عرف) كىي القوة اليت جاءت مع األمَت عبداهلل من

 -1إلغاء ادلعاىدة األردنية الربيطانية يف عاـ 1957ـ ،كخركج القوات
الربيطانية من األردف.
 -2ازدياد أعداد ادلنتسبُت للجيش من ضباط كجنود .
 -3تشكيل العديد من الفرؽ كاأللوية كالكتائب اجلديدة يف اجليش.

 -3القوة السيارة ( عرف )

س) أعطي مثال الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش؟

احلجاز اىل معاف ،كتكونت من ( )25ضابطا ك( )251جنديا.
 -2قوة األمن العاـ (عرف)

مهمتها يف حفظ األمن ،كتكونت من قوة الدرؾ الثابتة كقوة اذلجانة.

مثل ألوية احلرس ادللكي ،كسالح الدركع ادللكي ،ككتائب ادلدفعية ،كألوية
جديدة للمشاة مثل (لواء اإلماـ علي بن أيب طالب ،لواء القادسية ،لواء
حطُت ،لواء خالد بن الوليد ،لواء الَتموؾ).

تكونت من سرايا فرساف كمشاة ،بلغ عدد أفرادىا ( )751فردا.
س) اذكر التطورات التي مربها الجيش العربي في مرحلة القوة السيارة؟

أ -إلغاء قوة األمن العاـ ،كإحلاقها بالقوة السيارة عاـ 1923ـ.

ثالثا :المرحلة الثالثة (  9111م–  9111م)

ب -إطالؽ اسم اجليش العريب على جيش اإلمارة عاـ 1923ـ( .علل)

• شهد األردف ربديات سياسية كعسكرية ناذبة عن الصراع العريب اإلسرائيلي.

 -1كاف مكونا من عناصر عربية متعددة.
 -2ليكوف جيشا لكل العرب يدافع عن قضاياىم.
ج -تشكيل قوة احلدكد كربويلها اىل قوة البادية.
د -تشكيل سالح اجلو األردين كسالح ادلدفعية.
س) عرف تعريب قيادة الجيش األردني؟ قرار تارؼلي من ادللك حسُت بن
طالؿ بإهناء خدمات القائد كلوب ككبار القادة اإلصلليز.

س) عدد الحروب التي خاضها الجيش العربي األردني في ىذه المرحلة ؟

 -1حرب حزيراف عاـ  1967ـ  ،فقد فيها اجليش العريب األردين الكثَت
من أسلحتو ،كاحتلت إسرائيل الضفة الغربية.
 -2حرب الكرامة عاـ  1968ـ  ،حقق يف اجليش العريب األردين أكؿ
انتصار عريب على جيش العدك اإلسرائيلي.
 -3حرب تشرين (رمضاف) عاـ  1973ـ  ،شارؾ فيها اجليش العريب
األردين بالقتاؿ على اجلبهة السورية.

ثانيا :المرحلة الثانية (9111 – 9112م)

شهدت تطورات مهمة يف القوات ادلسلحة األردنية يف مقدمتها القرار
بتعريب قيادة اجليش يف األكؿ من آذار عاـ 1956ـ ،فقد شغل الضباط
اإلصلليز يف اجليش العريب بعض ادلناصب ادلهمة يف القيادة العامة كقيادة
التشكيالت ،بلغ الضباط أربعة كستُت ،بقيادة (جوف كلوب) كقد حالت
ىذه القيادة ادلخلصة لربيطانيا دكف أم تطوير للجيش األردين.

س) وضح التطورات التي شهدتها ىذه المرحلة؟

 -1تشكيل القوات اخلاصة.
 -2تنظيم اجليش العريب على أساس الفرؽ ،حيث أصبحت كل فرقة
تضم سلتلف كحدات ادلناكرة كأسلحة اإلسناد كاخلدمات.
 -3تطوير منظومة الدفاع اجلوم ،كتشكيل مديرية الدفاع اجلوم ادليداين.
 -4إنشاء ادلركز اجلغرايف ادللكي.
 -5مشاركة ادلرأة األردنية يف القوات ادلسلحة.
س) كضح أبرز مظاىر مشاركة ادلرأة األردنية يف القوات ادلسلحة؟
أ -تأسيس كلية األمَتة مٌت للتمريض ،لرفد اخلدمات الطبية يف القوات
ادلسلحة بادلمرضات ادلؤىالت.
ب -ذبنيد عدد من النساء اجلامعيات األردنيات للعمل إداريات يف
القوات ادلسلحة.
س) عرف القوات الخاصة؟ للقياـ دبهاـ االستطالع ،كمكافحة اإلرىاب،
كاستهداؼ األرتاؿ العسكرية كإعاقة تقدمها.

س) علل /استمرار سيطرة بريطانيا على شؤوننا العسكرية على الرغم من
تعريب قيادة الجيش؟

ألف الضباط اإلصلليز شغلوا باجليش العريب بعض ادلناصب ادلهمة بلغ
عددىم عاـ  64 1956ضابط بقيادة الضابط (جوف كلوب) كقد بقي
كالؤىم كإخالصهم إلصللًتا.
س) وضح أثر قرار تعريب الجيش؟

لتبدأ مرحلة جديدة يف يف تاريخ القوات ادلسلحة األردنية ،كليؤدم مهمتو
الوطنية كالقومية اليت أنشئ ألجلها.

س) عدد أسباب تعريب قيادة الجيش حسب نظرة جاللة الملك الحسين؟

 -1نفعا جليشنا.
 -2خدمة بالدنا ككطنا.
 -3مصلحة أمتنا كإعالء كلمتها.

رابعا :المرحلة الرابعة ( 9111 – 9111م)

• سبيزت ىذه ادلرحلة بتطورات ملحوظة للقوات ادلسلحة األردنية – اجليش
العريب من حيث التسليح كالتدريب.

مالحظة :تم تعيين اللواء راضي عناب رئيسا لألركان.
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س) عدد مظاىر تطور القوات المسلحة من حيث التسليح والتدريب في
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الفصل الثاني :الدور التنموي واإلنساني للقوات المسلحة األردنية
س) ما األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردني؟

المرحلة ما بين ()9111-9111؟

 -1الدكر العسكرم :الدفاع عن حدكد الوطن كصد العدكاف عنو.
 -2دكر قومي :الوقوؼ اىل جانب األشقاء العرب يف أزماهتم.
 -3دكر تنموم :دفع حركة التنمية.
 -4دكر إنساين على ادلستول العادلي.

 -1إنشاء جامعة مؤتة (اجلناح العسكرم) ،ك الكليات العسكرية.
 -2إنشاء مديرية احلرب اإللكًتكنية.

 -3صدكر قانوف خدمة العلم ( عرف ) الذم ينص على إحلاؽ الذكور
شلن بلغوا سن الثامنة عشرة يف التدريب العسكرم مدة عامُت.
 -4تطوير قوة خفر السواحل ادللكي ،كتغيَت امسو إىل قوة البحرية ادللكية.
 -5تطوير سالح اجلو ادللكي كرفده بأحدث الطائرات ادلقاتلة ك النقل.

س) وضح أبرز مجاالت مشاركة القوات المسلحة في المشاريع التنموية ؟
 -9مجال القوى البشرية
س) ترفد القوات المسلحة سوق العمل بالكفاءات المدربة؟

 -6تأسيس إدارة شؤكف ادلرأة العسكرية (علل)
دلتابعة شؤكف ادلرأة يف القوات ادلسلحة.
 -7ادلشاركة يف قوات حفظ السالـ الدكلية.

أ -تستوعب العديد من األردنيُت للقياـ بتنفيذ مهامها يف احلرب كالسلم.
ب -يتوىل تعليم من ينضم اىل صفوفها ضباطا كأفرادا.
 -9مجال التعليم والثقافة:

س) علل /إنشاء معهد تدريب عمليات السالم أو ازدياد مشاركة القوات

أ -توفَت التعليم اجملاين يف مدارس التعليم كالثقافة العسكرية.
ب -توفَت التعليم اجلامعي ألبناء العاملُت كادلتقاعدين كالشهداء.
ج -ادلشاركة يف إعداد البحوث العلمية كادلشركعات الصناعية ادلشًتكة

المسلحة األردنية في قوات حفظ السالم؟

أ -نظرا اىل ما حظيت بو القوات ادلسلحة األردنية من مسعة دكلية طيبة.
ب -إشادة بشجاعة اجلندم األردين كانضباطو.
 -8إنشاء صرح الشهيد (علل) زبليدا لذكرل شهداء اجليش العريب
األردين ،كليكوف متحفا كطنيا يسجل تاريخ األردف احلديث ،كإصلازات
القوات ادلسلحة األردنية.

(مثل) مشركع طاقة الرياح بالتعاكف مع اجلمعية العلمية ادللكية.

س) وضح كيف حرصت القوات المسلحة األردنية على الدمج بين
الجانبين النظري والتطبيقي في المشاريع المشتركة مع الجامعات األردنية.

شاركت يف إعداد البحوث العلمية كادلشركعات الصناعية ادلشًتكة مع
اجلامعات األردنية (مثل) مشركع طاقة الرياح.

خامسا :المرحلة الخامسة ( 9111م – حتى اآلن)
س) حظيت القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي في ىذه المرحلة

 -2المجال الصناعي

باىتمام بالغ من الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين؟

س) كيف ساىمت القوات المسلحة األردنية في دعم القطاع الصناعي ؟

كاف أحد أفراده كقائدا للقوات اخلاصة كاألكثر دراية حباجات اجليش
س) اذكر مظاىر اىتماـ ادللك عبداهلل باجليش العريب يف ادلرحلة اخلامسة ؟
 -1تأسيس مركز ادللك عبداهلل الثاين للتصميم كالتطوير عاـ 1999ـ
(علل) لتصنيع ادلعدات ادلدنية كالعسكرية.
 -2إعادة تنظيم القوات ادلسلحة من نظاـ الفرؽ اىل نظاـ ادلناطق.
 -3استمرار سالح اجلو يف العمل بنظاـ القواعد العسكرية ،كحدث
السالح بإدخاؿ طائرات نقل كقتاؿ حديثة.
 -4إنشاء مركز إدارة األزمات للتعامل مع األزمات احمللية كالدكلية.
 -5استحداث نظاـ النقل اإلدارم (علل) لتأمُت تنقالت أفراد القوات
ادلسلحة بوساطة أسطوؿ حديث كمتطور.
 -6إدخاؿ احلواسيب إىل كحدات القوات ادلسلحة صبيعها.

أ -تقدًن اخلدمات الفنية لصيانة األجهزة كادلعدات يف ادلصانع.
ب -إنشاء العديد من ادلصانع ،مثل الدىانات ،كاألككسجُت كاألثاث.
ج -ادلشاركة يف ادلعارض الصناعية  ،مثل إيدكس كسوفكس.
 -9المجال الصحي

س) وضح دور مديرية الخدمات الطبية الملكية في تقديم الرعاية الصحية؟

تعاجل عددا كبَتا من سكاف ادلملكة كرعايا الدكؿ الشقيقة كالصديقة يف
مستشفيات اخلدمات الطبية.

س) ىات امثلة على مستشفيات الخدمات الطبية الملكية األردنية؟

أ -مدينة احلسُت الطبية يف عماف .ب -ادلستشفيات العسكرية.

 -1مجال الزراعة والري:

من خالؿ سالح اذلندسة ادللكي القياـ دبشاريع زراعية كمائية.

س) عرف مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير؟

س) اذكر أمثلة على ادلشاريع الزراعية كادلائية اليت تنفذىا القوات ادلسلحة؟

ىو مؤسسة عسكرية تأسست عاـ 1999ـ تعمل يف رلاؿ التصميم
كالتطوير كتصنيع النماذج األكلية من ادلعدات ادلدنية كالعسكرية لتلبية
احتياجات القوات ادلسلحة كالسوؽ التصديرية.

أ -إنشاء السدكد الًتابية يف البادية األردنية.
ب -استصالح األراضي الزراعية .ج -شق الطرؽ الزراعية.
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 -1مجال اإلنقاذ واإلخالء

أوال :األمن العام

•ارتبط تشكيل جهاز األمن العاـ بتأسيس اجليش العريب ،حيث كاف جزءا منو

س) اذكر مهمات القوات المسلحة األردنية في مجال اإلنقاذ واإلخالء ؟

حىت فصل بينهما عاـ 1956ـ كمنذ عاـ 1958ـ أصبح يتبع كزارة الداخلية.

أ -فتح الطرؽ بإزالة األنقاض كالثلوج كإخالئها من اآلليات.
ب -البحث كالتحرم كاإلنقاذ يف حاالت الغرؽ عن طريق القوة البحرية.
ج -عمليات إخالء كإنقاذ يف الظركؼ االستثنائية.

س) علل /يعد جهاز األمن العام األردني أنموذجا ألجهزة الشرطة العالمية؟

ألنو أخذ باألبعاد الوقائية كاإلنسانية كاالجتماعية للوظيفة الشرطية.
س) عدد مهام جهاز األمن العام؟

 -1مجال الخرائط والمساحة الجوية

 -1احملافظة على النظاـ كاألمن ،كضباية األركاح كاألعراض كاألمواؿ.
 -2منع اجلرائم كالعمل على اكتشافها كتعقبها ،كالقبض على مرتكبيها.
 -3إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيل كحراسة السجناء.
 -4تنفيذ القوانُت كاألنظمة كاألكامر الرمسية ،دلعاكنة السلطات.
 -5مراقبة النقل على الطرؽ كتنظيمو.

س) عرف المركز الجغرافي الملكي؟
ىو اجلهة ادلسؤكلة عن إصدار اخلرائط كادلخططات.
 -9مجال البناء والتعمير
س) تسهم القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير ؟

 -2منح القركض اإلسكانية.
 -1إنشاء ادلباين احلكومية.
 -2ادلباين السكنية دلنتسيب القوات ادلسلحة -4 .إقامة السدكد.

س) عرف الشرطة المجتمعية؟ أو سبب إنشاء الشرطة المجتمعية؟

س) عدد الثوابت التي انطلق منها األردن بمشاركتو في قوات حفظ السالم؟

ىي فلسفة للعمل الشرطي لتشمل اجملاالت كافة ،القائمة على الشراكة
بُت رجل الشرطة كاجملتمع احمللي حلل بعض ادلشكالت.

 -1ادلكانة الدكلية اليت تتمتع هبا.
 -2انعكاسا لرسالتو كإؽلانو بالدكر اإلنساين النبيل للجيش العريب.
 -3السمعة الطيبة من حيث التدريب كاالنضباط.

س) عدد اإلدارات والوحدات التابعة لجهاز األمن العام التي استحدثت
في عهد الملك عبداهلل الثاني؟

س) علل /اختيار األمم المتحدة للقوات المسلحة لتؤدي دورا إنسانيا في

 -1إدارة الشرطة البيئية.
 -3إذاعة أمن إؼ إـ

مهام حفظ السالم الدولية؟

السمعة الطيبة اليت سبتع هبا القوات ادلسلحة من حيث التدريب
كاالنضباط ىي الدافع الختيار األمم ادلتحدة ذلا (مثل) (ىاييت كساحل
العاج ،كسَتاليوف ،كتيمور الشرقية ،كالبوسنة كاذلرسك).

س) عدد أىم واجبات الدفاع المدني؟

 -1ضباية األركاح كادلمتلكات العامة ،كتوعية ادلواطنُت بإجراءات الوقاية .
 -2القياـ بعمليات اإلطفاء كاإلنقاذ كحاالت اإلسعاؼ الناذبة عنها.
 -3توفَت كسائل اإلنذار من الغارات كالكوارث كأدكاتو كاإلشراؼ عليها.
 -4تدريب الفرؽ التطوعية على أعماؿ الدفاع ادلدين.
 -5التأكد من توافر شركط السالمة العامة يف ادلباين.

 -1تواجد القوات ادلسلحة األردنية يف ميداف حفظ السالـ العادلي.
 -2قدرتو على التعامل بصورة حضارية مع شعوب العامل.
 -3أصبح اجليش العريب يرفد الدكؿ الصديقة بادلدربُت كادلتخصصُت.
س) اذكر أىداف المشاركة األردنية في قوات حفظ السالم؟

ثالثا :دائرة المخابرات العامة تأسست عام 9119م.

 -1ادلساعدة على زبفيف من كيالت احلركب ،كتقدًن ادلساعدة.
 -2تأكيد رغبة األردف يف نشر األمن كالسالـ العادليُت.
 -3التعريف باألردف عادليا كاالرتقاء دبكانتو على الساحة الدكلية.
 -4تسيَت ادلستشفيات العسكرية اىل ادلناطق ادلنكوبة يف العامل ،كالعراؽ

س) علل تعد المخابرات من أكثر الدوائر االستخبارية تميزا واحترافية ؟

إلسهامها يف رلاؿ التعاكف الدكيل دكرىا يف التصدم لإلرىاب كالتخريب.

س) عدد أبرز الواجبات والمهام الوطنية التي تقوم بها دائرة المخابرات ؟

• صبع ادلعلومات كربليلها ،كتقدؽلها اىل صانع القرار السياسي.
• مقاكمة التخريب الفكرم الذم يولد فعال ماديا زبريبيا.
• مقاكمة التخريب ادلادم ،كمكافحة اإلرىاب بصوره كافة.
• مكافحة التجسس.

الدرس الثالث :األجهزة األمنية في األردن
س) بين أىمية األمن واإلستقرار؟

 -1يشكل األمن كاإلستقرار أساس كجود اجملتمعات كتقدمها.
 -2أىم كاجبات الدكلة ذباه مواطنيها
 -1األمن العاـ.
 -4قوات الدرؾ

 -2الدفاع ادلدين.

 -2كحدة أمن كتشجيع االستثمار
 -4كإدارة شرطة األحداث.

ثانيا :الدفاع المدني تأسس عام 9111م.

س) علل /تعزيز الصورة المشرقة للجندي األردني؟

س) عدد األجهزة األمنية في األردن؟

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

س) عدد أىم مميزات دائرة المخابرات العامة؟

 -1كاكبت ادلتغَتات كادلستجدات كتتعامل كفق القوانُت كالتشريعات.
 -2االلتزاـ التاـ دبعايَت حقوؽ اإلنسانو احًتاـ كرامة ادلواطن كحريتو.

 -3ادلخابرات العامة.
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س) من الذي يقوم على بتنفيذ مهام المخابرات؟

األستاذ علي الربابعة ()0799798496

س) بين كيف واجو األردن مشكلة قلة المصادر المائية وقلة األمطار ؟

 -1بشق قناة ادللك عبداهلل (عرف) كىي أكؿ مشركع زراعي يف منطقة

ضباط ؼلتاركف بعناية ككفق معايَت الكفاءة كالتأىيل العلمي صبيعهم ػلملوف

الدرجة اجلامعية االكىل باحلد األدىن ؼلضعوف لدكرات كعمليات متخصصة كتقوـ
باالعماؿ اليت يكلفها هبا رئيس الوزراء باكامر خطية .

األغوار على هنر الَتموؾ بداية الستينات.

س) وضح دور المواطن في التصدي لإلرىاب بأنواعو وصوره كافة؟

الًتابية احلافظة للمياه كتنظيم حفر اآلبار كاستغالذلا.

 -2االىتماـ دبشاريع احلصاد ادلائي (عرف) بإنشاء السدكد كاحلفائر

شريك أساسي يف ضباية األمن كاالستقرار الوطٍت كتعتمد يف جانب كبَت
من عملها على كعي ادلواطنُت كتعاكهنم كحرصهم على أمن ادلملكة.

س) عدد أىم تلك السدود؟

(الكفرين ،الوحدة ،كادم العرب ،ادللك طالؿ ،ادلوجب ،الوالة ،التنور)
 -3تنظيم حفر اآلبار االرتوازية كاستغالذلا.

رابعا :قوات الدرك شكلت عام 9009م.
س) وضح واجبات قوات الدرك؟

س) بين أىم ما يواجو القطاع الزراعي من المشكالت؟ أو تناقص األراضي

 -1توفَت البيئة اآلمنة -2 .ضباية ادلؤسسات كادلصاحل احليوية للدكلة.
 -3ضباية الوفود الرمسية -4 .حراسة ادلنشآت كالبعثات الدبلوماسية.
 -5توفَت ادلظلة األمنية للمهرجانات كالفعاليات كالنشاطات.
 -6توفَت البيئة اآلمنة إلصلاح العملية االنتخابية الربدلانية كالبلدية كالنقابية.
 -7تقدًن اخلدمات للمواطنُت احملتاجُت عن طريق توزيع ادلساعدات.

الزراعية في األردن؟

 -1زلدكدية ادلوارد ادلائية( .علل) بسبب قلة مياه األمطار كتذبذهبا،
كعدـ انتظاـ توزيعها.

 -2تناقص األراضي الزراعية ذات اجلودة العالية( .علل) بسبب الزحف
العمراين عليها.
 -3تزايد مشكلة اجلفاؼ كالتغَت ادلناخي؛ (علل) ما يؤدم اىل تصحر
األراضي اذلامشية كأراضي البادية.
 -4ضعف التسويق الزراعي داخليا كخراجيا.
 -5ضعف التنبؤ كالتخطيط ادلسبق بُت ادلزارعُت كدراسة السوؽ.

الوحدة السابعة :الحياة االقتصادية في األردن
الفصل األول :الزراعة في األردن
س) علل  /اإلىتمام بقطاع الزراعة وتطويره؟

 -1تسهم الزراعة يف توفَت الغذاء -2 .تعزيز األمن الغذائي.
 -3تطوير القطاعات االقتصادية األخرل-4 .توفَت فرص العمل.

س) علل تزايد مشكلة التصحر في األردن؟

س) تتبع التطور الزراعي في األردن؟

بسبب تزايد مشكلة اجلفاؼ كالتغَت ادلناخي.

 -1عمل معظم أىايل شرؽ األردف يف الزراعة كالرعي يف عهد اإلمارة.
 -2انتشرت زراعة القمح كالشعَت كالفوؿ كاحلمص كالعدس كالكرسنة.
-4بقيت الزراعة النشاط االقتصادم الرئيس للسكاف.

الفصل الثاني :الصناعة والتجارة في األردن
س) علل يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة ؟

دلا لو من أثر يف توفَت فرص العمل ،كربسُت الدخل الفردم ،كجذب
االستثمارات االقتصادية ادلختلفة.

س) وضح أثر تطور قطاعات اإلقتصاد األخرى؟ أو تراجع العمل في القطاع
الزراعي في العقود الماضية؟

س) تتبع تطور القطاع الصناعي؟

 -1أدل اىل ىجرة بعض سكاف الريف كالبادية اىل ادلدف.
 -2تراجع العمل يف الزراعة كخباصة الزراعة البعلية.

أ-قامت الصناعة على بعض احلرؼ اليدكية مثل (النجارة ،كالنسيج).
ب-شجعت احلكومات ادلتعاقبة ىذه الصناعات ،من خالؿ أكؿ معرض
زراعي صناعي أقيم يف عماف .1925
ج -بعد االستقالؿ شهد القطاع الصناعي توسعا يف تأسيس الشركات
الصناعية (كصل عدد ىذه الشركات إىل أربع كعشرين شركة).
د-خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية ادلتتالية (علل).
 -1إلعادة توزيع مكاسب التنمية  -2.التقليل من البطالة.
 -3زيادة اإلنتاج احمللي -4 .تعزيز الشراكة بُت القطاعُت العاـ كاخلاص.

س) وضح دور الحكومات في دعم القطاع الزراعي؟

 -1إصدار التشريعات كالقوانُت الناظمة لو.
 -2تقدًن القركض للمزارعُت ،كاخلدمات اإلرشادية كالبيطرية.
 -3إعفاء مستلزمات اإلتاج الزراعي من الرسوـ اجلمركية.
 -4توجيو ادلزارعُت ضلو استخداـ األنظمة الزراعية احلديثة.
س) عدد أسباب توسع الدولة في مشاريع الحصاد المائي؟

 -1قلة مصادر ادلياه يف األردف.
 -2تناقص ادلياه ادلتخصصة للرم.
 -3االعتماد على مياه األمطار اليت ال تكفي حلاجة الزراعة.

س) عدد أىم ادلؤسسات الصناعية الداعمة بقطاع الصناعة؟

 .1بنك اإلظلاء الصناعي.
 .3مؤسسة ادلدف الصناعية.
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س) بين دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة األردنية؟

مالحظة :ولتحقيق الفائدة األكبر من االتفاقيات طرح األردن في مؤتمر

 .1مصدرا من مصادر توفَت العمل يف األردف.

دافوس في البحر الميت (النافذة االستثمارية) التي تمنح الحق للمستثمر
في بدء مزاولة عملو في مدة أربعة عشر يوما ،ويتعامل المستثمر مع مكان

 .2أسهمت ادلشاريع الصناعية اإلنتاجية الصغَتة اليت تطورت لكربل.
 .3التخفيف من مشكلة البطالة.

واحد جهز بالتقنيات والكفاءات البشرية التي تمتلك الصالحيات لمنح

 .4رفد االقتصاد الوطٍت.

التراخيص ،وإنجاز المعامالت االستثمارية.

س) وضح أبرز التطورات في القطاع الصناعي األردني؟

س) أنشئت العديد من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري عددىا؟
 -2ادلؤسسة األردنية لتطوير ادلشاريع االقتصادية
 -1الغرؼ التجارية.
 -3ادلؤسسة االستهالكية ادلدنية -4 .مؤسسة ادلواصفات كادلقاييس.

 .1تطور قطاع الصناعات التعدينية كالتحويلية (البوتاس ،الفوسفات).
 .2تطور الصناعات الكيماكية ،كيف مقدمتها صناعة األدكية.

س) عرف مؤتمر دافوس؟

 .3تطور الصناعات الورقية كالبالستيكية كاذلندسية كقطاع احلياكة.

سلسلة من مؤسبرات ادلنتدل االقتصادم العادلي بدأت عاـ 1971ـ يف

 .4تطور الصناعات اإللكًتكنية.

مدينة دافوس بسويسرا ،كاستضاؼ األردف يف منطقة البحر ادليت( )8مؤسبرات.

 .5إنشاء عدد من ادلدف الصناعية ادلؤىلة كادلناطق احلرة.

س) بين أىمية المؤتمرات التي استضافها األردن في البحر الميت ؟

س) عدد أىم المشكالت التي يعاني منها القطاع الصناعي؟

حقق مشاريع اقتصادية أسهمت في دفع عجلة التنمية ،وتنشيط االقتصاد.

أ -ضعف رأس ادلاؿ الالزـ لقياـ بعض الصناعات ادلتطورة.

س) واجو القطاع التجاري في األردن مجموعة من المشكالت وضحها؟

أ-عجز ادليزاف التجارم األردين (علل) بسبب ارتفاع نسبة ادلستوردات،

ب -تدين القدرة التنافسية للصناعات احمللية يف األسواؽ العادلية.

كاطلفاض نسبة الصادرات للناتج احمللي.
ب -عدـ االستقرار السياسي كاألمٍت يف ادلنطقة.
ج -ربديات االنفتاح االقتصادم ،كضعف ادلنافسة.

ج -صغر حجم السوؽ احمللي .د -ارتفاع كلفة استَتاد مصادر الطاقة
ق -األكضاع اإلقليمية احمليطة اليت ربد من القدرة على التصدير.
س) تتبع تطور القطاع التجاري؟

س) كيف استطاع األردن توفير البيئة اآلمنة لالستثمار؟

أ -يوصف النشاط التجارم يف األردف يف عهد اإلمارة بالضعف.

 .1تأثر االستثمار يف األردف بالظركؼ الصعبة كاالضطرابات السياسية.
 .2توفَت البيئة اآلمنة لالستثمار.

 -1أصبحت عماف زلط أنظار التجار من البالد العربية اجملاكرة.

س) علل /صدور قانون تشجيع االستثمار عام 9111م وتعديالتو؟

ب -بعد احلرب العادلية الثانية نشطت التجارة (علل)

.1جذب االستثمارات العربية كاألجنبية .2 .ربفيز االستثمارات احمللية.

 -2كذلك لسهولة إجراءات االستَتاد كربويل العمالت األجنبية.

س) اذكر مظاىر تشجيع االستثمار يف األردف يف عهد ادللك عبداهلل الثاين؟

ج -أبرـ األردف اتفاقيات ذبارية عدة مع الدكؿ العربية.

 -1إنشاء ىيئة االستثمار األردنية.
 -2توفَت البنية التحتية عن طريق ادلناطق الصناعية ادلؤىلة .
 -3إنشاء منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.
 -4إنشاء العديد من ادلشاريع االستثمارية الكبَتة ،مثل مشركع العبديل.
 -5إصدار العديد من القوانُت كاالتفاقيات لتشجيع االستثمار.
س) عرف ىيئة االستثمار األردنية؟ ىيئة حكومية مستقلة تأسست
عاـ 2114ـ (علل) هبدؼ تشجيع االستثمار ،كتوحيد التشريعات اخلاصة
بو ،كاحلد من ازدكاجية األدكار كادلهاـ كالصالحيات.

س) وضح أىم ما تضمنتو االتفاقيات التجارية؟

 .1إعفاء ادلنتجات احمللية من رسوـ االستَتاد.
 .2نشاط ذبارة الًتانزيت (العبور) بُت الدكؿ العربية اجملاكرة عرب األردف.
د -يعد التبادؿ التجارم مع دكؿ العامل من مرتكزات السياسة االقتصادية.
س) كضح الربامج اإلصالحية لنظاـ التجارة الذم تبنتو احلكومات األردنية؟
 -9إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال.
 -9وجذب االستثمار.

 -2توقيع اتفاقيات تجارية عدة.

س) عرف المنتدى االقتصادي العالمي؟

س) وقع األردن عدة اتفاقيات مع المنظمات الدولية ودول العالم اذكرىا؟

سلسلة من ادلرسبرات العادلية بأدت عاـ  1971يف دافوس بسويسرا
اتفاقية انضماـ األردف اىل منظمة التجارة العادلية كاتفاقية التجارة احلرة بُت كاستضاؼ األردف يف منطقة البحر ادليت شباين مؤسبرات حقق األردف عن
األردف كالواليات ادلتحدة األمريكية اتفاقية الشراكة بُت األردف كاالرباد األكركيب .طريقها اتفاقيات كمشاريع لدفع عجلة التنمية.
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س) بين أنواع السياحة ومواقعها في األردن؟

الفصل الثالث :السياحة في األردن
س) علل يشكل القطاع السياحي في األردن موردا مهما لالقتصاد الوطني؟

أنواع
السياحة

س) عدد مقومات السياحة في األردن؟

السياحة
الثقافية

زيارة المواقع التارخية جرش ،البترا ،قلعة الكرك،
واألثرية والمتاحف المنتشرة قلعة الشوبك ،قلعة عجلون،
أم قيس ،القصور الصحراوية،
في األردن
متحف التراث األردني ،متاحف
القطع األثرية ،ومتاحف
الحياة الشعبية ،والمتاحف
التراثية ،ومتحف األردن.

السياحة
العالجية

سياحة االستشفاء وزيارة
المنتجعات العالجية التي تتميز
بالمياه الكبريتية الحارة،
وكذلك مياه البحر الميت
العالجية.

حمامات ماعين في مادبا،
والحمة األردنية في الشونة
الشمالية ،وحمامات عفرا في
الطفيلةـ والبحر الميت.

السياحة
الدينية

زيارة األماكن الدينية المقدسة مقامات األنبياء وأضرحة
الصحابة رضوان اهلل عليهم،
اإلسالمية والمسيحية.
وموقع المغطس على نهر
األردن ،وموقع جيل نيبو،
والكنائس البيزنطية.

السياحة
البيئية

دبين

نظرا اىل ما ػلظى بو األردف من مقومات سياحية جاذبة للسياح من أضلاء العامل

 -1ادلوقع كطرؽ ادلواصالت -2 .ادلواقع األثرية كالتارؼلية.
 -3ادلرافق كاخلدمات السياحية ادلتوافرة من مواصالت كفنادؽ .
 -4اخلصائص اجلغرافية كالطبيعية لألردف  /البيئة اآلمنة كادلستقرة).
 -9الموقع وطرق المواصالت:

أ-يتميز األردف دبوقع متوسط كحلقة كصل بُت دكؿ آسيا كإفريقيا كأكركبا.
ب-كؽلتلك مطارات تسهل كصوؿ السياح العرب كاألجانب من دكؿ
العامل ،كتسهم العقبة .كىي ميناء األردف الوحيد.
 -9المواقع األثرية والتاريخية:

بلغ عدد ادلواقع األثرية يف األردف  13ألف موقع أثرم مسجل يف سلتلف
مناطق ادلملكة ،يدؿ على نتاج احلضارات ادلتعاقبة على أرض األردف.

س) وضح دور القطاع الخاص في تطوير السياحة األردنية والنهوض بها؟

عن طريق القياـ بالعديد من مشاريع اخلدمة السياحية ،كادلنتجعات
كالفنادؽ كاالسًتاحات كالشركات السياحية اليت تنظم قدكـ األفواج.
 -2الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن:

سبيزت التضاريس األردنية بتنوعها كشواطئ شلتدة على سواحل العقبة.

أهم المواقع السياحية

مجال السياحة

مثل

الجبلية المصايف:
األماكن
زيارة
والغابات صيفا والمناطق وعجلون.
المنخفضة الدافئة شتاء ،المشاتي :مثل العقبة والبحر
والمحميات الطبيعية.
الميت واألغوار ،المحميات
(ضانا ،األزرق).

 -1البيئة اآلمنة والمستقرة:

سياحة
المؤتمرات

أسهمت البيئة اآلمنة كادلستقرة لألردف يف تزايد النشاط السياحي ،كتوفر
إدارة الشرطة السياحية احلماية للسياح داخل ادلملكة.

عقد المؤتمرات االقتصادية قصر المؤتمرات في منطقة
وغيرها ،والتمتع بزيارة البحر الميت.
المواقع السياحية.

الوحدة الثامنة :الحياة االجتماعية في األردن

س)عدد المشكالت التي تواجة القطاع السياحي في األردن ؟

الفصل األول :تطور الحياة االجتماعية في األردن

 -1عدـ االستقرار السياسي يف ادلنطقة كالدكؿ اجملاكرة.
 -2تدين مستول اإلقباؿ على السياحة الداخلية األردنية.
 -3ضعف االستمرارية يف التسويق كالًتكيج السياحي داخليا كخارجيا.
 -4ضعف ادلشاركة بُت القطاعُت العاـ كاخلاص يف رلاؿ دعم السياحة.
س) عرف إدارة الشرطة السياحية؟ إدارة تأسست حلماية السياحة الداخلية
كتوفَت بيئة آمنة مستقرة لتنشيط السياحة.

س) عدد الفئات التي يتكون منها المجتمع األردني؟
سكاف ادلدف كالريف كالبادية.
س) وضح سبب ارتفاع عدد السكان في األردن؟

 -1نتيجة الزيادة الطبيعية للسكاف (ارتفاع نسبة ادلواليد كاطلفاض نسبة
الوفيات).
 -2الزيادة غَت الطبيعية ادلرتبطة بتدفق اذلجرات القسرية من الدكؿ اجملاكرة.

س) عدد مظاىر تطور المجتمع األردني؟

س) عدد أىم ىذه الهجرات؟

 -1تزايد ظلو السكاين.
 -2تزايد اذلجرات الداخلية.
 -3تغَت يف شكل األسرة األردنية.
 -4تزايد دكر ادلرأة يف اجملتمع األردين.
 -5رعاية ذكم اإلعاقة.
 -6اإلقباؿ ادلتزايد على التعليم.

 -1اذلجرة الفلسطينية بعد حرب عاـ 1948ـ ،كحرب عاـ 1967ـ.
 -2عودة آالؼ األردنيُت ادلغًتبُت من دكؿ اخلليج بعد حرب اخلليج.
 -3ىجرة العراقيُت اىل األردف بعد حرب اخلليج الثانية.
 -4استمرار موجات اللجوء الناذبة عن األزمات اليت تعرضت ذلا ادلنطقة
العربية كاألزمة السورية عاـ 2111ـ.
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س) علل شهد المجتمع تزايدا في الهجرة من البادية والريف الى المدن؟

س) بين مظاىر اىتمام الدولة بالمرأة؟

س) بين إجراءات الملك عبداهلل الثاني للحد من تزايد الهجرات الداخلية؟

• اذكر أمثلة على جهود األردن في محاربة العنف والتمييز ضد المرأة؟

س) عدد أىداف أو سبب إنشاء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ؟

س) وضح أىم ما يميز المجتمع األردني؟

بسبب توافر عوامل اجلذب يف ادلدف من خدمات تعليمية كصحية كفرص .1التوسع يف تعليم ادلرأة ،كفتح اجملاؿ أمامها للمشاركة يف سوؽ العمل.
.2تقلد ادلناصب العامة يف الدكلة ،ففي عاـ 1979ـ تقلدت ادلرأة أكؿ
عمل كظلو اقتصادم ،ما أسهم يف ظلو ادلدف.
س) ما اآلثار السلبية الناتجة عن الهجرة من الريف إلى المدن؟
منصب كزارم لوزارة التنمية االجتماعية.
 -1ارتفاع الكثافة السكانية يف ادلدف.
.3تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤكف ادلرأة عاـ 1992ـ.
 -2تزايد الطلب على الغذاء -3 .ارتفاع األسعار.
س)علل /عالم يدل تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في األردن؟ أو
عرف اللجة الوطنية؟
-4ظهور ادلشكالت االجتماعية كاإلسكانية كاالختناؽ ادلركرم.
س) بين اإلجراءات التي بذلتها الحكومات ا للحد من ىجرة المواطنين ؟ يدؿ على اىتماـ الدكلة بادلرأة بوصفها جهة كطنية مرجعية يف ما يتعلق
باألنشطة ذات الصلة بشؤكف ادلرأة.
 -1إعادة النظر يف توفَت أسباب االستقرار يف األرياؼ كالبوادم.
 .4ادلشاركة السياسية يف اجملالس التشريعية كالنيابية كالبلدية( ،فكانت أكؿ
 -2توطُت البدك للحد من اذلجرات الداخلية.
مشاركة نسائية يف الربدلاف األردين) 1993ـ .كاجملالس البلديو .1995
 -3االرتقاء باخلدمات التعليمية كالصحية.
 .5تزايد مشاركة ادلرأة يف اجلمعيات كمؤسسات العمل االجتماعي.
 -4توفَت فرص العمل عن طريق ادلشاريع ادلختلفة.
س) بين دور الملك الحسين بن طالل حول توطين البدو؟
.6ضباية ادلرأة من صور التمييز كالعنف كافة ،ك عاـ 1997ـ أنشئت إدارة
 -1حاكؿ توطُت القبائل البدكية -2.يضع حدا حلياة اإلررباؿ كاإلنتقاؿ .ضباية األسرة التابعة دلديرية األمن العاـ (علل) دلعاجلة قضايا العنف ضد
 -3إعداد كتنفيذ برنامج مساعدة كمعونة يؤمن ذلم مساكن حضرية.
ادلرأة كالطفل ،كاحملافظة على ترابط األسرة بوصفها كحدة أساسية يف اجملتمع
 -1االنتقاؿ بشرائح اجملتمع األردين األقل حظا ضلو االكتفاء كاإلنتاجية.
 -2إنشاء ادلؤسسات العاملة (مثل) الصندكؽ اذلامشي لتنمية البادية .
 -1جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكاف.
 -2مؤىلة لالستثمار عرب االستغالؿ األمثل للموارد الطبيعية كالبشرية .
 -3يرفع ادلستول ادلعيشي للسكاف كاحلد من الفقر كالبطالة
 -4يفعل دكر ادلرأة عن طريق إنشاء ادلراكز النسائية يف أضلاء البادية.
س) علل حافظت األسرة األردنية الممتدة على طابعها المميز في المجتمع
األردني لعقود طويلة؟

 -1نتيجة لألكضاع االقتصادية.
 -2استمرار التمسك بالقيم كادلفاىيم االجتماعية اليت تؤكد دكاـ الصلة .

 -1ادلصادقة على اتفاقية القضاء على صبيع صور العنف ضد ادلرأة 1992
 -2إنشاء إدارة ضباية األسرة التابعة دلديرية األمن عاـ .1997
يعد من اجملتمعات الفتية ،إذ يشكل الشباب ثلثي اجملتمع األردين.
س) مرت رعاية الشباب األردين على ادلستول الرمسي بتطورات عدة ؟
 -1يف 1966ـ أصبحت مؤسسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة الوزارء.
1984 -2ـ أنشئت كزارة خاصة للشباب.
س) بين رؤية الملك عبداهلل الثاني نحو الشباب األردني؟

 -1دعم الشباب كرعايتهم.
 -2اكتشاؼ طاقاهتم كإمكاناهتم( .علل) ألهنم أكىل بالرعاية كالدعم.
 -3ربقيق إلثبات قدرهتم على التميز كادلنافسة.

س) علل /شهد المجتمع األردني في العقدين األخيرين من القرن الماضي

س) بُت دكر الشباب يف تطور اجملتمع ،كما ادلسؤكلية ادللقاه على عاتقهم؟

 -1التغَت يف بعض كظائف األسرة التقليدية
 -2تزايد اذلجرة من الريف اىل ادلدف.
 - 3تنوع النشاط االقتصادم -4 . .ارتفاع مستول التعليم.

س) وضح اإلنجازات والمبادرات الملكية التي تحققت في قطاع الشباب

تراجعا في نمط األسرة الممتدة ،وشيوعا لنمط األسرة النووية؟

• اثبتت المرأة األردنية قدرتها على وتحمل المسؤولية من خالل:

 -1توفَت مستول معيشي أفضل ألسرهتا.
 -2العمل يف الوظائف احلكومية كاخلاصة.
 -3إدارة ادلشاريع اإلنتاجية الصغَتة.

إلظهار كعيهم كإدراكهم حلجم التحديات  ،لطبيعة التغيَت الذم ىم
طاقاتو احلية ،كأداتو كىدفو النهائي  ،ربقيقا إلثبات قدرهتم على ادلنافسة
كالتمييز ،النهوض بإبداعاهتم اليت ستسهم يف ربديد مالمح ادلستقبل.

بعد تولي الملك عبداهلل الثاني سلطاتو الدستورية؟

.1تشكيل اجمللس األعلى للشباب يف عاـ 2111ـ.
.2إطالؽ جائزة ادللك عبداهلل الثاين ابن احلسُت لإلصلاز كاإلبداع الشبايب.
.3إعالف مبادرة فرساف التغيَت ،كإشراؾ الشباب يف صنع القرار
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.4إقامة معسكرات احلسُت للعمل كالبناء.
 .5إطالؽ جائزة ادللك عبداهلل الثاين ابن احلسُت للياقة البدنية (علل)
هبدؼ رفع مستول اللياقة الصحية للطلبة ،كالكشف عن قدراهتم اخلاصة.
.6إطالؽ مبادرة تدريب الشباب ،كتشغيلهم عن طريق استخدامهم
بصفتهم ادلدنية يف القوات ادلسلحة األردنية (علل)
أ -إعداد قول عاملة أردنية ذات مهارات ككفاءات عالية.
ب -تدريبها للحد من الفقر كالبطالة.
ج -تعزيز ركح اإلنتماء الوطٍت كاالنضباط كااللتزاـ.
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س) ما العوامل التي أدت الى إنخفاض نسبة األمية في المجتمع األردني؟

.1أدل التقدـ الكبَت يف قطاع التعليم اىل تطور اجملتمع األردين.
.2االستثمار يف الطاقة البشرية ادلؤىلة كادلدربة أساس التقدـ األردف اليوـ.
.3أصبح احلصوؿ على العمل مرتبط بالتعليم ادلهٍت كاألكادؽلي.
 .4من مظاىر تطور اجملتمع األردين يف الوقت احلاضر.
س) عرف إدارة حماية األسرة؟

إدارة تابعة دلديرية األمن العاـ دلعاجلة قضايا العنف ضد ادلرأة كالطفل
كاحملافظة على ترابط األسرة كنشئت عاـ .1997
س) عرف شعار مكاني بينكم؟

س) وضح كيف يمكن للشباب استغالل أوقات الفراغ؟

شعار أطلقو اجمللس األعلى لشؤكف األشخاص ادلعوقُت هبدؼ زيادة الوعي
لدل ادلواطنُت ألعلية الدمج التعليمي للطلبة ذكم اإلعاقة ضمن ادلدارس
احلكومية كاخلاصة

من خالؿ ادلشاركة يف ادلبادرات كاجلوائز.
* يعد ذكم اإلعاقة جزءا مهما من اجملتمع األردين القائم على التكافل
كالتضامن ،جاء اإلىتماـ هبذه الفئة على ادلستول الرمسي عن طريق( :كزارة
التنمية االجتماعية) نالت ىذه الفئو اىتماـ ادللك عبداهلل الثاين.

الفصل الثاني :النهضة التعليمية والثقافية في األردن

أوال :عهد تأسيس إمارة شرق األردن

س) بين مظاىر اىتمام جاللة الملك عبداهلل الثاني لرعاية ذوي اإلعاقة؟

-1بدأ االىتماـ بالتعليم منذ تأسيس اإلمارة رغم شح اإلمكانات ،بلغ عدد

 -1كاجب كطٍت كحق من حقوؽ اإلنساف أكدت عليو االتفاقيات.
 -2مقياس من مقاييس تقدـ األمم كررفعتها

ادلدارس ثالث مدارس ثانوية متوسطة مث أصبحت مدرسة سلط الثانوية كاملة.

-2أصبح يف األردف عاـ1931ـ ( )51مدرسة للذكور )11( ،لإلناث.

س) علل /تأسيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين؟

-3يف عاـ 1939ـ صدر نظاـ ادلعارؼ كتعديالتو ،كقسمت اإلمارة اىل ثالثة

 -1دبوجب قانوف حقوؽ األشخاص ادلعوقُت لعاـ 2117ـ.
 -2ليشكل ادلظلة القانونية كاحلقوقية لألشخاص ذكم اإلعاقة يف األردف.

ألوية ىي( :لواء عجلوف  /لواء الكرؾ كمعاف  /كلواء البلقاء).
مالحظة :كاف الطالب قبل عاـ 1939ـ يتخرجوف يف ادلدارس أما بعد العاـ

س) عدد أبرز إنجازات المجلس؟

الدراسي (1945 – 1944ـ) فقد أصبح احلصوؿ على شهادة الدراسة األكلية
مشركطا بنجاح الطالب يف االمتحاف الذم تشرؼ عليو كزارة ادلعارؼ آنذاؾ.

.1إطالؽ مبادرة مدرسيت بالتعاكف مع كزارة الًتبية كالتعليم ،كتوفَت غرؼ صفية
للطلبة ذكم اإلعاقة.
.2إنشاء نظاـ معلومات كطٍت ؿ ذكم اإلعاقة بالتعاكف مع كزارة الصحة.
.3تقدًن منحة مسو األمَت رعد لدعم الطلبة ذكم اإلعاقة باجلامعات الرمسية.
.4توفَت فرص العمل لألشخاص ذكم اإلعاقة.
.5إطالؽ مشركع خط الطوارئ للصم بالتعاكف مع األمن العاـ.
.6تنفيذ ضبلة كطنية توعوية ربت شعار (مكاين بينكم) هبدؼ زيادة كعي
ادلواطنُت ضلو أعلية الدمج التعليمي للطلبة ذكم اإلعاقة.

ثانيا :عهد ما بعد االستقالل
أ -بلغ عدد ادلدارس يف األردف بعد االستقالؿ سبعان كسبعُت مدرسة حكومية.
ب -كاف تطور أعداد ادلدارس زلدكدا( .علل)
 -1افتتاح مدارس كاف مقتصرا على مدف كبعض ذبمعات سكانية يف الريف.
 -2قلة ادلوارد ادلالية ،كضعف اىتماـ األىايل بالتعليم  ،كخاصة تعليم ادلرأة.
ج -أسهم األردنيوف بدفع تكاليف التعليم األساسية.
د -مل يقتصر التحصيل العلمي لألردنيُت على ادلدارس األردنية ،بل كاف
ادلتفوقوف ػلصلوف على بعثات علمية اىل جامعات عربية مثل (اجلامعة األمريكية

س) ما ىي أبرز القضايا التي تأثرت بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية
وغيرت نظرة المجتمع إليها؟
 - 2تنظيم األسرة كالصحة اإلصلابية.
 -1التوسع يف التعليم.
 -3مشاركة ادلرأة يف سوؽ العمل كاحلياة العامة.

يف بَتكت ،اجلامعة السورية يف دمشق ،جامعة األزىر يف القاىرة).
ثالثا :إصدار الدستور (عهد الملك طالل)
عاـ 1952ـ إذ أقر إلزامية التعليم كرلانيتو.

س) بين مظاىر تزايد اإلقبال على التعليم في األردن؟

رابعا :عهد الملك الحسين بن طالل
أ -تضاعف عدد ادلدارس كعدد الطلبة ادللتحقُت هبا.
ب -جفت منابع األمية اىل حد كبَت.
ج -افتتحت اجلامعات.

 -1ارتفاع يف ادلستول ادلعيشي كاالجتماعي.
 -2اإلطلفاض ادلستمر يف نسبة األميُت.
 -3التوسع يف التعليم كتزايد اإلقباؿ على التعليم اجلامعي.
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خامسا :عهد الملك عبداهلل الثاني
س) علل /وصل التعليم في األردن ذروتو في عهد الملك عبداهلل الثاني ؟

 -1أكىل التعليم جل عنايتو ،كارتفعت نسبة اإلنفاؽ على التعليم.
 -2شهدت ادلدارس يف عهده ثورة استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات.
 -3الًتكيز على التعليم ادلستمر مدل احلياة.
 -4تفعيل دكر الطالب ليكوف منتجا للمعرفة زللال ذلا.
 -5االىتماـ بالبيئة التعليمية اآلمنة كإغنائها بادلصادر كادلختربات.
 -6التعليم ادلهٍت كالتقٍت لرفد سوؽ العمل دبا ػلتاج من الكوادر ادلؤىلة.
 -7تأىيل ادلعلمُت كتدريبهم قبل اخلدمة كيف أثنائها.
 -8زاد عدد ادلدارس كالعناية بالطلبة باغلاد مدارس ادللك عبداهلل للتميز.
س) بين أىمية الثقافة؟ او عرف الثقافو؟

 -1تعد الثقافة عنصرا أساسيا يف تقدـ اجملتمعات.
 -2حصيلة التطور يف رلاالت اإلنسانية صبيعها من تراث كفنوف كآداب.
س) كضح ادلظاىر الدالة على الوعي الثقايف يف عهد ادللك عبداهلل األكؿ؟
كاف األكؿ أديبا كشاعرا ،كاف تطبيقو للمنهج الدؽلقراطي ،كشجع على
إصدار الصحف كاجملالت.
س) عدد أشهر الصحف الصادرة في عهد الملك عبداهلل األول؟

 -1صحيفة (احلق يعلو)
 -2صحيفة (الشرؽ العريب) اليت تغَت امسها إىل (اجلريدة الرمسية) 1926ـ.
س) علل /نشطت الحركة الثقافية في األردن بعد تأسيس دائرة الثقافة
والفنون عام 9111م؟

 -1اىتمت بالكتاب كادلثقفُت كالفنانُت -2 .دعم إنتاجهم الفكرم.
 -3جزءا من كزارة اإلعالـ كالسياحة كاآلثار.
س) عدد مظاىر التطور الثقافي؟
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 -3إعالف عماف عاصمة للثقافة العربية عاـ 2112ـ( .علل) لتأكيد
القيمة احلضارية للمدينة ،كإظهار ما تزخر بو من تراث عريق كسبثل بإصدار
كتب كعقد زلاضرات كإقامة معارض.
.4إنشاء اذليئة ادللكية لألفالـ عاـ 2113ـ( .علل) كىي مؤسسة حكومية
هتدؼ اىل تطوير صناعة مواد مرئية كمسموعة قادرة على ادلنافسة عن طريق
تطوير القدرات البشرية كالفنية.
.5إنشاء مراكز ثقافية جديدة يف ادلدف األردنية( ،مثل) مركز ادللك عبداهلل
الثاين الثقايف يف مدينة الزرقاء ،كمركز األمَت احلسُت الثقايف يف مدينة معاف.
.6إطالؽ مهرجاف القراءة للجميع (مكتبة األسرة) الذم يعد من ادلشاريع
الوطنية الرائدة اليت بدأت عاـ 2117ـ ،كيهدؼ اىل إصدار العديد من
ادلؤلفات يف شىت ادلعارؼ اإلنسانية ،كبيعها بأسعار رمزية للحث على
القراءة كاالىتماـ بالكتاب.
س) عرف مهرجان القراءة للجميع؟ مهرجاف يهدؼ إىل إصدار العديد
من ادلؤلفات يف شىت ادلعارؼ اإلنسانية كبيعها بأسعار رمزية للحث على
القراءة كاإلىتماـ بالكتاب أطلق عاـ .2117

س) عرف متحف األردن؟ متحف أنشأ يف عهد جاللة ادللك عبداهلل
الثاين لتشجيع السياحة الثقافية يف منطقة رأس العُت دبدينة عماف.
الفصل الثالث :النهضة الصحية في األردن

•أسست أكؿ دائرة للصحة عاـ 1929ـ.كبدأت مالمح النهضة الصحية
يف األردف بعد االستقالؿ من خالؿ:
-1إنشاء عدد من ادلستشفيات احلكومية مثل (مستشفى "البشَت").
-2باإلضافة دلستشفيات القطاع اخلاص ،كمنها (اإليطايل ،ملحس).
•كيف عاـ 1951ـ تأسست أكؿ كزارة للصحة ك عُت مشاكر (كزير للصحة).
س) علل /يتميز قطاع الرعاية الصحية األردني بالجودة العالية إقليميا

 -1صدكر اجملالت الثقافية ( أفكار)  -2تأسيس قصر الثقافة.
ودوليا؟
 -4كرابطة ادلسرحيُت األردنيُت
 -3رابطة الكتاب األردنيُت
.1نظرا اىل كجود األطباء كادلمرضُت كالفنيُت ادلؤىلُت.
 -5مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسالمي.
.2توافر ادلستشفيات العامة كاخلاصة ادلزكدة بأحدث األجهزة كادلعدات.
س) بين كيف حرص الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين على االرتقاء
.3ادلستشفيات اجلامعية التعليمية (اجلامعة األردنية ك ادللك ادلؤسس عبداهلل)
بالحركة الثقافية؟
.4ادلراكز العلمية البحثية مثل مركز اخلاليا اجلذعية األردين يف مستشفى اجلامعة.
ستظل احلركة الثقافية موضع الرعاية كاالىتماـ من خالؿ دعم الكتاب
.5كمراكز طبية متخصصة منها ادلركز الوطٍت للسكرم كالغدد الصم كالوراثة.
كادلثقفُت ،كتقدير اإلبداع كادلبدعُت ،كإغلاد العديد من ادلراكز كادلؤسسات
س) وضح أىم اإلنجازات التي تحققت في المجال الصحي؟
اليت تساعد على النهوض باحلركة الثقافية.
.1رفد ادلؤسسات الطبية ادلختلفة بالكوادر كاألجهزة الطبية احلديثة.
س) عدد أبرز اإلنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عهد الملك
.2مشوؿ األطفاؿ شلن ىم دكف سن السادسة يف منظومة التأمُت الصحي
عبداهلل الثاني؟
ادلدين رلانا.
 -1إعالف مدينة أردنية كل عاـ ربمل اسم مدينة الثقافة األردنية.
 -2تشجيع السياحة الثقافية.
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 .3إنشاء ادلزيد من ادلستشفيات يف القطاعُت العاـ كاخلاص.
 .4تقدًن خدمات األمومة كالطفولة ،كتنظيم األسرة رلانا.
 .5تغطية مناطق ادلملكة كافة بالرعاية الصحية األكلية.
 .6العمل مع اجلهات ادلختلفة للوصوؿ اىل التأمُت الصحي الشامل.
ثانيا :الخدمات الطبية الملكية

•أنشئت العديد من ادلستشفيات العسكرية مثل:
-1مستشفى ماركا العسكرم.
-2مدينة احلسُت الطبية عاـ 1973ـ .لتكوف ادلركز التحويلي كالتعليمي
للخدمات الطبية ادللكية
-3أنشيء مركز ادللكة علياء ألمراض كجراحة القلب عاـ 1982ـ
-4معهد األطراؼ االصطناعية يف منطقة ماركا عاـ 1984.
-5مستشفى األمَت ىاشم بن عبداهلل الثاين يف العقبة.
-6مستشفى األمَت زيد بن احلسُت يف الطفيلة.

مع تمنياتي لكم بالنجاح
محبكم
األستاذ علي الربابعة

س) وضح كيف تطورت ىذه الخدمات؟

 -1بدخوؿ أجهزة طبية متطورة.
 -2تنظيم اخلدمة الطبية ادلتخصصة .
 -3التوسع يف االختصاصات الفرعية.
 -4ادلشاركة بقوات حفظ السالـ.
 -5إرساؿ الفرؽ الطبية بادلهمات اإلنسانية على ادلستول الدكيل.
س) عرف مركز الحسين للسرطان؟

مركز متخصص دلعاجلة مرض السرطاف.

س) عرف مركز الخاليا الجذعية؟

افتتح يف عهد ادللك عبداهلل الثاين كىو مركز علمي حبثي.

س) عرف مدارس الثانوية المتوسطة؟

تأسست يف عهد اإلمارة مدة الدراسة فيها سنتُت
(اربد – سلط – كرؾ).

س) عرف المدارس الثانوية الكاملة؟

تأسست يف عهد اإلمارة مدة الدراسة أربع سنوات
(سلط – كرؾ – إربد – عماف).

س) وضح كيف اسهم االردنيون بدفع تكاليف التعليم االساسيو؟
مثل بناء ادلدارس ،كدفع أجور ادلعلمُت كشبن مواد التعليم ،ككاف على البلديات
كاجملالس القركية ربمل أعباء بناء ادلدارس األساسية ،كتقدًن قطع من األراضي
لوزارة الًتبية كالتعليم.
س) بين اىمية التعليم في االردن ؟
 -1يعد التعليم جوىر عملية التغيَت ،كادلورد االقتصادم األساس للتنمية.
-2أصبح االستثمار يف قطاع التعليم من أبرز ما حققو األردف من إصلازات
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