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 0 ة د ي ب ع

علل: يعد األردن أنموذجاَ للدولة الحديثة؟/ س   
القضائية( التي ج: وذلك ألنه قائم على المؤسسات الدستورية )التنفيذية والتشريعية و

 تقوم على التكامل والتعاون في إدارة الدولة األردنية.
 

ما هي المكونات التي تتكون منها السلطة التنفيذية في األردن؟ س /  
 ج: 0-مؤسسة العرش:

دة يمثل الملك مؤسسة العرش في المملكة األردنية الهاشمية، حيث جاء في الما
 ( من الدستور األردني ان عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة82)

رش في األول ابن الحسين مؤسس المملكة األردنية وتكون وراثة الع هالملك عبد الل
 الذكور من أبنائه.

 6-مجلس الوزراء )الحكومة(:
وهو مجلس الوزراء الذي يتألف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب 
 الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة، وتُعٌد الحكومة صاحبة الوالية العامة على

 شؤون الدولة كافة.
 

 * السلطة التنفيذية:
ات لسياسهي إحدى السلطات الثالث لألمة األردنية، وهي المسؤولة عن تنفيذ ا

والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي، وتضم رئيس الحكومة ووزراءه 
ألردني ومستشاريه ورؤساء األجهزة المختلفة التابعة لها، ووفق النظام السياسي ا

الدستور  تناط السلطة التنفيذية بالملك الذي يتوالها بواسطة وزرائه وفقاَ ألحكام
 األردني.

 
رة وفقها وراثة العرش في الذكور للذكور من أبناء أسما األسس التي تكون س / 

األول أبن الحسين؟ هالملك عبد الل  
بر أبناء تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنَا، ثم إلى أك-1ج: 

 ذلك االبن األكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة. 
ه إخوة، ، وإذا لم يكن لإذا لم يكن لمن له والية الُملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته-8

 فإلى أكبر أبناء إخوته، وهكذا حسب الترتيب.
 

ما أبرز صالحيات الَملك التي ترتبط بالسلطة التشريعية؟ س /  
قيادة القوات المسلحة فهو القائد العلى للقوات المسلحة.-0ج:   

اختيار ولي العهد وتعيين نائب للملك.-8  
تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.-3  
تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.-4  
تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه.-5  
تاحه الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية، ودعوة مجلس األمة لالجتماع، وافت-6

 وتأجيله وحله.
إبرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم.-7  
لقوانين بعد إقرارها من مجلس األمة.المصادقة على ا-2  

.إصدار ألقاب الشرف، ومنح األوسمة والرتب العسكرية-9  
 

ما المقصود بالبيان الوزاري؟ س /  
لة ج: هو خطة عمل الحكومة بناًء على كتاب التكليف السامي الذي وجهه إليها جال

ن واب عالملك، وتتعهد الحكومة بتنفيذه في مدة واليتها، وتسأل من مجلس الن
 التزامها بتنفيذه.

 
من أين تستمد السلطة القضائية أهميتها؟ س /  

الدولة ج: تستمد أهميتها من تطبيق القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالقتهم ب
.وببعضهم بعضاَ، وتًعّد السلطة القضائية مستقلة عن السلطات األخرى  

 
 

نفيذية؟وَضح ما العالقة بين السلطتين التشريعية والت / س  
راء والوزراء ج: تكمن العالقة بين السلطتين وفقاَ ألحكام الدستور فإن رئيس الوز

 مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة، وكل وزير مسؤول أمام مجلس
 النواب عن أعمال وزارته، وعلى هذا األساس يتعين على الحكومة للبقاء في

قدمه.على البيان الوزاري الذي ت السلطة الحصول على ثقة مجلس النواب بناءَ   
 

اذكر األسباب الموجبة لتغيير الحكومات في األردن )الوزارة(؟ س /  
ي ج: يدعو جاللة الملك إلى من يرى فيه األهلية لتحمل المسؤولية للشروع ف

 تشكيل فريق وزاري جديد عندما:
ن بذل مزيد مإذا رأى جاللة الملك أن الوزارة قد فقدت انسجامها وقدرتها على -1

 العطاء.
أنها ارتكبت مجموعة من األخطاء افقدتها ثقته وثقة الشعب.-8  
 أن جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متغير أو سياسة عربية-3

 خارجية مستجدة.
 

اذكر أبرز مهام مجلس الوزراء؟ س /  
إعداد الموازنة العامة للدولة.-1ج:   

ا إلى مجلس األمة.اقتراح مشاريع القوانين ورفعه-8  
إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها.-3  
تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.-4  
 

اذكر أبرز اختصاصات السلطة التشريعية؟ س /  
منح الثقة للحكومة.     -8انين المنظمة لحياة الشعب.   تشريع القو-1ج:   

مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها -4عامة.  زنة الإقرار الموا-3
 ومراقبة أدائها.

 
علل: تُعد السلطة القضائية مستقلة عن السلطات األخرى؟ س /  

 ج: ألنها تتوالها المحاكم باختالف أنواعها، وتصدر أحكامها وفقَا للقوانين
 المعمول بها في المملكة.

 
وّضح اختصاصات السلطة القضائية؟ س /  

 ج: تتلخص اختصاصات السلطة القضائية بما يلي:
لتنفيذية.تطبيق القوانين واألنظمة التي تُحَدُدها السلطة التشريعية والسلطة ا-1  
ل مع ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سيادة القانون، والتكام-8

 السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورة ف، وإحداث التغيير اإليجابي بالصحماية المجتمع من الجريمة واالنحرا-3

 التي تتوافق مع أهداف المجتمع وطموحاته.
ع.الفصل بين المتخاصمين، وتحقيق االستقرار والتوازن داخل المجتم-4  
 

اذكر أنواع المحاكم في األردن؟س /   
المحاكم الدينية والتي تشمل:-8    المحاكم النظامية.-1ج:   

  المحاكم الشرعية & محاكم الطوائف الدينية.     3-المحاكم الخاصة.
 
. 

ما األسس التي بموجبها يتشكل مجلس الوزراء؟ س /  
يختار الملك رئيس الوزراء، ويكلفه رسميًا بتشكيل الوزارة.-1ج:   

ة يختار رئيس الوزراء الوزراء، ويعرض أسماءهم على الملك إلصدار اإلراد-8
 الملكية السامية بتشكيل الحكومة.

عضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك.يؤدي أ-3  
كيله يقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر من تش-4

.للحصول على الثقة  
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اذكر مميزات المجالس التشريعية التي نشأت في المدة ما بين عام  / س
م؟0732م حتى عام 0767  

.مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها-8 النشاط السياسي. -1ج:   
التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية.-3    
 

ما األسباب التي دعت الى ظهور المستجدات القانونية والسياسية  س /
 واالجتماعية الداخلية والخارجية للحياة النيابية بعد االستقالل؟

 )0732 – 0722م(:
م.1942نتيجة نكبة فلسطين التي حدثت عام -1ج:   

ام اتحاد ما تبقى من األراضي الفلسطينية مع األردن بوحدة الضفتين ع-8
م.0195  
 

م علل: تعد حكومة سليمان النابلسي أول حكومة حزبية ائتالفية باس س /
ألردن ما سبب تشكيل أول حكومة حزبية ائتالفية في ا س /  الحكومة الوطنية؟

 باسم الحكومة الوطنية وبرئاسة سليمان النابلسي؟
ت انتخابا ج: بسبب مشاركة الفعاليات السياسية كافة على اختالف اتجاهاتها في

م وظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية بحصول مرشحو األحزاب 1956عام 

.(40( مقعدا من أصل )86على)  

 
م؟0722-0732اذكر التحديات التي واجهت الحياة النيابية بين عامي س /   
ما االمر الذي أدى إلى حل معظم المجالس النيابية فبل انتهاء مدتها س: 

م؟0722-0732اقعة ما بين عام الدستورية في الفترة النيابية الو  
تداعيات القضية الفلسطينية.-8الحروب اإلقليمية.          -1ج:   

 
ه عام علل: تمديد مدة المجلس النيابي التاسع ألكثر من مرة بعد انتهاء مدت س /

م؟0720  
ما للضفة الغربية م يم، واالحتالل اإلسرائيل1967ج: بسبب حرب حزيران عام 

فة السلطة التشريعية وتأجيل جلسات مجلس االمة.أدى الى تعطل وظي  
 

ات ما هي الصيغ البديلة التي اوجدتها اجتماعات القيادة الهاشمية مع فئ س /
ام الشعب للمجلس النيابي بعد انتهاء مدته القانونية وبقاءه معطال حتى ع

م؟0793  
م.1978مشروع االتحاد الوطني األردني عام -1ج:   

م.1972ستشاري عام المجلس الوطني اال-8  
 

راء المجلس الوطني: وهو مجلس معين بإرادة ملكية، وبتنسيب من رئيس الوز
ه كانت مدته عامين، وجاءت تركيبة المجلس ممثلة لشرائح المجتمع، وفئات

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية كافة.
 

م؟0729ما أهمية إنشاء المجلس الوطني االستشاري عام  س /  
ة الشعبية حال مؤقتا لسد الفراغ الدستوري وإتاحة الفرصة للمشارك بوصفه-1ج :

 وتحمل المسؤولية في صنع القرار 
مر بها  وبوصفه صيغة تؤخذ بالحسبان معطيات األوضاع االستثنائية التي-8

 األردن.
وانين بهدف تبادل الرأي والمشورة ومناقشة السياسيات العامة والنظر في الق-3

ا.والتشريعات جميعه  
.1924* تم اعالن حل المجلس الوطني االستشاري عام   

 
م الى اجراء 0797علل: دعا الملك الحسين بن طالل رحمه الله عام  س /

 انتخابات برلمانية؟
م(؟ 0797)س: عودة الحياة النيابية عام   

 ج: من اجل رغبته في استمرار مسيرة اإلصالح والتعامل مع عدد من االحداث
دية وفك االرتباط مع فلسطين.كاألزمة االقتصا  

 
ين الثاني ابن الحس هعلل: شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبد الل س /

 تطور ملحوظاَ؟
ة نتيجة توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر ثقاف-1ج: 

 الديمقراطية.
تعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع األردني كافة.-8  
ته إلنشاء الهيئة المستقلة لالنتخاب.دعو-3  
حزبية.تأكيد جاللته على ضرورة ترسيخ سياسة اإلصالح وتطوير الحياة ال-4  
 

م؟6102اذكر أهم ما جاء في قانون االنتخاب الجديد عام  س /  
( مقعد 15( عضوا، من بينهم )130أصبح عدد أعضاء مجلس النواب )-1ج: 

 للكوتا النسائية.
متلك كل لصوت الواحد واعتماد القائمة النسبية المفتوحة، بحيث يالغاء قانون ا-8

.ناخب عددا من األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته االنتخابية  
  
  
 
 

* الهيئة المستقلة لالنتخاب: هي هيئة تأسست عام 8018م، من أجل االشراف 
ابات واالشراف على أي انتخ على االنتخابات النيابية وادارتها في كل مراحلها

 أخرى يقررها مجلس الوزراء.
* الكوتا النسائية: تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة 

في مواقع  والمجالس النيابية والبلدية للنساء وذلك لضمان تمثيل المرأة األردنية
 التشريع وصنع القرار.

 
ها ا األحزاب )القومية( منذ بداية وجود* األمور )المطالب( التي كانت تدعو اليه

؟ما هي مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل س / في األردن:  
الهجرة اليهودية الى فلسطين.-3   رفض وعد بلفور-8   الوحدة العربية.-0  

 
ما هي األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد االمارة منذ تأسيسها؟ س /  
الشعب األردني. حزب-8 قالل.    االست حزب-1ج:   

حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني.-3  
 

علل: إيقاف النشاط الحزبي؟ إصدار االحكام العرفية؟ س /  
ة مخالفة بعص األحزاب الشروط التي اقرها الدستور والقوانين الناظم-1ج: 

.ليميا ودولياتوتر األوضاع السياسية واالقتصادية إق-8     للعمل الحزبي.  
على امن الوطن وسالمته. للحفاظ-3  
 

* االحكام العرفية: هي مجموعة من القوانين تلجأ اليها الدولة في حالة االزمات 
طة وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة، وتمنح فيها السل

.التنفيذية صالحيات واسعة حتى يستتب األمن واالستقرار في البالد  
 

م بمرحلة 0797علل: تسمى مرحلة العودة الى الحياة الحزبية منذ عام  س /
 التحول الديمقراطي؟

ألنها شهدت إعادة انطالق الحياة النيابية من جديد.-1ج:   
لترشح اجراء االنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب السياسية با-8

سياسية.لالنتخابات التي شارك بها مختلف االطياف الحزبية وال  
 

م ما يأتي:0797* من أبرز مظاهر مرحلة العودة الى الحياة الحزبية عام   
م.0770صدور الميثاق الوطني عام -0  
م.0776صدور قانون األحزاب عام -6  
إطالق الحريات العامة.-4  
م.6102م وفي عام 6112تعديل قانون األحزاب عام -3  

 
* الميثاق الوطني: هو اإلطار الذي يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل 

لمختلفة، السياسي التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع األردني ا
 والسعي الى ترسيخ النهج الديمقراطي وتحقيق التعددية السياسية.

 
الى ماذا سعى الميثاق الوطني؟ س /  
تحقيق التعددية السياسية.-8ترسيخ النهج الديمقراطي.          -1ج:   

 
اطي ما هي المبادئ التي سعى الميثاق الوطني الى ترسيخ النهج الديمقر س /

 وتحقيق التعددية السياسية من خاللها )مبادئ الميثاق الوطني األردني(؟
 احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب-1

 السياسية.
أحزاب  ي االنتخابات وترخيصالسماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة ف-8

 جديدة.
ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات االخرين.-3  
ية الرأي ضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعا بما يكفل التعبير عن حر-4

نين.في إطار الدستور وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواط  
والديمقراطية للدولة.الحفاظ على الصفة المدنية -5  
 

* قانون األحزاب: هو القانون الذي يتناول تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية 
جاهات والحزبية وخلق توجه لدى السياسيين إلنشاء أحزاب سياسية مثلت االت

 السياسية القومية والوطنية وااليدولوجية كافة.
 

* الحزب: )وفقا لقانون األحزاب عام 0776م(: وهو تنظيم سياسي يتألف من 
حياة جماعة من األردنيين وفقا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في ال

ية السياسية، وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصاد
 واالجتماعية ويعمل بوسائل سليمة ومشروعة.

 
إطالق الحريات العامة.*   
لصحف لحريات والسماح بإصدار العديد من اوهي الغاء االحكام العرفية المقيدة ل 

 والمجالت والمطبوعات المتخصصة.
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مّم تشكلت نوات الجيش العربي؟ / س  
 له بنالذين جاؤوا مع األمير عبدال: تشكلت من رجال الثورة العربية الكبرى ج

.الحسين الى شرق األردن  
 

بيّن كيف جاءت تشكيالت الجيش العربي األولى؟ س /  
القوة العربية:-0: ج  

لتي جاءت مع األمير عبد الله بن الحسين من الحجاز الى معان، وهي القوة ا
( جنديّاَ.850( ضابطاَ و)85وتكونت من )  

:قوة األمن العام-6  
 وكانت مهمتها حفظ األمن وتكونت من قوة الدرك الثابتة وقوة الهّجانة.

: _ القوة السيّارة4  
.( فرداَ 750تكونت من سرايا فرسان ومشاة، بلغ عدد أفرادها )  

 
ي ما التطورات التي مّر بها الجيش العربي األردني في مرحلة ما بين عام س /

م؟0724 – 0760  
م.1983الغاء قوة األمن العام والحاقها بالقوة السيّارة عام -1ج:   

م، والذي كان مكوناَ 1983إطالق اسم الجيش العربي على جيش االمارة عام -8
وال يزال  ل العربي يدافع عن قضاياهم،من عناصر عربية متعددة ليكون جيشاَ لك

 يحمل هذا االسم الى يومنا هذا.
.الحدود وتحويلها الى قوة الباديةتشكيل قوة -3  
تشكيل سالح الجو األردني وسالح المدفعية.-4  
 

: إطالق اسم الجيش العربي على جيش االمارة؟س / علل  
ألنه مكون من عناصر عربية متعددة.-1ج:   

ل العرب يدافع عن قضاياهم.ليكون جيشا لك-8  
 

ح ما المقصود بتعريب قيادة الجيش؟وض س /  
ليز : وهو إنهاء خدمات القائد البريطاني )كلوب باشا( وعدداَ من الضباط االنجج

م.1956/آذار/1وتعيين اللواء راضي عناب رئيساً لألركان، وكان ذلك في   
 

: انهاء خدمات قائد الجيش كلوب؟س / علل  
هذا ه القيادة مخلصة لبريطانيا دون أي تطوير للجيش األردني، والن هذ-1ج: 

 يفسر سيطرت لندن فيما يختص بشؤون الجيش األردني.
نية بدأ مرحلة جديدة في تاريخ القوات المسلحة األردنية لتودي مهمتها الوط-8

 والقومية التي أنشئت ألجلها.
 

هد ربي األردني في عما الدوافع التي دعت الى تعريب قيادة الجيش الع س /
 الملك الحسين بن طالل؟

ان الجيش األردني له منافع في خدمة بالدنا ووطننا.-1ج:   
واعالء كلمتها.لما يعود من مصلحة الّمتنا -8  
هم الن رجاالت هذا الجيش العربي هم من أبناء هذا الوطن، والذين وهبوا أنفس-3

 للدفاع عنه.
 

ين الجيش العربي ب –ات المسلحة األردنية ما التطورات التي شهدتها القو س /
م؟0722 – 0724عامي   

م، وخروج القوات البريطانية من 1957الغاء المعاهدة البريطانية في عام -1ج: 
 األردن.

ازدياد اعداد المنتسبين للجيش من ضبّاط وجنود في هذه الفترة.-8  
ألوية  ش، مثلتشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجي-3

لمشاة ة، وألوية جديدة لالحرس الملكي، وسالح الدروع الملكي، وكتائب المدفعي
ن اء خالد بلواء اإلمام علي بن أبي طالب، لواء القادسية، لواء حطين، لومثل )

(.الوليد، لواء اليرموك  
 

-0722ما الحروب التي خاضها الجيش العربي في الفترة ما بين عامي  س /
يف اثرت في تطوره؟م، وك0722  

 ج: 0-حرب حزيران عام 0722م:
رائيل الضفة حيث فقد فيها الجيش العربي األردني الكثير من أسلحته، واحتلت إس

 الغربية.
 6-حرب الكرامة عام 0729م:

دو حيث حقق فيها الجيش العربي األردني اول انتصار عربي على جيش الع
ر.اإلسرائيلي وكسر اسطورة الجيش الذي ال يقه  

 
 4-حرب تشرين )رمضان( عام 0724م:

 حيث شارك فيها الجيش العربي األردني بالقتال على الجبهة السورية.
 
 
 
 
 
 

ين الجيش العربي ب –ما التطورات التي شهدتها القوات المسلحة األردنية  / س
م؟0722 – 0722عامي   

تهداف لقيام بمهام االستطالع ومكافحة اإلرهاب واستشكيل القوات الخاصة، ل-1ج: 
 االرتال العسكرية واعاقة تقدمها.

ات المناورة تنظيم الجيش على أساس الفرق، لتصبح كل فرقة تضم مختلف وحد-8
 واسلحة االسناد والخدمات.

تطوير منظومة الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني.-3  
غرافي الملكي.انشاء المركز الج-4  
مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة.-5  
 

ما مظاهر مشاركة المرأة في القوات المسلحة األردنية؟ س /  
وات تأسيس كلية االميرة منى للتمريض، لرفد الخدمات الطبية في الق-1ج: 

 المسلحة بالممرضات المؤهالت.
مسلحة.ل اداريات في القوات التجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات، للعم-8  
 

اعط سببًا أو أسبابًا لكل مما يلي: س /  
ين الجيش العربي ب –من التطورات التي شهدتها القوات المسلحة األردنية -0

م، تشكيل القوات الخاصة؟0722 – 0722عامي   
اعاقة : للقيام بمهام االستطالع ومكافحة اإلرهاب واستهداف االرتال العسكرية وج

ها.تقدم  
 

ن الجيش العربي بي –من التطورات التي شهدتها القوات المسلحة األردنية -8
م، تنظيم الجيش العربي على أساس الفرق؟0722 – 0722عامي   

ت.: لتصبح كل فرقة تضم مختلف وحدات المناورة واسلحة االسناد والخدماج  
 

رة لية االميمن مظاهر مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة، تأسيس ك-4
 منى للتمريض؟

ت.: لرفد )تزويد( الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤهالج  
 

 من مظاهر مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة األردنية، تجنيد عدد-3
 من النساء الجامعيات؟

: للعمل كإداريات في القوات المسلحة األردنية.ج  
 

س / تميزت المرحلة ما بين عامي0722 – 0777م بتطور للقوات المسلحة 
الجيش العربي، من حيث التسليح والتدريب، وّضح ذلك؟ –األردنية   

انشاء جامعة مؤتة )الجناح العسكري(، والعديد من الكليات العسكرية.-1ج:   
انشاء مديرية الحرب االلكترونية.-8  
ور ممن بلغوا سّن : )الحاق الذكقانون خدمة العلم، الذي ينّص علىصدور -3

 الثامنة عشرة في التدريب العسكري مدة عامين(.
لملكية(.تطوير قوة خفر السواحل الملكي، وتغير المسمى الى )القوة البحرية ا-4  
لنقل.تطوير سالح الجو الملكي، وتزويده بأحدث الطائرات المقاتلة وطائرات ا-5  
مسلحة.المرأة في القوات ال تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية، لمتابعة شؤون-6  
مسلحة المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية، نظراَ الى ما حظيت به القوات ال-7

قد األردنية من سمعه دولية طيبة، واشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه، و
 أنشئ معهد تدريب عمليات السالم لهذه الغاية.

كون الجيش العربي األردني، وليإنشاء صرح الشهيد، تخليدا لذكرى شهداء -2
ية.متحفاَ وطنياَ يسجل تاريخ األردن الحديث وانجازات القوات المسلحة األردن  

 
 
 

اعط سببًا أو أسبابًا لكل مما يلي: س /  
تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية؟-0  
: لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحة.ج  

 
حفظ  الجيش العربي في قوات –ة األردنية تزايد مشاركة افراد القوات المسلح-6

 السالم؟
شادة : نظراَ الى ما حظيت به القوات المسلحة األردنية من سمعة دولية طيبة، واج

 بشجاعة الجندي األردني وانضباطه.
 

إنشاء صرح الشهيد؟-4  
تخليدا لذكرى شهداء الجيش العربي األردني.-1ج:   

لحة ردن الحديث وانجازات القوات المسوليكون متحفاَ وطنياَ يسجل تاريخ األ-8
 األردنية.
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ي الجيش العربي ف –ما التطورات التي شهدتها القوات المسلحة األردنية  / س
سين؟عبدالله الثاني ابن الحعهد الملك   

م، لتصنيع 1999الثاني للتصميم والتطوير عام تأسيس مركز الملك عبدالله -1ج: 
 المعدات المدنية والعسكرية.

.إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرية-8  
إدخال استمرار سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية وُحّدَث السالح ب-3

قل وقتال حديثة.طائرات ن  
ة.انشاء مركز إدارة االزمات، للتعامل مع االزمات المحلية واإلقليمية والدولي-4  
ساطة استحداث نظام النقل اإلداري، لتأمين تنقالت افراد القوات المسلحة بو-5

 أسطول حديث ومتطور.
إدخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها، لمواكبة التطور -6

ني.االلكترو  
 

اعط سببًا أو أسبابًا لكل مما يلي: س /  
م؟0777تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير عام -0  
: لتصنيع المعدات المدنية والعسكرية.ج  

 
انشاء مركز إدارة االزمات؟-6  
: للتعامل مع االزمات المحلية واإلقليمية والدولية.ج  

 
استحداث نظام النقل اإلداري؟-4  
لتأمين تنقالت افراد القوات المسلحة بوساطة أسطول حديث ومتطور.: ج  

 
إدخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها؟-3  
: لمواكبة التطور االلكتروني.ج  

2-حظيت القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي في مرحلة ما بين عامي 
0777 – حتى يومنا هذا باهتمام بالغ من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 

 المعظم؟
ألنه قائداَ للقوات الخاصة.  -8كان احد افراده.              ألنه-1ج:   

ألنه األكثر دراية بحاجات الجيش وتطلعاته المستقبلية-3  
 

مما يأتي: بكلما المقصود  /س   
0-مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير: هو مؤسسة عسكرية تأسست 

ن م، تعمل في مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج األولية م9919عام 
السوق المعدات المدنية والعسكرية، لتلبية احتياجات القوات المسلحة األردنية و

 التصديرية.
 

6-القوات الخاّصة: وهي وحدة من وحدات الجيش العربي األردني والتي تأسست 
من مهامها االستطالع ومكافحة في عهد الملك الحسين بن طالل رحمه الله، و

ة اإلرهاب واستهداف االرتال العسكرية واعاقة تقدمها، وتمتاز هذه القوة بسرع
مع  الّرد ومرونة الحركة وأسلوب المراوغة في الهجوم لتكون قادرة على التكّيف

 أي تحّدِّ جديد يواجهها
. 

ما األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردني؟س /   
الدور اإلنساني.-8    ر التنموي. الدو-1ج:  

 
وّضح اسهامات القوات المسلحة األردنية في مجال القوى البشرية؟ /س   
ذ مهامها في تستوعب القوات المسلحة مئات اآلالف من األردنيين للقيام بتنفي-1ج:

 الحرب والسلم.
امج تعليم من ينظم إلى صفوفها ضباّطا وأفراداَ، وتدريبهم على خطط وبر-8
أسيسية متميزة.ت  
 

بيّن اسهامات القوات المسلحة األردنية في مجال التعليم والثقافة؟ س /  
منتشرة في توفير التعليم المجاني في مدارس التعليم والثقافة العسكرية ال-1ج:

 محافظات المملكة.
قوات المسلحة توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء في ال-8

جهزة االمنيّة.واأل  
 المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعيّة المشتركة مع-3

ة : )مشروع طاقاألعلى للعلوم والتكنولوجيا مثل الجامعات األردنية والمجلس
 الرياح بالتعاون مع الجمعيّة العلميّة الملكيّة(.

 
ناعي؟بيّن اسهامات القوات المسلحة األردنية في المجال الص س /  

ق تقديم الخدمات الفنيّة لصيانة األجهزة والمعّدات في المصانع عن طري-1ج:
 المشاغل والمختبرات التابعة للقوات المسلحة.

نع : )مصنع الدهانات، مصنع االوكسجين، مصانشاء العديد من المصانع مثل-8
 األثاث ...وغيره.(.

مثل: دن وخارجهالمشاركة في المعارض الصناعية التي تقام داخل األر-3  
معرض ايدكس، معرض سوفكس ... وغيرها(.)  
 
 

بيّن اسهامات القوات المسلحة األردنية في المجال الصحّي؟ / س  
تقديم الرعاية الطبّية عن طريق مديرية الخدمات الطبيّة الملكيّة.-1ج:   

ي فسكان المملكة ورعايا الدول الشقيقة والصديقة  معالجة عدداّ كبيراَ من-8
ت العسكرية : )مدينة الحسين الطبيّة، والمستشفيامستشفيات الخدمات الطبيّة مثل

 المنتشرة في محافظات المملكة(.
 

بيّن اسهامات القوات المسلحة األردنية في مجال الزراعة والّري؟ س /  
األردنية.انشاء السدود الترابيّة في البادية -1: ج  
استصالح األراضي الزراعيّة.-8  
شّق الطرق الزراعيّة.-3  
 

ي بيّن الدور اإلنساني والتنموي الذي يقوم به الجيش العربي األردني فس / 
 مجال األنفاذ واالخالء؟

فتح الطرق بإزالة اإلنقاذ والثلوج وإخالئها من اآلليات في الظروف -1ج: 
 االستثنائية.

كيّة.إلنقاذ في حاالت الغرق عن طريق القوة البحريّة الملالبحث والتحرّي وا-8  
 

بيّن اسهامات القوات المسلحة األردنية في مجال الخرائط والمساحة  س /
 الجويّة؟

لياً سّد احتياجات المملكة األردنية في انتاج الخرائط بمختلف أنواعها مح-1ج: 
 وإقليمياَ وعالمياَ.

أرضية، جوية، فضائية(.ة )المساحيّ القيام بكافة األعمال -8  
نتاج تقديم الخدمات الممكنة للدول العربية التي ال تملك مركزاَ متخصصاً إل-3

 الخرائط.
 

بيّن اسهامات القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير؟س /   
حة.انشاء المباني الحكومية والمباني السكنّية لمنتسبي القوات المسل-1ج:   

االسكانية لمنتسبي القوات المسلحة. منح القروض-8  
إقامة السدود.-3  
 

س / حققت المشاركة األردنية في قوات حفظ السالم الدولية أهدافاَ عديدة، 
 أذكرها؟

تاج المساعدة على التخفيف من ويالت الحروب، وتقديم المساعدة لمن يح-1ج: 
 إليها.

تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين.-8  
التعريف باألردن عالمياً واالرتقاء بمكانته على الساحة الدوليّة.-3  
العالم، مثل: المناطق المنكوبة فيتسيير المستشفيات العسكرّية والميدانيّة إلى -4  

أفغانستان(.)العراق، غزة،   
 

س / ناقش العبارة اآلتية: )علل(: " أصبح الجندي األردني رسول محبة وسالم 
 ليرفع اسم األردن عالياَ "؟

األردني.عة الطيبة التي يتمتع بها الجندي السم-1ج:   
اتها.قدرته على التعامل بصورة حضاريّة مع شعوب العالم المختلفة وثقاف-8  
حرفيته العالية في مواجهة التحديات.-3  
 

ظ عدد الثوابت والدوافع التي انطلق منها األردن بمشاركته في قوات حف س /
 السالم الدولية؟

المكانة الدولية التي يتمتع بها األردن.-1 :ج  
ء.رسالته وإيمانه بالدور اإلنساني النبيل، الذي أصبح أنموذجاَ في العطا-8  

3-السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات المسلحة من حيث التدريب واالنضباط، 
السالم  فكانت الدافع الختيار األمم المتحدة لها لتؤدي دوراً انسانياً في مهام حفظ

 الدولية.
 

 : قُدوم المرضى من بعض الدول العربيّة للعالج في المستشفياتس / علل
 األردنية العسكرية؟

ات.جودة وكفاءة الكوادر الطبيّة المؤهلة والمدربة الموجودة في المستشفي-1ج:   
وجود األجهزة الطبيّة الحديثة والمطورة بالتكنولوجيا المعاصرة.-8  
لتي تقدمها المستشفيات العسكرية لمرضاها.البيئة اآلمنة ا-3  
ُحسن التعامل وتقديم أجود الرعاية ألشقائنا من بعض الدول العربية.-4  
 

س / ناقش العبارة اآلتية )علل(: " حرصت القوات المسلحة – الجيش العربي 
على الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي في المشاريع المشتركة مع الجامعات 

 األردنية"؟
لعلمّية التي للوصول الى الجانب التطبيقي بأفضل النتائج يجب إعداد البحوث اج: 

الواقع. تختّص بها الجامعات األردنية للخروج بأفضل النتائج الملموسة على أرض  
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مع القوات  اذكر الشرائح التي تسهم في بناء مجال التعليم والثقافة بالتعاون س /
 المسلحة األردنية؟

معهد اللغات.-3الثقافة العسكرية.     -8مديرية التعليم.     -1ج:   
 

س / ناقش العبارة اآلتية )علل(: " ترفد )تزود( القوات المسلحة األردنية – 
 الجيش العربي سوق العمل بالكفاءات المدربة"؟

جودة الكفاءات الموجودة في صفوف القوات المسلحة األردنية.-1ج:   
تقديم أفضل الخدمات المميزة للمجتمع وألبنائه.-8  
مساعدة القوات المسلحة األردنية على تنفيذ مهامها بكل سهولة ويًسر.-3  
والمجتمع.العمل سويا من أجل الرقي بالوطن -4  
 

" لم يقتصر الجيش العربي األردني في أدواره ومهامه على الدور  س /
العسكري المتمثل بالدفاع عن الوطن والوقوف الى جانب االشقاء العرب"، وضح 

 العبارة السابقة؟
اركة في : ألنه تعّدى ذلك الى الدور التنموي المتمثل بدفع حركة التنمية والمشج

وى العالمي، صادية، حيث لم يغفل دوره اإلنساني على المستتنفيذ المشاريع االقت
 فكان له النصيب الوافر بشهادة القاصي والداني.

 
* المركز الجغرافي الملكي: وهو الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط 

م، حيث يعتبر أول 1975والمخططات والذي أُسس في النصف الثاني من عام 
لخرائط وفريدة من نوعها في المنطقة.مؤسسة علميّة متخصصة في مجال ا  

 
 اذكر بعضاَ من المناطق التي ساهمت فيها القوات المسلحة األردنية في س /

 حفظ السالم؟
هايتي، ساحل العاج، سيراليون، تيمور الشرقيّة، البوسنة والهرسك(.ج: )  

 
هل يمكن لدولة ان تنمو وتزدهر بدون حفظ األمن الداخلي؟ برر إجابتك. س /  

ال، ألن األمن واالستقرار أساس وجود المجتمعات وتقدمها، وهو أهم واجبات  :ج
 الدولة تجاه مواطنيها، وانعدامه يجهض تقدمها ورقيها وازدهارها.

 
مة " كفلت الدولة األردنية حق الحياة للمواطن األردني ولرعايا الدول المقي س /

 على أرضها "، وضح ذلك؟
ياة منية التي أخذت على عاتقها السهر لتوفير حاأل ة: وذلك عن طريق األجهزج

 كريمة للمواطن األردني، وللمقيمين على األرض األردنية.
 

: يُعدُّ جهاز األمن العام أُنموذجاَ ألجهزة الشرطة العالمية الرائدة؟س / علل  
ة للوظيفة : ألنه أخذ بالحسبان األبعاد الوقائية واإلنسانية واالجتماعية والحضاريج

طية.الشر  
 

اذكر ابرز مهام جهاز األمن العام األردني؟ س /  
المحافظة على النظام واألمن، وحماية األرواح واألعراض واألموال.-1: ج  
تقديمهم منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها، والقبض على مرتكبيها، و-8

 للعدالة.
إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء.-3  

4-تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية، لمعاونة السلطات العامة على تأدية 
 وظائفها وفق أحكام القانون.

مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه.-5  
 

: من ابرز مهام جهاز األمن العام األردني، تنفيذ القوانين واألنظمة علل س /
 واألوامر الرسمية؟

وظائفها وفق أحكام القانون.: لمعاونة السلطات العامة على تأدية ج  
 

تتبع تطور جهاز األمن العام منذ نشأته الى يومنا هذا؟ س /  
بعض  انشاء الشرطة المجتمعية القائمة على الشراكة والمجتمع المحلّي لحل-1ج: 

 المشكالت بين الناس.
في عهد جاللة الملك عبدالله الثاني، شهد جهاز األمن العام العديد من اإلدارات -8
لشرطة البيئية، ووحدة إمن وتشجيع إدارة الوحدات التابعة لهذا الجهاز مثل: )او

 (. ، وإدارة شرطة األحداثFMاالستثمار، وإذاعة أمن 
 

تتبّع نشأة جهاز الدفاع المدنّي األردني؟ س /  
لعام، أرتبط تشكيل جهاز الدفاع المدنّي في األردني بتأسيس جهاز المن ا-1ج: 

َل بينهما عام حيث كان جزءاَ منه  م.1956حتى فُصِّ  
م1970م، أصبح مديرية مستقلة عام 1970وفي عام -8  
 

: حقق جهاز الدفاع المدنّي نقلة نوعيّة في شتى مجاالت عمله؟س / علل  
تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم.-1: ج  
.افتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق-8  
 
 

اذكر واجبات الدفاع المدني األردني؟ س /  
حماية األرواح والممتلكات العامة، وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية -1ج: 

 والسالمة العامة.
فراد القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها، مع إعداد أ-8

 مؤهلين لهذه العمليات.
توفير وسائل اإلنذار من الغازات والكوارث وأدواته، واالشراف عليها.-3  
خاص.تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدنّي من القطاعين العام وال-4  
التأكد من توافر شروط السالمة العامة في المباني.-5  
 
 

مة؟ما المقصود بدائرة المخابرات العا س /  
( لسنة 84: وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة مكلّفة بموجب القانون رقم )ج

م، وهي ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها القوانين 1964
دفها الجيش العربي، وه –السارية على ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية 

 االسمى هو الحفاظ على األمن الوطني وحماية مصالح األردن.
 

: تُعدُّ دائرة المخابرات العامة من أكثر الدوائر االستخبارية تميزاَ س / علل
 واحترافّية وموثوقة على مستوى العالم؟

إلسهامها في مجال التعاون الدولي.-1ج:   
دورها البارز في التصدي لعمليات اإلرهاب والتخريب.-8  
 
 

المخابرات العامة؟عدد المهام والواجبات الوطنية التي تقوم بها دائرة  س /  
جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها الى صانع القرار السياسي.-1ج:   

حاوالت مقاومة التخريب الفكري الذي يولُد فعال مادياَ تخريبياَ، ومحاربة أية م-8
 الختراق المجتمع األردني.

مقاومة التخريب المادي، ومكافحة اإلرهاب بكل صوره، وتتبع األفراد -3
ت التي تمارسه، وضبط عناصرها، وإحالتهم الى القضاء.والجماعا  

مكافحة التجسس.-4  
 

ما آلية عمل دائرة المخابرات العامة؟ س /  
مواكبة المتغيرات والمستجدات الوطنيّة والعالميّة.-1ج:   

تعمل وفق القوانين والتشريعات النافذة.-8  
لمواطن وُحريّته.االلتزام التام بمعايير حقوق االنسان، واحترام كرامة ا-3  
 
 

وضح آلية اختيار العناصر العاملين في دائرة المخابرات العامة؟ س /  
بالحد  الكفاءة والتأهيل العلمي حيث يحمل عناصرها الدرجة الجامعية األولى-1ج: 

 األدنى.
ات خضوعهم لدورات وعمليات متخصصة لتأهيلهم تراعي جوانب عملهم، وآلي-8

 التعامل وتنفيذ الواجبات.
 

ما دور المواطن في التصّدي لإلرهاب بأنواعه وصوره كلفة؟ س /  
يكمن دور المواطن في وعيه ومعرفته بما يجري على أرض المملكة من -1ج: 

 المتربصين الذين يحاولون المساس بأمنها.
ان يعَي المواطن األردني بأن األمن وحماية الوطن واجب وطني على كل -8

ذا الوطن.أردني حّر يعيش على تراب ه  
يه ان يقوم بتبليغ الجهات المختصة عن أية شكوك لهُ حول أي جماعات إرهاب-3

 متطرفة، أو أي أشخاص يحملون أفكاراَ متطرفة.
أن يثق بأجهزتنا األمنية، وأنها الدرع الحامي لهذا الوطن.-4  
 
 

ما المقصود بالمديرية العامة لقوات الّدرك؟ س /  
ية، لي الجاهزية، ويرتبط مباشرة بوزير الداخل: وهي جناح ميداني مستقل عاج

م.8002حيث تم تشكيله برؤى ملكية سامية عام   
 
 

وّضح واجبات قوات الّدرك؟ س /  
توفير البيئة اآلمنة للمواطن األردني.-1ج:   

حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة.-8  
حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة.-3  
اضية.األمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنيّة والريتوفير المظلّة -4  
حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية.-5  
نيّة تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع المساعدات العي-6

 المختلفة بالتعاون مع المؤسسات األخرى.
والنقابيّة. لمانية والبلديةتوفير البيئة اآلمنة إلنجاح العملية االنتخابية البر-7  
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: جاء االهتمام بقطاع الزراعة بوصفه قطاعاً اقتصادياً مهما؟لعل / س  
ألنه يسهم في توفير الغذاء.-1ج:   

يعزز األمن الغذائي.-8  
: )الصناعة والتجارة(.القطاعات االقتصادية األخرى مثل تطوير-3  
توفير فرص العمل.-4  
 

: تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الماضية؟س / علل  
تطور قطاعات االقتصاد األخرى.-1ج:   

هجرة بعض سكان الريف والبادية الى المدن.-8  
تراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعة البعليّة.-3  
 

اعي.اذكر التسهيالت التي قدمتها الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزر س /  
.ت والقوانين الناظمة لهإصدار التشريعا-1ج:   

زارعين، والخدمات االرشادية والبيطريّة.تقديم القروض للم-8  
اعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركيّة.-3  
توجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة.-4  
 

 " أنجز األردن مشروعه الزراعي األول في منطقة االغوار بشق قناة الملك س /
عبدالله على نهر اليرموك في مطلع الستينيات من القرن الماضي"، ناقش ذلك 

 )علل(؟
قلة مصادر المياه في األردن، حيث ان مياه األمطار ال تكفي لحاجة -1ج: 

 الزراعة.
تناقص المياه المخصصة للّري.-8  
 

:س: ما المقصود بكل مما يأتي  
: وهو عملية جمع وتخزين وتوزيع مياه االمطار عن طريق الحصاد المائي-0

.ض عدةياه لالستفادة منها في أغراالحفائر الترابيّة الحافظة للمانشاء السدود و  
 

م، تمتد حوالي 1963هي قناة مائية أردنية أُنشئت عام : قناة الملك عبدالله-6
( كم شرقي نهر األردن، حيث تتغذى من مياه نهر اليرموك على الحدود 110)

ة في مناطق الزراعيالسورية، وتعتبر الشريان الحيوي الذي يزود ال –االردنية 
 منطقة األغوار الشمالية والوسطى.

 
عدد أهم السدود الموجدة في األردن؟ / س  

ّد سّد الكفرين، سّد الوحدة، سّد وادي العرب، سّد الملك طالل، سّد الموجب، سج: )
ابن الحسين  الوالة، سّد التنّور، سّد كفرنجة الذي أفتتحه جاللة الملك عبدالله الثاني

م(، مع تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها.8017ام حديثاَ ع  
 

يواجه القطاع الزراعي في األردن العديد من المشكالت، اذكرها؟ س /  
م محدودية الموارد المائية بسبب قلة مياه االمطار وتذبذبها، وعدم انتظا-1ج: 

 توزيعها.
 8-تناقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية، بسبب الزحف العمراني عليها.

3-تزايد مشكلة الجفاف والتغيّر المناخي، مما يؤدي الى تصحر األراضي 
 الهامشيّة وأراضي البادية.

ضعف التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.-4  
ته.ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين ودراسة السوق وحاجا-5  
 

د طاعات المهمة المكونة لالقتصا" يُعدُّ القطاع الصناعي والتجاري من الق س /
لل(؟؟ ناقش ذلك )علتنمية االقتصادية واالجتماعية "الوطني والدافعة لعجلة ا  

لما لهما األثر الكبير في توفير فرص العمل.-1: ج  
تحسين الدخل الفردّي.-8  
جذب االستثمارات االقتصادية المختلفة.-3  
 
 

المارة؟بيّن تطور ونشأة القطاع الصناعي في عهد ا س /  
ج : قامت على بعض الحرف اليدوية )كالنجارة، وصياغة الذهب والفضة، 
تون(.والنسيج والغزل، وصناعة البُسط، وانتشار مطاحن الحبوب، ومعاصر الزي  

، أُقيم أول معرض زراعي في عمان، عرضت فيه المنتجات م0762وفي عام 
 الزراعية والصناعية المختلفة.

 
 

لقطاع الصناعي بعد االستقالل؟بيّن تطور ونشأة ا س /  
 م0732وفي عام شهد القطاع الصناعي توسعاً في تأسيس الشركات الصناعّية، 

( شركة في مجال المطاحن واألغذية 84وصل عدد شركات الصناعة الى )
المدن  والتنقيب عن الثورات الطبيعيّة، حيث تزايدت المؤسسات الحرفيّة في

 األردنية الرئيسة.

ع الصناعي عن طريق خطط التنمية : مواصلة االهتمام بالقطا/ علل س
 االقتصادية واالجتماعية؟

إلعادة توزيع مكاسب التنمية.-1ج:   
والتقليل من البطالة.-8  
وزيادة اإلنتاج المحلّي.-3  
وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.-4  

 
ر : يمثل القطاع الخاص في المجال الصناعي مصدراً من مصادر توفيس / علل

 العمل في األردن؟
بين دور القطاع الخاص في تطور الصناعة األردنية؟  * 
طة التي : بسبب اسهام المشاريع الصناعيّة اإلنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسج

زويد وفي تتطور معظمها الى مشاريع كبرى في التخفيف من مشكلة البطالة، 
 االقتصاد الوطني.

 
؟ع الصناعي في األردن تطورات عدة، اذكرهاشهد القطا س /  

ات، تطور قطاعات الصناعات التعدينية والتحويلية )البوتاس، الفوسف-1ج:
 االسمنت، الزجاج(.

تطور الصناعات الكيماوية، وفي مقدمتها صناعة االدوية.-8  
لبسة.والهندسية وقطاع الحياكة واالتطور الصناعات الورقية والبالستيكية -3  
تطور الصناعات االلكترونية.-4  
.ةانشاء عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة في مختلف محافظات المملك-5  

 
وّضح دور المؤسسات الصناعية في تطوير الصناعة االردنية؟ س /  

 :ع مثللصناعية الداعمة لهذا القطا: عن طريق انشاء العديد من المؤسسات اج
رف )بنك االنماء الصناعي، مؤسسة المناطق الحّرة، مؤسسة المدن الصناعيّة والغ

 الصناعيّة(.

 
يواجه القطاع الصناعي في األردن العديد من المشكالت، اذكرها؟ س /  
ضعف رأس المال االزم لقيام بعض الصناعات المتطورة.-1ج:   

األسواق العالميّة.تدني القدرة التنافسيّة للصناعات المحليّة في -8  
صغر حجم السوق المحلّي.-3  
ارتفاع ُكلفة استيراد مصادر الطاقة.-4  
األوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحدُّ من القدرة على التصدير.-5  

 
بيّن تطور ونشأة القطاع التجاري في عهد االمارة؟ س /  

َف النشاط التجاري في هذا العهد بالضعف، على الرغم من العالقات  ج: وصِّ
 التجارية التي اقامتها االمارة مع الدول العربية المجاورة.

 
بيّن تطور ونشأة القطاع التجاري بعد الحرب العالمية الثانية ) بعد  س /

 االستقالل(؟
أصبحت  وبعد الحرب العالمية الثانية ) بعد االستقالل( نشطت التجارة بحيث: ج

عمان محط انظار التُّجار من البالد العربية المجاورة، وذلك لسهولة إجراءات 
االستيراد وتحويل العمالت األجنبية، حيث أبرم )وقَّع( األردن اتفاقيات تجارية مثل 

)العبور(  : ) اعفاء المنتجات المحليّة من رسوم االستيراد و نشاط تجارة الترانزيت
 بين الدول العربية المجاورة عبر األردن(.

 
ظار التُّجار من البالد العربية المجاورة بعد : أصبحت عمان محط انس / علل

 الحرب العالمية الثانية؟
: وذلك لسهولة إجراءات االستيراد وتحويل العمالت األجنبية.ج  

 
ادية : يعدُّ التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسة االقتصعلل س /

 لألردن؟
سواق الدوليّة.: لتشجيع الصناعات المحلّية على المنافسة في األج  

 
بيّن مظاهر اهتمام الحكومات المتعاقبة في القطاع التجاري األردني؟ س /  
س تبنيها لبرامج إصالحية لنظام التجارة بإزالة القيود امام انتقال رؤو-1ج: 

توقيع اتفاقيات تجارية عدة.-8    األموال، وجذب االستثمار.  
 

 
 

دن في مجال التجارة العالمية؟اذكر أهم االتفاقيات التي عقدها األر س /  
 * وقع األردن اتفاقيات تجارية عالمية عدة، اذكرها؟

اتفاقية انضمام األردن الى منظمة التجارة العالمية.-1ج:   
اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة االمريكية.-8  
اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي.-3  
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ة؟إلجراءات التي قام بها األردن لالستفادة من االتفاقيات العالميبيّن ا / س  
ة التي طرح األردن في مؤتمر دافوس في البحر الميت النافذة االستثماري-1ج: 

( يوم.14تمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة )  
 ياتتسهيل اإلجراءات للمستثمر، بحيث يتعامل مع مكان واحد مجهز بالتقن-8

معامالت والكفاءات البشرية التي تمتلك الصالحيات لمنح التراخيص وإنجاز ال
 االستثمارية.

 
ي أُنشئت العديد من المؤسسات التي تهتم بالقطاع التجاري وتطويره ف س /

 األردن، اذكر تلك المؤسسات؟
الغرف التجاريّة.-1ج:   

المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية.-8  
ة االستهالكية المدنية.المؤسس-3  
مؤسسة المواصفات والمقاييس.-4  
  

ما المقصود بمؤتمر دافوس؟ س /  
م في 1971: وهو سلسله من مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي بدأت عام ج

( مؤتمرات، 2مدينة دافوس بسويسرا، واستضاف األردن في منطقة البحر الميت )
اريع لملك عبدالله الثاني اتفاقيات ومشحقق األردن عن طريقها وبجهود جاللة ا

 اقتصادية أسهمت في دفع عجلة التنمية وتنشيط االقتصاد الوطني.
 

 س / يواجه القطاع التجاري في األردن مجموعة من المشكالت، اذكرها؟
عجز الميزان التجاري األردني، بسبب ارتفاع نسبة المستوردات، -1ج: 

لّي.وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المح  
عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة.-8  
تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة.-3  
 

س / علل: من المشكالت التي يواجهها القطاع التجاري في األردن، عجز 
 الميزان التجاري األردني؟

ج المحلّي.ج: بسبب ارتفاع نسبة المستوردات، وانخفاض نسبة الصادرات للنات  
 

ما المقصود بهيئة االستثمار األردنية؟ س /  
م، بهدف تشجيع االستثمار، 8014: هي هيئة حكومية مستقلة تأسست عام ج

وتوحيد التشريعات الخاصة به، والحّد من ازدواجية األدوار والمهام 
 والصالحيات.

 
م؟6103: تأسيس هيئة االستثمار األردنية عام س / علل  

بهدف تشجيع االستثمار.-1ج:   
وتوحيد التشريعات الخاصة به.-8  
والحّد من ازدواجية األدوار والمهام والصالحيات.-3  
 

: هروب الكثير من االستثمارات الى خارج األردن؟س / علل  
لسياسية : بسبب تأثر االستثمار في األردن بالظروف الصعبة واالضطرابات اج

 في المنطقة العربية.
 

م وتعديالته؟0772ار عام : ُصدور قانون تشجيع االستثمس / علل  
لتوفير البيئة اآلمنة لالستثمار.-1ج:   

جذب االستثمارات العربية واألجنبية.-8  
تحفيز االستثمارات المحلّية.-3  
 

؟اذكر مظاهر تشجيع االستثمار وتطويره في عهد الملك عبدالله الثاني س /  
انشاء هيئة االستثمار األردنية.-1ج:   

مناسبة عن طريق انشاء المناطق الصناعية المؤهلة ال توفير البنية التحتية،-8
 لالستثمار.

انشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.-3  
ي عمان.انشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة مثل مشروع العبدلي ف-4  
اصدار العديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع االستثمار.-5  
 

 ياحي في األردن مورداً مهماً لالقتصاد الوطني؟: يشكل القطاع السعلل س /
ج: نظراً الى ما يحظى به األردن من مقومات سياحية جاذبة للسياح من أنحاء 

 العالم كافة.
 

 اذكر المقومات الطبيعية والجغرافية والتاريخية للسياحة في األردن؟ س /
 الموقع الجغرافي وطرق المواصالت.-1ج: 

 اريخية.المواقع االثرية والت-8
 المرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصالت وفنادق واستراحات.-3
 الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن.-4
 البيئة اآلمنة والمستقرة.-5
 

كيف يسهم الموقع الجغرافي وطرق المواصالت في تشجيع السياحة في  / س
 األردن؟

وّضح افي وطبيعة المواصالت، * من مقومات السياحة في األردن الموقع الجغر
 ؟ذلك
 ألنه يتميز بموقع متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا وافريقيا.-1: ج
 ألنه يمتلك خطوطاً بّرية تصله بالدول المجاورة كافة.-8
ألنه يمتلك مطارات تسهل وصول السياح العرب واألجانب من دول العالم الى -3

 المواقع السياحية في األردن.
 العقبة الذي يسهم في استقبال السياح من مختلف دول العالم. وجود ميناء-4
 

 ( ألف موقع آثري مسجل في األردن؟04ما داللة وجود ) س /
 : وذلك بسبب تعاقب الحضارات على أرض األردن منذ القدم.ج
 

" يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً في تطوير السياحة األردنية والنهوض  س /
 بها، وّضح ذلك )علل(؟

: وذلك عن طريق القيام بالعديد من مشاريع الخدمة السياحيّة، كالمنتجعات ج
التي تنظم قدوم االفواج السياحية والفنادق واالستراحات والشركات السياحية 

 وتنقلها في األردن.
 

 ما الخصائص الجغرافية والطبيعية التي يمتاز بها األردن؟ س /
 وغورية.تنوعها من مناطق جبلية وصحراوية -1ج: 

 شواطئ ممتدة على سواحل العقبة والبحر الميت.-8
 

 تُعدُّ البيئة اآلمنة والمستقرة من مقومات السياحة في األردن؟ س /
 ألنها تسهم في زيادة النشاط السياحي.-1ج: 

 النها تُوفر الحماية للسياح داخل المملكة من قبل إدارة الشرطة السياحية.-8
 

وهي وحدة من الوحدات التابعة لجهاز االمن العام  * إدارة الشرطة السياحية:
: توفير كل ُسبل الحماية للسياح وهدفها الرئيسم، 1967والتي تم تشكيلها عام 

 العرب واألجانب داخل األراضي األردنية.
 

للسياحة في األردن أنواع، اذكرها ، مبيناً مجال كل منها وأهم المواقع التي  س /
 تحويها؟

 ج:
 أهم المواقع السياحية جمال السياحة السياحة أنواع الرقم

السياحة  -0
 الثقافية

زيارة المواقع 
التاريخية 
واالثرية 

والمتاحف 
المنتشرة في 

 األردن

جرش، البتراء، قلعة الكرك، قلعة الشوبك، قلعة 
عجلون، أم قيس، القصور الصحراوية، متحف 

التراث األردني، متاحف القطع االثرية، ومتاحف 
ة الشعبية، والمتاحف التراثية، ومتحف الحيا

 األردن.

السياحة  -6
 العالجية

سياحة 
االستشفاء 

وزيارة 
المنتجعات 

العالجية التي 
تتميز بالمياه 

الكبريتية 
الحارة، 

وكذلك مياه 
البحر الميت 

 العالجية.

حمامات ماعين في مأدبا، الحّمة األردنية في 
لة، البحر الشونة الشمالية، حمامات عفرا في الطفي

 الميت. 

السياحة  -4
 الدينية

زيارة األماكن 
الدينية 

المقدسة 
اإلسالمية 

 والمسيحية.

مقامات األنبياء وأضرحة الصحابة رضوان الله 
عليهم، موقع المغطس على نهر األردن، موقع جبل 

 نبو، والكنائس البيزنطية.

السياحة  -3
 البيئية

زيارة األماكن 
الجبلية 

والغابات 
 ً ، صيفا

والمناطق 
المنخفضة 

الدافئة شتاًء، 
والمحميات 

 الطبيعية.

 المصايف: مثل دبيّن وعجلون.
المشاتي: مثل العقبة والبحر الميت واالغوار، 

 المحميات )ضانا، األزرق(.

سياحة  -2
 المؤتمرات

عقد 
المؤتمرات 
االقتصادية 

وغيرها، 
والتمتع 
بزيارة 

المواقع 
 السياحية.

 قة البحر الميت.قصر المؤتمرات في منط
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وهي أحد أنواع السياحة، وهي السفر بهدف االستشفاء أو : السياحة العالجيّة* 
 االستجمام في المنتجعات العالجية في مختلف بقاع العالم.

 
 اذكر المشكالت التي تواجه قطاع السياحة في األردن؟ س /
 عدم االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة.-1ج: 

 تدني مستوى االقبال على السياحة الداخلية األردنية.-8
 ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخلياً وخارجياَ.-3
 ضعق المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة.-4
 

اذكر الفئات التي يتكون منها المجتمع األردني؟؟ س /  
سكان البادية.-3الريف.     سكان -8سكان المدن.     -1ج:   

 
عدد مظاهر تطور المجتمع األردن؟ س /  
تزايد الهجرات الداخلية.-8     تزايد النمو السكاني.-1ج:   

تزايد دور المرأة في المجتمع األردني.-4     التغير في شكل األسرة األردنية.-3  
رعاية ذوي اإلعاقة.-6     االهتمام بقطاع الشباب في المجتمع.-5  
التغير في النظرة الى بعض القضايا االجتماعية السائدة.-7  
االقبال المتزايد على التعليم.-2  
 

: ارتفاع عدد السكان في األردن؟س / علل  
اض نسبة نسبة المواليد وانخف ع)االرتفا الطبيعية للسكانبسبب الزيادة -1ج: 

 الوفيات(.
اورة الى من الدول المج ةالهجرات القسريبسبب الزيادة غير الطبيعية، بتدفق -8

 األردن )بسبب الحروب(.
 

اذكر أهم الهجرات القسرية الى األردن؟ س /  
م.1967م، وحرب عام 1942الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام -1ج:   

نية عام عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثا-8
م.1991  

م وعام 1991د حرب الخليج الثانية عام هجرة العراقيين الى األردن بع-3
م.8003  

استمرار موجات اللجوء الناتجة عن االزمات التي تعرضت لها المنطقة -4
م.8011العربية، كاألزمة السورية عام  

 
ف : شهد المجتمع األردني تزايداً ملحوظاً في الهجرة من البادية والريس / علل

 الى المدن؟
 المدن من خدمات تعليمية وصحية وفرص : بسبب توافر عوامل الجذب فيج

 عمل ونمو اقتصادي والذي أسهم في نمو المدن.
 

ما اآلثار السلبية الناتجة عن الهجرة من الريف الى المدينة؟ س /  
ارتفاع الكثافة السكانية في المدن.-1ج:   

تزايد الطلب على الغذاء، مما أدى الى ارتفاع األسعار.-8  
عية واالسكانية واالختناق المروري.ظهور المشكالت االجتما-3  
 

 بيّن اإلجراءات التي بذلتها الحكومات األردنية للحّد من هجرة المواطنين س /
 الى المدن؟

توفير أسباب االستقرار في األرياف والبوادي.-1ج:   
االرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية.-8  
توفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة.-3  
 

: يُعدُّ توطين البدو من اإلجراءات المهمة التي اتُخذت للحد من علل س /
 الهجرات الداخلية؟

* ما اإلجراءات االتي اتخذها الملك الحسين بن طالل رحمه الله في توطين 
 البدو؟

ة.اعداد وتنفيذ برامج مساعدة ومعونة لتأمين لهم مساكن حضرية وحديث-1ج:   
نة.توفي لهم مياه جارية طوال الس-8  
 

 " استمر الجهود في الحّد من الهجرات في عهد الملك عبدالله الثاني ابن س /
 الحسين، وّضح ذلك؟

 * ما الجهود التي بذلها الملك عبدالله الثاني في الحّدِّ من مشكلة الهجرات؟
اَ نحو : هدفت الرؤية الملكية الى االنتقال بشرائح المجتمع األردني األقل حظج

عام  ألردنيةالصندوق الهاشمي لتنمية البادية اجية، حيث تم انشاء االكتفاء واإلنتا
م.8003  

 
علل: انشاء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية؟ س /  
عبر  بهدف جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكان، ومؤهلة لالستثمار-1ج: 

 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية فيها.
ستوى المعيشي للسكان والحّد من الفقر والبطالة.رفع الم-8  
األردنية. تفعيل دور المرأة، عن طريق انشاء المراكز النسائية في انحاء البادية-8  
 

 ن" حافظت األسرة األردنية الممتدة على طابعها المميز في المجتمع األرد س /
؟لعقود طويلة "، وّضح ذلك، )علل(  

ية.بسبب األوضاع االقتصاد-1ج:   
ين اآلباء استمرار التمسك بالقيم والمفاهيم االجتماعية التي تؤكد دوام الصلة ب-8

 واالبناء.
 

اَ في " شهد المجتمع األردني في العقدين اآلخرين من القرن الماضي تراجع س /
)علل(؟ نمط األسرة الممتدة وشيوعاَ لنمط األسرة النووية "، وّضح ذلك،  

ظائف األسرة التقليدية.بسبب التغير في بعض و-1ج:   
تزايد الهجرة من الريف الى المدن.-3     ارتفاع مستوى التعليم.-8  
تنّوع النشاط االقتصادي.-4  
 

وّضح كيف اثبتت المرأة األردنية قدرتها على مواجهة التحديات في  س /
 المجتمع األردن؟

العمل في الوظائف الحكومية والخاصة.-1ج:   
تها.اجية الصغيرة التي قامت الدولة على تمولها ورعايإدارة المشاريع اإلنت-8  

 
وّضح مظاهر اهتمام الدولة األردنية بالمرأة؟ س /  
ل.التوسع في تعلم المرأة، وفتح المجال أمامها للمشاركة في سوق العم-1ج:   

م تقلدت المرأة أول منصب 1979تقلد المناصب العامة في الدولة، ففي عام -8
لتنمية االجتماعية.وزاري، وهو وزارة ا  

م، بوصفها جهة 1998تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة عام -3
 وطنية مرجعية فيما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بشؤون المرأة. 

حزاب المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنيابية والبلدية، واأل-4
 السياسية.

ت ومؤسسات العمل االجتماعي.تزايد مشاركة المرأة في الجمعيا-5  
حماية المرأة من صور التمييز والعنف كافة. -6  

 
عالم يّدل تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في األردن؟ /س   
اهتمام الدولة األردنية بالمرأة.-1ج:   

لتكون جهة وطنية مرجعية مخصصة ومهتمة بشؤون المرأة.-8  
  

مشاركتها السياسية، وّضح ذلك؟ من مظاهر اهتمام الدولة بالمرأة س /  
م.1993مشاركتها في البرلمان األردني والتي بدأت في عام -1ج:   

م.1995مشاركتها في المجالس البلدية والتي بدأت في عام -8  
عن طريق الكوتا النسائية. ة* ثُّم تزايدت مشاركتها في السنوات الالحق  

 
نف والتمييز ّضد المرأة؟اذكر أمثلة على جهود األردن في محاربة العُ  س /  
رأة في مصادقة األردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ّضد الم-1ج: 
م.1998عام   

م.1997انشاء إدارة حماية األسرة التابعة لمديرية األمن العام في عام -8  
 

: انشاء إدارة حماية األسرة؟س / علل  
لمعالجة قضايا العنف ّضد المرأة والطفل.-1ج:   

ألردني.للمحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع ا-8  
 

ما المقصود بإدارة حماية األسرة؟ س /  
م، 1997والتي أُنشئت عام : هي وحدة من الوحدات التابعة لجهاز األمن العام، ج

ألسرة لمعالجة قضايا العنف ّضد المرأة والطفل وللمحافظة على ترابط ابهدف: )
صفها وحدة أساسية في بناء المجتمع.بو  

 
: يُعدُّ المجتمع األردني من المجتمعات الفتية؟علل س /  

ر من أعلى : وذلك الن نسبة فئة الشباب تشكل ثلثي المجتمع األردني، وتعتبج
 النسب في العالم.

 
 

: اهتمام الدولة بفئة الشباب؟س / علل  
ألنها تشكل ثلثي المجتمع األردني.-1ج:   

لها من أهمية في تطور األردن ونموه وازدهاره. لما-8  
 
 

" مّرت رعاية الشباب األردن على المستوى الرسمي بتطورات عدة في  س /
 النصف الثاني من القرن العشرين"، وّضح ذلك؟

عاية أصبحت مؤسسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة الوزراء مسؤولة عن ر-1ج: 
م.1966هذه الفئة عام   

م1924ة خاصة للشباب عام انشاء وزار-8  
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كيف تفّسر رؤية الملك عبدالله الثاني نحو الشباب األردن؟ س /  
اكتشاف طاقاتهم وإمكاناتهم.-8     دعم الشباب ورعايتهم.-1ج:   

إثبات قدرتهم على المنافسة والتمييز.-3  
النهوض بإبداعاتهم التي ستسهم في تحديد مالمح المستقبل للوطن.-4  
 

بيّن دور الشباب في تطور المجتمع؟ س /  
إظهار وعيهم وإدراكهم لحجم التحديات.-1ج:   

المقدرة على المنافسة والتمييز.-3     نيات التي يمتلكوها.الطاقات واالمكا-8  
إبداعهم الذي يسهم في تحديد مالمح المستقبل للوطن.-4  

 
ك والمبادرات التي تحققت في قطاع الشباب في عهد المل س / عدد اإلنجازات

 عبدالله الثاني ابن الحسين؟
م.8001تشكيل المجلس األعلى للشباب في عام -1ج:   

ابي.ق جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لإلنجاز ولإلبداع الشبإطال-8  
ركيز على إعالن مبادرة فرسان التغيير، وإشراك الشباب في صنع القرار، والت-3

 العمل الجاد، والتثقيف السياسي.
إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء.-4  

5-إطالق جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية، بهدف: رفع 
مستوى اللياقة الصحية للطلبة، والكشف عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات 

 فراغهم على نحو إيجابي.
هم المدنية إطالق مبادرة تدريب الشباب، وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفت-6

 في القوات المسلحة األردنية للعمل في قطاع االنشاءات.
 

ئزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية؟: إطالق جاس / علل  
رفع مستوى اللياقة الصحية للطلبة.-1: ج  
والكشف عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات فراغهم على نحو إيجابي.-8  
  

ردنية : إطالق مبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم في القوات المسلحة األس / علل
 بصفتهم المدنية؟

وى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية.إعداد ق-1ج:   
الحّد من الفقر والبطالة.-8  
.تعزيز روح االنتماء الوطني واالنضباط وااللتزام-3  
 
 
 

 : اهتمام الدولة بفئة ذوي اإلعاقة على المستوى الرسمي عن طريقس / علل
 وزارة التنمية االجتماعية؟

جتمع األردني القائم على التكافل : ألن هذه الفئة تُعدُّ جزءاَ مهماَ في المج
 والتضامن.

 
ته ما مظاهر اهتمام جاللة الملك عبدالله الثاني بفئة ذوي اإلعاقة في رسال س /

م؟6112الى الحكومة عام   
اعتبار االهتمام بهذه الفئة واجب وطني ألنها حق من حقوق االنسان.-1ج:   

عتها.تعتبر هذه الفئة مقياس من مقاييس تقدم األمم ورف-8  
شريعية توفير سبل الرعاية والدعم لذوي االحتياجات الخاصة في المجاالت الت-3

 والتعليمية والصحية.
 

م 6112: تأسيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين عام س / علل
 بموجب قانون حقوق األشخاص؟

: ليشكل المظلة القانونية والحقوقية لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن.ج  
 

ما اإلنجازات التي حققها المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين؟ / س  
ير غرف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوف مدرستيإطالق مبادرة -1ج: 

 صفية للطلبة ذوي اإلعاقة.
نشاء نظام المعلومات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة ا-8

تماعية.الصحة، ووزارة التنمية االج  
ن تقديم منحة سمو األمير رعد بن زيد لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقي-3

 بالجامعات الرسمية.
توفير فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.-4  
ابعة بالتعاون مع إدارة القيادة والسيطرة الت خط الطوارئ للّصمإطالق مشروع -5

 لمديرية األمن العام.
 

 س / ما المقصود بشعار )مكاني بينكم(؟
: هو حملة وطنية توعوية تهدف الى زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج ج

 التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة.
 
 
 

؟ما القضايا االجتماعية التي تغيرت النظرة اليها في المجتمع األردني س /  
مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة.-8     التوسع في التعليم.-1ج:   

تنظيم السرة والصحة اإلنجابية.-3  
 

مع االردني؟ما العوامل التي أدت إلى انخفاض نسبة األمية في المجت س /  
.االستثمار األمثل للطاقات البشرية-8 التقدم الكبير في قطاع التعليم وتطوره.-ج:   

ازدياد الطلب على التعليم المهني واألكاديمي.-3  
تزايد اإلقبال على التعليم الجامعي بكافة مستوياته.-4  
 

بيّن أهمية التعليم؟ س /  
جوهر عملية التغيير.-1ج:   

قتصادي األساس للتنمية.يعتبر المورد اال-8  
به ترتقي األمم وتزدهر.-3  
  

ت، أصبح االستثمار في قطاع التعليم من أبرز ما حققه األردن من إنجازا س /
 وّضح ذلك؟

يعتبر األردن من الدول المتقدمة في التعليم على مستوى العالم.-1  
لعالية، حيث ءة ازّود األردن الدول العربية الشقيقة بالخبرات التعليمية ذات الكفا-8

 أسهم في تطوير منظومة التعليم لديهم.
 

بيّن مراحل تطور التعليم في األردن؟ س /  
المرحلة األولى )تأسيس االمارة(:-1: ج  

تتبع تطور التعليم في عهد االمارة؟ س /  
( مدارس ثانوية متوسطة )مدة الدراسة فيها 3: * حيث بلغ عدد المدارس )ج

والكرك. سنتان(، في السلط واربد  
سنوات(، ثُّم تبعتها  4* أصبحت مدرسة السلط الثانوية كاملة )مدة الدراسة فيها 

( مدارس في اربد والكرك وعمان.3)  
( مدارس 10( مدرسة للذكور، و)50م أصبح في شرق األردن )1931* عام 

 لإلناث، ومدرسة صناعية واحدة.
جبه االمارة من م صدر نظام المعارف وتعديالته، وقسمت بمو1939* عام 

واء الناحية التعليمية الى ثالثة ألوية هي: )لواء عجلون، لواء الكرك ومعان، ل
 البلقاء(، حيث تنوعت المدارس بين حكومة وخاصة.

بعد االستقالل(:ثانية )المرحلة ال-6  
( مدرسة حكومية.77* بلغ عدد المدارس في األردن بعد االستقالل )  

 
رس تطوراً محدوداً في مرحلة بعد االستقالل؟: تطور اعداد المداس / علل  

انية في الن افتتاح المدارس كان مقتصراَ على المدن وبعض التجمعات السك-1: ج
قلة الموارد المالية.-8      الريف.  

ضعف اهتمام األهالي بالتعليم وخاصة تعليم المرأة.-3   
 

ل؟وّضح دور األردنيون في اسهامهم بالتعليم بعد االستقال س /  
دفع تكاليف التعليم األساسية في تلك المدة مثل بناء المدارس.-1ج:   

دفع أجور المعلمين وثمن مواد التعليم.-8  
ية.تحملت البلديات والمجالس القروية جزءاً من أعباء بناء المدارس األساس-3  
غبة في نشر تقديم قطع من األراضي لوزارة التربية والتعليم تسهيالً للبناء ور-4
عليم.الت  

 
ن؟اذكر أهم الجامعات التي كان يُبتعث اليها الطلبة األردنيين المتفوقي س /  
الجامعة السورية في دمشق.-8     الجامعة االمريكية في بيروت.-1ج:   

.جامعة االزهر في القاهرة-3  
 

م أثر في إحداث نهضة تعليمية في األردن؟0726: كان لدستور عام س / علل  
مية التعليم ومجانيته.: ألنه أقرًّ الزاج  

 
بيّن مظاهر اهتمام جاللة الملك عبدالله الثاني في قطاع التعليم؟ س /  

أولى جاللة الملك عبدالله الثاني التعليم ُجلَّ عنايته.-1: ج  
ارتفاع نسبة االنفاق على التعليم الى حّدِّ غير مسبوق.-8  
 المعلومات شهدت المدارس في عهد جاللته ثورة في استخدام تكنولوجيا-3

 وتوظيفها في الغرف الصفيّة.
مشاغل.االهتمام بالبيئة التعليمية اآلمنة واغنائها بالمصادر والمختبرات وال-4  
اليه من  االهتمام في مجال التعليم المهني والتقني لرفد سوق العمل بما يحتاج-5

 الكوادر المؤهلة.
تأهيل المعلمين وتدريبهم قبل الخدمة وفي اثنائها.-6  
ازدياد عدد المدارس الستيعاب االعداد المتزايدة من الطلبة.-7  
ين.انشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، للعناية بالطلبة المتميز-2  
م.االهتمام بالتعليم الجامعي ليصل الى أعلى معايير الجودة في التعلي-9  
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: شهدت المدارس في عهد الملك عبدالله الثاني ثورة في استخدام س / علل
 تكنولوجيا المعلومات؟

تركيزاَ على التعليم المستمر مدى الحياة.-1ج:   
لب ليكون منتجاَ للمعرفة ومحلالَ لها.تفعيالَ لدور الطا-8  
 

: انشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز؟س / علل  
: للعناية بالطلبة المتميزين.ج  

 
: تُعدُّ الثقافة عنصراَ أساسياَ في تقدم المجتمعات؟س / علل  

وآداب  تراث وفنونالمجاالت اإلنسانية جميعها من ) : ألنها حصيلة التطور فيج 
فكر وحوار(.ولغة و  

 
بيّن مراحل تطور النشاط الثقافي في األردن؟ س /  

المرحلة األولى )تأسيس االمارة(:-0: ج  
مفكرين، * كان بالط الملك عبدالله األول ابن الحسين ملتقى االدباء والشعراء وال

 حيث كان أديباَ وشاعراَ.
 * كان الملك عبدالله األول يطبّق النهج الديمقراطي.

ي.ملك إلصدار الصحف والمجالت التي تدل على الوعي الثقاف* تشجيع ال  
 

 اذكر أبرز الصحف األولى التي صدرت في عهد الملك عبدالله األول ابن س /
 الحسين؟

صحيفة )الحق يعلو(.-1ج:   
م صحيفة )الشرق العربي(، التي تغير اسمها الى )الجريدة الرسمية( عا-8

م.1986  
 

م(:0722س دائرة الثقافة والفنون عام المرحلة الثانية )بعد تأسي-6  
م؟0722: تأسيس دائرة الثقافة والفنون عام علل س /  
لالهتمام بالكتّاب والمثقفين والفنانين.-1ج:   

دعم انتاجهم الفكري.-8  
 

ما هي مظاهر التطور الثقافي؟ س /  
صدور المجاّلت الثقافية، كمجلة أفكار.-1ج:   

ألردنيين اب األردنيين ورابطة المسرحيين اتأسيس قصر الثقافة ورابطة الكتّ -8
 ومؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي.

 
 

 كيف تُفّسر حرص جاللة الملك عبدالله الثاني على االرتقاء بالحركة س /
 الثقافية؟

م( والذي أكد 8000: تمثل ذلك بخطاب العرش السامي في )تشرين ثاني/عام ج
 فيه على:

ثقفين.الرعاية واالهتمام من خالل دعم الكتّاب والمبقاء الحركة الثقافية موضع -1  
تقدير االبداع والمبدعين.-8  
 إيجاد العديد من المراكز والمؤسسات التي تساعد على النهوض بالحركة-3

 الثقافية.
 

اذكر أبرز اإلنجازات الثقافية في عهد الملك عبدالله الثاني؟ س /  
م.8008 إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام-1ج:   

إعالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة األردنية.-8  
م.8003انشاء الهيئة الملكّية لألفالم عام -3  
الثاني  انشاء مراكز ثقافية جديدة في المدن األردنية مثل )مركز الملك عبدالله-4

ان(.الثقافي في مدينة الزرقاء، مركز األمير الحسين الثقافي في مدينة مع  
إطالق مهرجان القراءة للجميع )مكتبة األسرة(.-5  
عين بمدينة تشجيع السياحة الثقافية، حيث أُنشئ متحف األردن في منطقة رأس ال-6

 عمان الذي يحوي آثار األردن التاريخية.
 

:اعط سبباَ أو أسباب لكل مما يأتي س /  
م؟6116إعالن عمان عاصمة الثقافة العربية عام -أ  

لقيمة الحضارية للمدينة.لتأكيد ا-1ج:   
إظهار ما تزخر به من تراث عريق.-8  
إصدار الكتب في مختلف حقول المعرفة.-3  
عقد محاضرات وندوات عن أبرز أعالم الفكر والثقافة في األردن.-4  
إقامة معارض للفنون التشكيلية.-5  
 

انشاء الهيئة الملكيّة لألفالم؟-ب  
ق موعة قادرة على المنافسة عن طري: وذلك لتطوير صناعة مواد مرئية ومسج

 القدرات البشرّية والفنيّة والمالّي.
 

عّرف ما يأتي: س /  
الذي بدأ عام  وهو أحد المشاريع الوطنيّة الرائدة: مهرجان القراءة للجميع-0

صدار العديد من المؤلفات في شتى المعارف : الى ام، والذي يهدف8007
 اإلنسانية وبيعها بأسعار رمزية للحّث على القراءة واالهتمام بالكتاب.

 وهو أحد المتاحف األردنية الذي أُنشئ في منطقة رأس العين: متحف األردن-6
 بمدينة عمان، والذي يهدف الى جمع وحماية آثار األردن التاريخية. 

أحدى المدارس التي ظهرت في عهد االمارة، وهي : وسطةمدارس ثانوية مت-4
 والتي كانت فيها مدة الدراسة سنتان.

 
بيّن مراحل تطور قطاع الصحة في األردن؟ س /  
المرحلة األولى )مرحلة تأسيس االمارة(:-0ج:   

ر * بدأ االهتمام بالقطاع الصحي في األردن في هذه المرحلة، حيث ُعيّن مشاو
تشكيل أول حكومة أردنية. )وزير( للصحة مع  

، أُسست أول دائرة للصحة.م0767* عام   
المرحلة الثانية )مرحلة بعد االستقالل(:-6  

مان المستشفى الحكومي في عدد من المستشفيات الحكومية مثل )* إنشاء ع
ة(."البشير"، والمستشفى الحكومي في اربد، ومستشفى االمراض الصدري  

ى ملحس، الخاصة مثل )مستشفى اإليطالي، مستشف* انشاء عدد من المستشفيات 
 مستشفى األهلي، مستشفى راهبات الناصرة، مستشفى فلسطين(.

تأسست أول وزارة للصحة، وعملت عن طريق مديرياتها  م0721في عام * 
 على تقديم الخدمات الصحية الشاملة.

 
اَ، وّضح ودولييتميز قطاع الرعاية الصحية األردني بالجودة العالية إقليمياً  س /

 ذلك )علل(؟
قطاع الرعاية الصحية األردني؟ اذكر المميزات التي تميّز بها*   

وجود األطباء والممرضين والفنيين المؤهلين.-1ج:   
نتشرة توافر المستشفيات العامة والخاصة المزودة بأحدث األجهزة والمعّدات الم-8

 في مناطق المملكة كافة.
دنية، مستشفى ة التعليمية مثل )مستشفى الجامعة األرتوافر المستشفيات الجامعي-3

 الملك المؤسس عبدالله الجامعي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا(.
ي مستشفى مركز الخاليا الجذعية األردني فالمراكز العلميّة البحثّية مثل )توافر -4

 الجامعة األردني(.
ُصّم لسكّري، والغُدد الالمركز الوطني لمراكز طبية متخصصة مثل ) توافر-5

 والوراثة، مركز الحسين للسرطان(.
 
 

وّضح اإلنجازات التي حققها القطاع الصّحي في األردن؟ س /  
ة.رفد المؤسسات الطبّية المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبيّة الحديث-1ج:   

 شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة في منظومة التأمين الصحي المدني-8
 ً أنشاء المزيد من المستشفيات في القطاعين العام والخاص.-3     .مجانا  

تقديم خدمات األمومة والطفولة، وتنظيم األسرة مجاناً.-4  
مراكز تغطية مناطق المملكة كافة بالرعاية الصحيّة األولية، عن طرق إنشاء ال-5

 الصحيّة األولية والشاملة.
أمين الصحّي الشامل.العمل مع الجهات المختلفة للوصول الى الت-6  
 

كيف بدأت مسيرة الخدمات الطبية الملكية؟ س /  
 * مراحل تطور الخدمات الطبيّة الملكية؟

م انطالق مسيرة الخدمات الطبيّة الملكيّة، وّضح ذلك )علل(؟0730* يُعدُّ عام   
م.1941بدأت مسيرتهم التابعة للقوات المسلحة األردنية عام -1ج:   

التخصصات  ير في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبيّة فيأخذت بالتوسع الكب-8
 كافة للعسكريين وعائالتهم.

اقد معالجة المدنيين للحاالت المحولة من وزارة الصّحة والجهات األخرى المتع-3
 معها.

 
 
 

اذكر المستشفيات العسكرية التابعة للخدمات الطبيّة الملكّية؟/ س   
م.1973مدينة الحسين الطبيّة عام -8     مستشفى ماركا العسكرّي.-1: ج  
م.1928مركز الملكة علياء ألمراض وجراحة القلب عام -3  
م.1924إنشاء معهد األطراف االصطناعيّة في منطقة ماركا عام -4  
إنشاء مستشفى األمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة.-5  
إنشاء مستشفى األمير زيد بن الحسين في الطفيلة.-6  
 
 

م؟0724: إنشاء مدينة الحسين الطبيّة عام لس / عل  
: لتكون المركز التحويلّي والتعليمي للخدمات الطبيّة الملكيّة.ج  
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بيّن اسهامات الخدمات الطبيّة الملكيّة في القطاع الصحّي األردني؟ س /  
 * وّضح دور الخدمات الطبيّة الملكيّة في القطاع الصحّي األردني؟

اندة.ن الطبيّة المساعتمادها لتدريب طلبة كليات الطّب والتمريض والمه-1ج:   
إدخال أجهزة طبّية متطورة.-8  
يّة.تنظيم الخدمة الطبيّة المتخصصة، والتوسع في االختصاصات الفرع-3  
اركة في إرسال الفرق الطبيّة بالمهمات االنسانيّة على المستولى الدولي كالمش-4

 قوات حفظ السالم.
 

عّرف ما يأتي: /س   
تتاحه لمستشفيات المتخصصة الذي تم افهو إحدى ا: مركز الحسين للسرطان-0

م تلقي م، والذي يختّص بعالج مرضى السرطان في بيئة آمنة تكفل له1997عام 
 العناية الالزمة للشفاء من هذا المرض.

له هو مركز علمّي بحثّي افتتحه جاللة الملك عبدال مركز الخاليا الجذعيّة:-8
م ى الجامعة االردنيّة، والذي يهتم، في مستشف8016/ايار/2الثاني ابن الحسين في 

اء مثل بالعالج عن طريق زيادة وتكثير وتوليد االنسجة البشريّة وإنتاج األعض
 الجلد

. 
 

. 
 


