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 األردنية الدستورية السلطات: األول فصلال

 األردن؟ يف الدستورية املؤسسات عدد( س  
 .القضائية -3.             التشريعية -2      .التنفيذية -1     

 األردن؟ يف ةالتنفيذي السلطة تتكون مما( س  
 (احلكومة) الوزراء جملس -2     .العرش مؤسسة -1
  األردن؟ يف احلكم نظام بني( س
 اململكة عرش وإن العرش مؤسسة امللك ميثل( وراثي ملكي نيايب) 

 .احلسني ابن األول عبدهللا امللك أسرة يف وراثي اهلامشية األردنية
 دين؟األر  الدستور حسب العرش وراثة تكون كيف  بني( س

   أكرب اىل مث سنا، أبنائه أكرب اىل العرش صاحب من امللك والية تنتقل -أ
 .طبقة بعد طبقة وهكذا األكرب، اإلبن ذلك أبناء   
   مل وإذا إخوته، أكرب اىل تنتقل عقب امللك والية له ملن يكن مل إذا -ب

 .إخوته أبناء أكرب فإىل إخوة، له يكن      
 الدولة؟ رئيس بوصفه الثاين عبدهللا امللك صالحيات أبرز عدد( س
 .املسلحة للقوات األعلى القائد فهو املسلحة القوات قيادة .1
 .العسكرية والرتب األومسة ومنح الشرف، ألقاب إصدار .2
 .األمة جملس من إقرارها بعد القوانني على املصادقة .3
 .والسلم احلرب وإعالن واإلتفاقيات املعاهدات إبرام .4
  لالجتماع، األمة جملس ودعوة النيابية، االنتخاابت إجراء إىل الدعوة .5

 .وحله وأتجيله وافتتاحه    
 .وأعضائه األعيان جملس رئيس تعيني .6
 .خدماهتم وإهناء الدرك، ومدير املخابرات ومدير اجليش قائد تعيني .7
 .والوزراء الوزراء جملس رئيس تعيني .8
 .امللك انئب نيوتعي العهد ويل اختيار .9
 التشريعية؟ ابلسلطة ترتبط اليت امللك صالحيات ما( س

 .وأعضائه األعيان جملس رئيس تعيني -أ
 لالجتماع األمة جملس ودعوة النيابية اإلنتخاابت إجراء اىل الدعوة -ب

 .وحله وأتجيله وافتتاحه
 .األمة جملس من اقرارها بعد القوانني على املصادقة -ج
  الوزراء؟ جملس فيتأل مما( س
   الوزراء رئيس -1 

 .العامة املصلحة ومقتضيات احلاجة حسب الوزراء من عدد -2
 الوزاري؟ البيان عرف( س
 وجهه الذي السامي التكليف كتاب  على بناء احلكومة عمل خطة هو

 من وتسأل واليتها، مدة يف بتنفيذه احلكومة وتتعهد امللك جاللة إليها
 .بتنفيذه امهاالتز  عن النواب جملس

 

 وفقها؟ الوزراء جملس يشكل اليت األسس هي ما( س
 .الوزارة بتشكيل رمسيا ويكلفه الوزراء، رئيس امللك خيتار -أ

 إلصدار امللك على أمساءهم ويعرض الوزراء الوزراء، رئيس خيتار -ب
 .احلكومة بتشكيل السامية امللكية رادةاإل
 .امللك جاللة أمام الدستورية اليمني الوزراء جملس أعضاء يؤدي -ج
 من شهر خالل النواب جملس اىل الوزاري ببيانه الوزراء جملس يتقدم -د

 .الثقة على للحصول( علل) تشكيله
 والتنفيذية؟ التشريعية السلطتني بني العالقة استنتج( س

 وكل مشرتكة، مسؤولية النواب جملس أمام مسؤولون والوزراء الوزراء رئيس
 للبقاء احلكومة على يتعني وزارته، أعمال عن النواب أمام لمسؤو  وزير

 .تقدمه الذي الوزاري البيان على بناء النواب جملس ثقة على احلصول
 الوزارة؟ لتغيري املوجبة األسباب اذكر( س 

 :قد الوزارة أن امللك جاللة رأى إذا
 .العطاء من مزيد بذل على وقدرهتا انسجامها فقدت -1
 .الشعب وثقة ثقته أفقدهتا األخطاء نم جمموعة ارتكبت -2
 سياسة أو متغري جديد لظرف يستجيبان ال وتوجهاهتا جهودها -3

 مستجدة. خارجية عربية

 الوزراء؟ جملس مهام أبرز اذكر/  عدد( س
 .للدولة العامة املوازنة إعداد -1
 األمة جملس إىل ورفعها القوانني مشاريع اقرتاح -2
 مجيعها واخلارجية يةالداخل الدولة شؤون إدارة -3
 واخلارجي الداخلي الصعيدين على للدولة العامة السياسة تنفيذ -4
 للحكم؟ أساسية ركيزة التشريعية السلطة /علل( س
 أن ا الدستور نص السلطات إذ مصدر األمة تعد األردنية الدولة يف 

 عن النيابية احلياة أمهية على يدلل( علل. )وراثي ملكي نيايب احلكم نظام
 .السياسية احلياة يف الشعب مشاركة يقطر 
 التشريعية؟ السلطة تناط مبن( س
 .األمة جملس -2   ابمللك -1
 يف التشريعية السلطة يتوىل جملس هو األمة؟ جملس يتألف ماذا من( س

 .النواب جملس -2   األعيان جملس -1 :من ويتألف األردن
 األعيان؟ جملس يتألف ماذا من( س

 الرئيس فيهم مبا عددهم يتجاوز وال. ملكية إبرادة كاملل يعينهم أعضاء
 .النواب جملس أعضاء عدد نصف عن

  النواب؟ جملس يتألف مما( س

 انتخاب قانون مبقتضى الشعب من السري ابإلقرتاع منتخبني أعضاء
 .به معمول
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 التشريعية؟ السلطة اختصاصات أبرز عدد /اذكر/  وضح( س
 .الشعب حلياة املنظمة القوانني تشريع. 1
 .للحكومة الثقة منح. 3        .العامة املوازنة إقرار. 2
 .أدائها ومراقبة واستجواهبا العامة األمور حول احلكومة مساءلة. 4
 ورقابية؟ تشريعية إىل السابقة االختصاصات صنف( س

 رقابية تشريعية
 للحكومة الثقة منح الشعب حلياة املنظمة القوانني يعتشر 

 العامة األمور حول احلكومة مساءلة العامة املوازنة إقرار
 أدائها ومراقبة واستجواهبا

 القضائية؟ السلطة أمهية ما( س
  .وببعضهم ابلدولة وعالقتهم األفراد سلوك ينظم الذي القانون تطبيق

 ذلك؟ وضح اتمة ابستقاللية األردين الدستور مبوجب القضاة يتمتع( س
 اجمللس عن يصدر بقرار النظامية احملاكم يف ويعزلون ويرقون يعينون

 .الدستور ألحكام وفقا سامية ملكية إبرادة ويقرتن القضائي،
 القضائية؟ السلطة اختصاصات عدد/  اذكر( س

 .ذيةوالتنفي التشريعية السلطة حتددها اليت واألنظمة القوانني تطبيق -أ
 القانون، سيادة أساس على تقوم اليت واحلرايت احلقوق ضمان -ب

 .والتنفيذية التشريعية السلطتني مع والتكامل
 .اإلجيايب التغيري وإحداث واالحنراف، اجلرمية من اجملتمع محاية -ج
 .اجملتمع داخل والتوازن االستقرار وحتقيق املتخاصمني، بني الفصل -د

 األردين؟ القضائي ساجملل ميثل ماذا( س
 . األردن يف القضائية السلطة هرم قمة -أ

 .السلطات بني الفصل مبدأ والوزراء األمة جملس مع جيسد -ب
 األردن؟ يف السلطات بني الفصل مظاهر أحد القضائي اجمللس ميثل( س

 ويرقون يعينون إذ اتمة ابستقاللية األردين الدستور مبوجب القضاة يتمتع
 .ملكية إبرادة يصدر وقرار النظامية حملاكما يف ويعزلون

 األردن؟ يف احملاكم خصائص عدد( س
 .رمسية غري أم رمسية أكانت سواء جهة أي تدخل من ومصونة مستقلة -1
 .الناس أمام مفتوحة جلساهتا -2
  اىل االحتكام مجيعا املختلفة واملؤسسات واهليئات لألفراد حيق -3

 .ودرجاهتا احملاكم عأنوا  اختالف على لقضاءا     
 األردن؟ يف احملاكم أنواع هي ما( س
 .اخلاصة احملاكم -2 .    النظامية احملاكم -1

 الدينية. الطوائف حماكم -ب   .الشرعية احملاكم -أ: وتشمل الدينية احملاكم -3
 وتصدر احملاكم تتوالها مستقلة سلطة هي القضائية؟ السلطة عرف( س

 .القانون تطبيق عن املسؤولة وهي هبا عمولامل القوانني وفق أحكامها

 األردن؟ يف القضائي اجمللس عرف( س
 جملس مع اجمللس سدوجي األردن يف القضائية السلطة هرم قمة ميثل جملس
 .السلطات بني الفصل مبدأ والوزراء األمة

 حيث؟ من األعيان وجملس النواب جملس بني قارن( س
 العدد طريقة االختيار املجلس

انتخاب باالقتراع السري من الشعب  النواب

 بمقتض ى قانون انتخاب معمول به.

130 

نواب نصف عدد مجلس ال يعينهم امللك بإرادة ملكية األعيان

 بما فيهم الرئيس

 الوزراء؟ جملس عرف( س
 ومقتضيات احلاجة حسب الوزراء من وعدد الوزراء رئيس من يتألف 

 .الدولة شؤون على العامة الوالية صاحبة احلكومة وتعد العامة املصلحة
 األردن يف النيابية احلياة: الثاين فصلال

 نيب ما املدة يف تشريعية جمالس مخسة شكلت إذ: مالحظة
 .م1946 عام االستقالل حىت م1929 عام          

 اإلمارة؟ أتسيس منذ شكلت اليت التشريعية اجملالس متيزت مباذا( س
.  ومساءلتها احلكومات أداء مراقبة -2    .السياسي النشاط -1
 .والقومية الوطنية القضااي مع التفاعل -3

 (م1967 – 1946) عامي بني األردن يف النيابية احلياة تطور: أوال
 املستجدات من جمموعة االستقالل بعد النيابية احلياة شهدت /علل( س

  واخلارجية؟ الداخلية واالجتماعية والسياسية القانونية،
 الفلسطينية األراضي من تبقى ما واحتاد مـ1948عام فلسطني نكبة نتيجة

 . الضفتني بوحدة األردن مع
 الضفتني؟ ووحدة النكبة بعد اباإلنتخ قانون يف النظر إعادة /علل( س

 .ابالنتخاابت الغربية الضفة يف الفلسطينيني مشاركة لضمان
 والنيايب؟ الدستوري التطور مثار يقطف األردن بدأ مىت( س
 .كافة  السياسية الفعاليات مبشاركة م،1956 عام يف االنتخاابت أجراء -1
 .مقعد 26 حزبية يةائتالف كتلة  أكرب ظهور الرابع النيايب اجمللس وشهد -2
 ابسم ائتالفية حزبية حكومة أول  النابلسي؟ سليمان حكومة عرف( س

 (.1957 /1956)  الوطنية احلكومة
   يف الدستورية مدهتا انتهاء قبل النيابية اجملالس معظم حل /علل( س

 ؟(1967 – 1946) عام بني ما املدة     

 األردنية، قراطيةالدمي التجربة يف أثرت التحدايت من جمموعة بسبب
 .الفلسطينية القضية وتداعيات اإلقليمية، احلروب

 ؟(1967 –1946)يف النيباية احلياة واجهت اليت التحدايت اذكر( س
 .الفلسطينية القضية تداعيات -ب . اإلقليمية احلروب -أ

 1967 نيسان / /15 مالحظة اخر جملس جيمع الضفتني عام
 
 

 



 
 

 

 2تاريخ االردن ف
 

2019 
 

 (0799798496)الربابعة  علي األستاذ

3 

 
 م؟1971 عام مرة من ألكثر التاسع النيايب جملس فرتة مددت علل( س

 الغربية للضفة اإلسرائيلي واالحتالل م،1967 عام حزيران حرب بعد
 .األمة جملس جلسات وأتجلت التشريعية، السلطة وظيفة تعطلت

 فئات مع اهلامشية القيادة اجتماعات عن نتجت اليت الصيغ أبرز عدد( س
 النواب؟ جمللس بديلة صيغ عن للبحث الشعب

 .م1972 عام األردين الوطين االحتاد مشروع -1
 .م1978 عام االستشاري الوطين اجمللس -2

 ؟االستشاري الوطين اجمللسعرف / 
 عامني، مدته كانت  الوزراء رئيس من وبتنسيب ملكية، إبرادة معني جملس

 واالجتماعية السياسية وفئاته اجملتمع، لشرائح ممثلة اجمللس تركيبة وجاءت
 .كافة  واالقتصادية

 اإلستشاري الوطين اجمللس إنشاء /علل( س
 .االستمرار من النيايب اجمللس منعت اليت احمليطة إلقليميةا لظروفا -1
 .الدستوري الفراغ لسد مؤقتا وحال النيابية احلياة تنقطع ال لكي -2
  .واملشورة الرأي تبادل -4 .الشعبية للمشاركة الفرصة إاتحة -3
 .والتشريعات القوانني يف النظر -7      . العامة السياسات مناقشة -5

 رئيس إىل طالل بن احلسني امللك وجهها اليت امللكية الرسالة دتأك: مالحظة
 .النيابية احلياة عن بديال ليس اجمللس أن الوزراء

 لالجتماع التاسع األمة جملس بدعوة امللكية اإلرادة صدرت /علل( س
 االستشاري؟ الوطين اجمللس حل إعالن بعد م1984عام استثنائية بدورة

 .تورالدس مواد بعض لتعديل -1
 .الشاغرة النيابية املقاعد مللء فرعية انتخاابت جراءإل -2
 ؟1984اجراء انتخاابت فرعية عام  /علل( س

 – 1974 املدة يف التاسع النيايب اجمللس أعضاء من نواب مثانية لوفاة
 .الشاغرة املقاعد مللء تكميلية انتخاابت أجريت حيث م1984

  أو ؟1989 عام النيابية احلياة عودة /علل( س
 ؟1989 انتخاابت إجراء إىل حسني امللك دعا /علل( س
  .االقتصادية كاألزمة  األحداث من عدد مع للتعامل -1
 .فلسطني مع االرتباط فك -2

 بداية م،1989 عام عشر احلادي النيايب اجمللس انتخاب يعد: مالحظة
  .حزبية مشاركة شهد وقد األردنية، الدميقراطية مسرية يف جديدة مرحلة

 احلسني؟ امللك عهد يف النيابية اجملالس آخر هو ما( س
 .م1997 عام املنتخب عشر الثالث النيايب اجمللس

 وتطوير اإلصالح سياسة ضرورة على الثاين عبدهللا امللك جاللة أكد( س
 .لقرارا صنع يف الفاعلة املشاركة من األردين املواطن ؟ لتمكنياحلزبية احلياة

 ملحوظا؟ أو تطورا الثاين عبدهللا امللك عهد يف النيابية احلياة شهدت( س
 النيابية؟ احلياة لتنشيط الثاين عبدهللا امللك خطاابت دور بني( س
 .لالنتخاب املستقلة اهليئة إنشاء-2 .الدميقراطية ثقافة بنشر توجيهاته -1
 .كافة  األردين اجملتمع ألطياف السياسية املشاركة وممفه تعزيز -3
 .احلزبية احلياة تطوير - 5 .اإلصالح سياسة ترسيخ ضرورة -4
 م؟2001 عام حىت قائما عشر الثالث النيايب اجمللس استمر /علل( س

ل  واملتمثلة األردن هبا مر اليت الظروف بسبب جديد جملس انتخاب ُأج ِّ
 .الفلسطينية االنتفاضة و نيةالثا اخلليج حرب بتداعيات
 عام (14) اجمللس انتخاابت الثاين عبدهللا امللك عهد يف أجريت: مالحظة
( بنظام 17( انتخب اجمللس )2013وعام)2007 عام يف(15)و ،2003

 .2012انتخايب معدل اقر بعام 
 ؟2016 اجلديد النيايب االنتخاب قانون يف جاء ما أهم وضح /عدد( س
  عضوا( 130) النواب جملس ضاءأع عدد أصبح -1

 .النسائية للكوات مقعدا( 15) بينهم من     
   حبيث املفتوحة، النسبية القائمة واعتماد الواحد الصوت قانون إلغاء -2

      املخصصة املقاعد عدد يساوي األصوات من عددا انخب كل  ميتلك    
  .لدائرتة االنتخابية    

 خاب؟لالنت املستقلة اهليئة س(عرف
 وإدارهتا النيابية االنتخاابت على اإلشراف أجل من م2012 عام أتسست

 .الوزراء جملس يقررها أخرى انتخاابت أي على واإلشراف مراحلها، كل  يف
 النسائية؟ الكوات س( عرف
 والبلدية النيابية واجملالس املنتخبة اهليئات مقاعد من عدد أو نسبة ختصيص
 .القرار وصنع التشريع مواقع يف األردنية ملرأةا متثيل لضمان وذلك للنساء،

 ؟ األحداث من يناسبه ما وفق اآليت الزمن اخلط أكمل( سؤال
 1989 1988 1984 العام

دعوة امللك احلسني جمللس االمه  احلدث
 التاسع لدورة استثنائية

حل اجمللس 
 النيايب العاشر

عودة احلياه 
 النيابيه

 األردن يف احلزبية احلياة: الثالث الفصل
 األردن؟ يف احلزبية احلياة بدأت مىت( س

 .م1921 يف أردنية حكومة أول شكل الذي االستقالل حزب أتسس منذ
 االستقالل؟ قبل األردن يف السياسية األحزاب مطالب هي ما( س
                                            .العربية الوحدة قيام اىل تدعو ألهنا -1  القومية: الصبغة* 

 فلسطني اىل اليهودية واهلجرة بلفور وعد رفض -2                     
 .االستقالل على األردن حصول -1:الوطنية الصبغة* 

 .الربيطاين االنتداب اهناء -2                   
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 اإلمارة؟ عهد يف األردنيون شكلها ليتا األحزاب اذكر( س
 (1921الذي مت تشكيل اول حكومة منه عام ) االستقالل حزب -1
 .  األردين الشعب حزب -2 
 .األردين الوطين للمؤمتر التنفيذية اللجنة حزب -3 

 األردن؟ يف احلزبية احلياة تنشيط اىل أدت اليت العوامل اذكر( س
 األردن؟ يف احلزبية احلياة نشطت مىت أو 

 .  م1950 عام الضفتني وحدة -2.   م1946 عام االستقالل -1
 .م1952 عام دستور إصدار -3 

 ؟ م1952 عام احلزبية احلياة تنشيط يف الدستور إصدار ساهم( س
 يف فاعل بدور شاركت اليت واجلمعيات السياسية األحزاب بتشكيل مسح

  .النابلسي مانسلي حكومة مثل والربملانية، احلكومية املؤسسات
 احلزيب؟ النشاط وإيقاف العرفية األحكام إعالن /علل( س
   والقوانني الدستور أقرها اليت الشروط األحزاب هذه بعض خمالفة -1

 .احلزيب للعمل الناظمة     
 .ودوليا إقليميا واالقتصادية السياسية األوضاع توتر -2
 .وسالمته الوطن أمن على للحفاظ -3
 احلزيب؟ النشاط إيقاف قرار من املسلمني اإلخوان مجاعة ءاستثنا مت( س

 .سياسيا حزاب وليست اجتماعية خريية مجعية ألهنا
 ؟العرفية األحكامس( عرف / 

 حالة فيها وتعلن األزمات، حالة يف الدولة إليها تلجأ القوانني من جمموعة
 التنفيذية السلطة فيها ومتنح الطارئة، الظروف تزول حىت الطوارئ

 .البالد يف واالستقرار األمن يستتب حىت واسعة صالحيات
 التحول مبرحلة 1989 عام احلزبية احلياة اىل العودة مرحلة مسيت /علل( س

  الدميقراطي؟
 االنتخاابت وإجراء جديد، من النيابية احلياة انطالق إعادة شهدت ألهنا

 .تخاابتلالن ابلرتشح السياسية األحزاب ألعضاء مسحت اليت النيابية
  الدميقراطي؟ التحول مرحلة عرف( س

 ألهنا بذلك مسيت ،1989 عام احلزبية احلياة اىل العودة مرحلة هي
 :مظاهرها أبرز من وكان .جديد من النيابية احلياة انطالق شهدت

  األحزاب قانون تعديل -2  .  1991 عام الوطين امليثاق صدور -1
   . العامة احلرايت إطالق -4.  1992 عام األحزاب قانون صدور -3
 الوطين؟ امليثاق فكرة ظهرت /علل( س

 اليت السياسي للعمل الناظمة العامة املبادئ يتضمن الذي اإلطار بوصفه
 .املختلفة األردين اجملتمع وفئات السياسية القوى عليها تتفق

 الوطين؟ امليثاق لتحقيقها سعى اليت األهداف ما( س
 .السياسية التعددية حتقيق -2 .يالدميقراط النهج ترسيخ -1
 
 

 ؟1991 عام الوطين امليثاق عليها قام أو التزم اليت املبادئ اذكر( س
  .واألحزاب للتنظيمات العام السلوك يف الدميقراطي العمل قواعد احرتام -أ

   وترخيص ابالنتخاابت، واملشاركة عملها ابستئناف لألحزاب السماح -ب
 .جديدة أحزاب      

 .اآلخرين معتقدات واحرتام واملوضوعية، التسامح قيم ترسيخ -ج
  حرية عن التعبري يكفل مبا مجيعا للمواطنني األساسية احلرايت ضمان -د

 .الدستور إطار يف الرأي    
 .للدولة والدميقراطية املدنية الصفة على احلفاظ -ه
 الوطين؟ امليثاق عرف( س
 تتفق اليت السياسي للعمل الناظمة لعامةا املبادئ يتضمن الذي اإلطار هو

 .املختلفة األردين اجملتمع وفئات السياسية القوى عليها
 ؟1992 عام األحزاب قانون صدور علل( س
 .للدولة الدميقراطية احلياة مظاهر من السياسية األحزاب -1
 توجها خلق ما واحلزبية، السياسية احلياة أوجه خمتلف تنظيم تناول -2

 .واطالق احلرايت العامه سياسية أحزاب إلنشاء اسينيالسي لدى
 س( عرف / احلزب؟

 سياسي تنظيم أبنه احلزب م1992 لعام األردين األحزاب قانون عرف
 بقصد القانون وأحكام للدستور وفقا األردنيني من مجاعة من يتألف

 ابلشؤون تتعلق حمددة أهداف وحتقيق السياسية، احلياة يف املشاركة
 .ومشروعة سلمية بوسائل ويعمل واالجتماعية، واالقتصادية السياسية

 العامة؟ احلرايت إطالق يتم كيف(  س
 للحرايت املقيدة العرفية األحكام إبلغاء -1
  .واملطبوعات واجملالت الصحف من العديد إبصدار السماح -2
 ؟2007 عام األحزاب قانون على جرت اليت التعديالت وضح( س
 .عضو( 500) عن للحزب ؤسسنيامل عدد يقل أال -1
 عضوا( 150) للحزب املؤسسني عدد ليصبح القانون عدل م2015 -2
 .احلزبية املشاركة تشجيع هبدف (علل)

 السياسية احلياة أوجه خمتلف تنظيم تناول قانون األحزاب؟ قانون عرف( س
 .1992 عام صدر واحلزبية

 :السادسة الوحدة
 العريب اجليش – األردنية املسلحة واتللق التارخيي التطور: األول الفصل

 :وهي مهمة تطور مبراحل األردين العريب اجليش مرس( 
 (م1953 – 1921) األوىل املرحلة: أوال

 العربية الثورة رجال من م1921 عام األردين العريب اجليش نواة تشكلت •
 .األردن شرق اىل احلسني بن عبدهللا األمري مع جاؤوا الذين الكربى

 .وشعبها أرضها حلماية جيش وجود يتطلب األردن شرق إمارة إنشاء كان  •
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 :األوىل العريب اجليش تشكيالت وضح /اذكر( س
 من عبدهللا األمري مع جاءت اليت القوة وهي (عرف) العربية القوة -1

 .جنداي( 250)و ضابطا( 25) من وتكونت معان، اىل احلجاز
  (عرف) العام األمن قوة -2

 .اهلجانة وقوة تةالثاب الدرك قوة من وتكونت األمن، حفظ يف مهمتها
  ) عرف ( السيارة القوة -3

 .فردا( 750) أفرادها عدد بلغ ومشاة، فرسان سرااي من تكونت
 املرحلة االوىل ؟ يف العريب اجليش مرهبا اليت التطورات اذكر( س

 .م1923 عام السيارة ابلقوة وإحلاقها العام، األمن قوة إلغاء -أ
 (علل). م1923 عام اإلمارة جيش على العريب اجليش اسم إطالق -ب
    .متعددة عربية عناصر من مكوان كان  -1
 .قضاايهم عن يدافع العرب لكل جيشا ليكون -2
 .البادية قوة اىل وحتويلها احلدود قوة تشكيل -ج
 .املدفعية وسالح األردين اجلو سالح تشكيل -د

 بن حسني امللك من اترخيي قرار األردين؟ اجليش قيادة تعريب عرف( س
 .اإلجنليز القادة وكبار كلوب  القائد خدمات إبهناء طالل

 (م1966 – 1953) الثانية املرحلة: اثنيا
 القرار مقدمتها يف األردنية املسلحة القوات يف مهمة تطورات شهدت
 الضباط شغل فقد م،1956 عام آذار من األول يف اجليش قيادة بتعريب
 وقيادة العامة القيادة يف املهمة املناصب بعض العريب اجليش يف اإلجنليز

 حالت وقد( كلوب  جون) بقيادة وستني، أربعة الضباط بلغ التشكيالت،
 .األردين للجيش تطوير أي دون لربيطانيا املخلصة القيادة هذه
 من الرغم على العسكرية شؤوننا على بريطانيا سيطرة استمرار /علل( س

 اجليش؟ قيادة تعريب
 بلغ املهمة املناصب بعض العريب ابجليش شغلوا اإلجنليز الضباط ألن

 وقد( كلوب  جون) الضابط بقيادة (ضابط 64 ()1956) عام عددهم
 .إلجنلرتا وإخالصهم والؤهم بقي
 اجليش؟ تعريب قرار أثر وضح( س

 مهمته وليؤدي األردنية، املسلحة القوات اتريخ يف جديدة مرحلة لتبدأ
 .ألجلها أنشئ اليت والقومية الوطنية

 احلسني؟ امللك جاللة نظرة حسب اجليش قيادة تعريب أسباب عدد( س
   .جليشنا نفعا -1
  .ووطنا بالدان خدمة -2
    .كلمتها  وإعالء أمتنا مصلحة -3

 .لألركان رئيسا عناب راضي اللواء تعيني مت: مالحظة
 
 

 التعريب؟ مرحلة يف األردنية مسلحة قواتال شهدهتا اليت التطورات ما( س
 القوات وخروج م،1957 عام يف الربيطانية األردنية املعاهدة إلغاء -1

 .األردن من الربيطانية
 . جنودو  ضباط من للجيش املنتسبني أعداد ازدايد -2
 .اجليش يف اجلديدة والكتائب واأللوية الفرق من العديد تشكيل -3
 اجليش؟ يف اجلديدة والكتائب واأللوية الفرق مثال أعطي( س

 وألوية املدفعية، وكتائب امللكي، الدروع وسالح امللكي، احلرس ألوية مثل
 اءلو  القادسية، لواء طالب، أيب بن علي اإلمام لواء) مثل للمشاة جديدة
 (.الريموك لواء الوليد، بن خالد لواء حطني،

 (م 1976 –م 1967 ) الثالثة املرحلة: اثلثا
 .اإلسرائيلي العريب الصراع عن انجتة وعسكرية سياسية حتدايت األردن شهد •

 ؟ يف هذه املرحلة األردين العريب اجليش خاضها اليت احلروب عدد( س
 الكثري األردين العريب جليشا فيها فقد،  م 1967 عام حزيران حرب -1

 .الغربية الضفة إسرائيل واحتلت أسلحته، من
 أول األردين العريب اجليش يف حقق، م  1968 عام الكرامة حرب -2

 .اإلسرائيلي العدو جيش على عريب انتصار
 العريب اجليش فيها شارك، م  1973 عام( رمضان) تشرين حرب -3

 .ةالسوري اجلبهة على ابلقتال األردين
 املرحلة؟ هذه شهدهتا اليت التطورات وضح( س
 .اخلاصة القوات تشكيل -1
 تضم فرقة كل  أصبحت حيث الفرق، أساس على العريب اجليش تنظيم -2

 .واخلدمات اإلسناد وأسلحة املناورة وحدات خمتلف
 .امليداين اجلوي الدفاع مديرية وتشكيل اجلوي، الدفاع منظومة تطوير -3
 .امللكي اجلغرايف املركز إنشاء -4
 .املسلحة القوات يف األردنية املرأة مشاركة -5
 املسلحة؟ القوات يف األردنية املرأة مشاركة مظاهر أبرز وضح( س

 القوات يف الطبية اخلدمات لرفد للتمريض، مىن األمرية كلية  أتسيس -أ
 .املؤهالت ابملمرضات املسلحة

 يف إدارايت للعمل نياتاألرد اجلامعيات النساء من عدد جتنيد -ب
 .املسلحة القوات

 اإلرهاب، ومكافحة االستطالع، مبهام للقيام اخلاصة؟ القوات عرف( س
 .تقدمها وإعاقة العسكرية األراتل واستهداف

 (م 1999 – 1977) الرابعة املرحلة: رابعا
 اجليش – األردنية املسلحة للقوات ملحوظة بتطورات املرحلة هذه متيزت •

 .والتدريب التسليح حيث نم العريب
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 يف والتدريب التسليح حيث من املسلحة القوات تطور مظاهر عدد( س

 ؟(1999-1977) بني ما املرحلة
 .العسكرية الكليات و ،(العسكري اجلناح) مؤتة جامعة إنشاء -1
 .اإللكرتونية احلرب مديرية إنشاء -2
 الذكور إحلاق على ينص الذي ) عرف ( العلم خدمة قانون صدور -3

 .عامني مدة العسكري التدريب يف عشرة امنةالث سن بلغوا ممن
 .امللكية البحرية قوة إىل امسه وتغيري امللكي، السواحل خفر قوة تطوير -4
 .النقل و املقاتلة الطائرات أبحدث ورفده امللكي اجلو سالح تطوير -5
 .املسلحة القوات يف املرأة شؤون ملتابعة علل العسكرية املرأة شؤون إدارة أتسيس -6
 .الدولية السالم حفظ قوات يف املشاركة -7
 القوات مشاركة ازدايد أو السالم عمليات تدريب معهد إنشاء /علل( س

 السالم؟ حفظ قوات يف األردنية املسلحة
 .طيبة دولية مسعة من األردنية املسلحة القوات به حظيت ما اىل نظرا -أ

 .وانضباطه األردين اجلندي بشجاعة إشادة -ب
 العريب اجليش شهداء لذكرى ختليدا( علل) الشهيد صرح إنشاء -8

 وإجنازات احلديث، األردن اتريخ يسجل وطنيا متحفا وليكون األردين،
 .األردنية املسلحة القوات

 (.1998احلاق كلية االمرية مىن جبامعه مؤتة عام )  -9
 (اآلن حىت – م 1999) اخلامسة املرحلة: خامسا

 املرحلة هذه يف العريب اجليش – ألردنيةا املسلحة القوات حظيت( س
   احلسني؟ ابن الثاين عبدهللا امللك من ابلغ ابهتمام

  اجليش حباجات دراية األكثرو  اخلاصة للقوات وقائدا أفراده أحد كان
 ؟ اخلامسة املرحلة يف العريب ابجليش عبدهللا امللك اهتمام مظاهر اذكر( س
 م1999 عام والتطوير للتصميم الثاين عبدهللا امللك مركز أتسيس -1
 .والعسكرية املدنية املعدات لتصنيع( علل)
 .املناطق نظام اىل الفرق نظام من املسلحة القوات تنظيم إعادة -2
  وحدث العسكرية، القواعد بنظام العمل يف اجلو سالح استمرار -3

 .حديثة وقتال نقل طائرات إبدخال السالح     
 .والدولية احمللية األزمات مع للتعامل زماتاأل إدارة مركز إنشاء -4
 القوات أفراد تنقالت لتأمني( علل) اإلداري النقل نظام استحداث -5

 .ومتطور حديث أسطول بوساطة املسلحة
 .مجيعها املسلحة القوات وحدات إىل احلواسيب إدخال -6
  والتطوير؟ للتصميم الثاين عبدهللا امللك مركز عرف( س
 التصميم جمال يف تعمل م1999 عام أتسست يةعسكر  مؤسسة هو

 لتلبية والعسكرية املدنية املعدات من األولية النماذج وتصنيع والتطوير
 .التصديرية والسوق املسلحة القوات احتياجات

 

 األردنية املسلحة للقوات واإلنساين التنموي الدور: الثاين الفصل
 األردين؟ العريب اجليش هبا يقوم اليت األدوار ما( س
 .عنه العدوان وصد الوطن حدود عن الدفاع: العسكري الدور -1
 .أزماهتم يف العرب األشقاء جانب اىل الوقوف: قومي دور -2
 .التنمية حركة دفع: تنموي دور -3
 .العاملي املستوى على إنساين دور -4
 ؟ التنموية املشاريع يف ملسلحةا القوات مشاركة جماالت أبرز وضح( س
 البشرية القوى جمال -1
 املدربة؟ ابلكفاءات العمل سوق املسلحة القوات ترفد( س

 .والسلم احلرب يف مهامها بتنفيذ للقيام األردنيني من العديد تستوعب -أ
 وأفرادا. ضباطا صفوفها اىل ينضم من تعليم يتوىل -ب
 والثقافة: التعليم جمال -2
 .العسكرية والثقافة التعليم مدارس يف اجملاين التعليم ريتوف -أ

 .والشهداء واملتقاعدين العاملني ألبناء اجلامعي التعليم توفري -ب
 املشرتكة الصناعية واملشروعات العلمية البحوث إعداد يف املشاركة -ج
 .امللكية العلمية اجلمعية مع ابلتعاون الرايح طاقة مشروع (مثل)

 اجلانبني بني الدمج على األردنية املسلحة القوات حرصت كيف  وضح( س
 .األردنية اجلامعات مع املشرتكة املشاريع يف والتطبيقي النظري
 مع املشرتكة الصناعية واملشروعات العلمية البحوث إعداد يف شاركت

 .الرايح طاقة مشروع( مثل) األردنية اجلامعات
 الصناعي اجملال -3
 ؟ الصناعي القطاع دعم يف األردنية املسلحة القوات سامهت كيف(  س

 .املصانع يف واملعدات األجهزة لصيانة الفنية اخلدمات تقدمي -أ
 .واألاثث واألوكسجني الدهاانت، مثل املصانع، من العديد إنشاء -ب
 .وسوفكس إيدكس مثل ، الصناعية املعارض يف املشاركة -ج
 الصحي اجملال -4
 الصحية؟ الرعاية تقدمي يف امللكية الطبية ماتاخلد مديرية دور وضح( س

 يف والصديقة الشقيقة الدول ورعااي اململكة سكان من كبريا  عددا تعاجل
 .الطبية اخلدمات مستشفيات

 األردنية؟ امللكية الطبية اخلدمات مستشفيات على امثلة هات( س
 .العسكرية املستشفيات -ب   .عمان يف الطبية احلسني مدينة -أ

  :والري الزراعة جمال -5
 .ومائية زراعية مبشاريع القيام امللكي اهلندسة سالح خالل من
 املسلحة؟ القوات تنفذها اليت واملائية الزراعية املشاريع على أمثلة اذكر( س

 .األردنية البادية يف الرتابية السدود إنشاء -أ
 .الزراعية الطرق شق -ج    .الزراعية األراضي استصالح -ب
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 واإلخالء اإلنقاذ جمال -6
  ؟ واإلخالء اإلنقاذ جمال يف األردنية املسلحة القوات مهمات اذكر( س

 .اآلليات من وإخالئها والثلوج األنقاض إبزالة الطرق فتح -أ
 .البحرية القوة طريق عن الغرق حاالت يف واإلنقاذ والتحري البحث -ب
 اجلوية واملساحة اخلرائط جمال -7
   امللكي؟ اجلغرايف املركز عرف( س
 .واملخططات اخلرائط إصدار عن املسؤولة اجلهة هو
 والتعمري البناء جمال -8
  ؟ والتعمري البناء جمال يف األردنية املسلحة القوات تسهم( س
 .ملنتسيبيها اإلسكانية القروض منح -2 . احلكومية املباين إنشاء -1
 .السدود إقامة -4   .املسلحة القوات ملنتسيب السكنية املباين -3
  السالم؟ حفظ قوات يف مبشاركته األردن منها انطلق اليت الثوابت عدد( س
 .هبا تتمتع اليت الدولية املكانة -1
 .العريب للجيش النبيل اإلنساين ابلدور وإميانه لرسالته انعكاسا -2
 .والشجاعة واالنضباط لتدريبا حيث من الطيبة السمعة -3
 يف إنسانيا دورا لتؤدي املسلحة للقوات املتحدة األمم اختيار /علل( س

 ؟الدولية السالم حفظ مهام
 التدريب حيث من املسلحة القوات هبا متتع ليتا الطيبة السمعة

 وساحل هاييت( )مثل) هلا املتحدة األمم الختيار الدافع هي واالنضباط
 (.واهلرسك والبوسنة الشرقية، وتيمور ن،وسرياليو  العاج،

 األردين؟ للجندي املشرقة الصورة تعزيز /علل( س
  .العاملي السالم حفظ ميدان يف األردنية املسلحة القوات تواجد -1
 .العامل شعوب مع حضارية بصورة التعامل على قدرته -2
 .واملتخصصني ابملدربني الصديقة الدول يرفد العريب اجليش أصبح -3
 السالم؟ حفظ قوات يف األردنية املشاركة أهداف اذكر( س
 .املساعدة وتقدمي احلروب، ويالت من ختفيف على املساعدة -1
 .العامليني والسالم األمن نشر يف األردن رغبة أتكيد -2
 .الدولية الساحة على مبكانته واالرتقاء عامليا ابألردن التعريف -3
 كالعراق  العامل، يف املنكوبة املناطق اىل العسكرية املستشفيات تسيري -4

 األردن يف األمنية األجهزة: الثالث الدرس
 واإلستقرار؟ األمن أمهية بني( س
 .  وتقدمها اجملتمعات وجود أساس واإلستقرار األمن يشكل -1
 مواطنيها جتاه الدولة واجبات أهم -2 

 األردن؟ يف األمنية األجهزة عدد( س
.       العامة املخابرات -3.      املدين الدفاع -2    .العام األمن -1
 الدرك قوات -4

 العام األمن: أوال
 منه جزءا كان  حيث العريب، اجليش بتأسيس العام األمن جهاز تشكيل ارتبط•

 .الداخلية وزارة يتبع أصبح م1958 عام ومنذ م1956 عام بينهما فصل حىت
 العاملية؟ الشرطة ألجهزة أمنوذجا األردين العام األمن جهاز يعد /علل( س

 .الشرطية للوظيفة واالجتماعية واإلنسانية الوقائية ابألبعاد أخذ ألنه
 العام؟ األمن جهاز مهام عدد( س
 .واألموال واألعراض واحاألر  ومحاية واألمن، النظام على احملافظة -1
 مرتكبيها. على والقبض وتعقبها، اكتشافها على والعمل اجلرائم منع -2
 .السجناء وحراسة والتأهيل اإلصالح مراكز إدارة -3
 .السلطات ملعاونة الرمسية، واألوامر واألنظمة القوانني تنفيذ -4
 .وتنظيمه الطرق على النقل مراقبة -5
 اجملتمعية؟ الشرطة إنشاء سبب أو ؟اجملتمعية الشرطة عرف( س

 الشراكة على القائمة كافة،  اجملاالت لتشمل الشرطي للعمل فلسفة هي
 .املشكالت بعض حلل احمللي واجملتمع الشرطة رجل بني
 يف استحدثت اليت العام األمن جلهاز التابعة والوحدات اإلدارات عدد( س

  الثاين؟ هللادعب امللك عهد
 االستثمار وتشجيع أمن وحدة -2 .لبيئيةا الشرطة إدارة -1
 .األحداث شرطة وإدارة -4 إم إف أمن إذاعة -3

 .م1956 عام أتسس املدين الدفاع: اثنيا
 املدين؟ الدفاع واجبات أهم عدد( س
 . الوقاية إبجراءات املواطنني وتوعية العامة، واملمتلكات األرواح محاية -1
 عنها. الناجتة اإلسعاف وحاالت واإلنقاذ اإلطفاء بعمليات القيام -2
 .عليها واإلشراف وأدواته والكوارث الغارات من اإلنذار وسائل توفري -3
 .املدين الدفاع أعمال على التطوعية الفرق تدريب -4
 .املباين يف العامة السالمة شروط توافر من التأكد -5

 .م1964 عام أتسست   العامة املخابرات دائرة: اثلثا
 ؟ واحرتافية متيزا االستخبارية الدوائر أكثر من املخابرات تعد علل( س

 .والتخريب لإلرهاب التصدي يف دورها الدويل  التعاون جمال يف إلسهامها
 ؟ املخابرات دائرة هبا  تقوم اليت الوطنية واملهام الواجبات أبرز عدد( س
 .السياسي القرار صانع اىل وتقدميها وحتليلها، املعلومات مجع •
 ختريبيا. ماداي فعال يولد الذي الفكري التخريب مقاومة •
 .كافة  بصوره اإلرهاب ومكافحة املادي، التخريب مقاومة •
 .التجسس مكافحة •

 العامة؟ املخابرات دائرة مميزات أهم عدد( س
 .والتشريعات القوانني وفق تتعاملو  واملستجدات املتغريات واكبت -1
 .وحريته املواطن كرامة  احرتام و اإلنسان قحقو  مبعايري التام االلتزام -2
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 املخابرات؟ مهام بتنفيذ يقوم الذي من( س

 حيملون مجيعهم العلمي والتأهيل الكفاءة معايري ووفق بعناية خيتارون ضباط
وتقوم  متخصصة وعمليات لدورات خيضعون األدىن ابحلد االوىل اجلامعية الدرجة

 . وامر خطيةابالعمال اليت يكلفها هبا رئيس الوزراء اب
 كافة؟  وصوره أبنواعه لإلرهاب التصدي يف املواطن دور وضح( س

 كبري  جانب يف وتعتمد الوطين واالستقرار األمن محاية يف أساسي شريك
 . اململكة أمن على وحرصهم وتعاوهنم املواطنني وعي على عملها من

 .م2008 عام شكلت  الدرك قوات: رابعا
 الدرك؟ قوات واجبات وضح( س
 .للدولة احليوية واملصاحل املؤسسات محاية -2    .اآلمنة البيئة توفري -1
 .الدبلوماسية والبعثات املنشآت حراسة -4. الرمسية الوفود محاية -3
 .والنشاطات والفعاليات للمهرجاانت األمنية املظلة توفري -5
 .والنقابية ديةوالبل الربملانية االنتخابية العملية إلجناح اآلمنة البيئة توفري -6
 تقدمي اخلدمات للمواطنني احملتاجني عن طريق توزيع املساعدات. -7

 األردن يف االقتصادية احلياة: السابعة الوحدة
 األردن يف الزراعة: األول الفصل

 وتطويره؟ الزراعة بقطاع اإلهتمام/  علل( س
 .الغذائي األمن تعزيز -2.     الغذاء توفري يف الزراعة تسهم -1
 .العمل فرص توفري-4.  األخرى االقتصادية القطاعات تطوير -3
 األردن؟ يف الزراعي التطور تتبع( س
 اإلمارة. عهد يف والرعي الزراعة يف األردن شرق أهايل معظم عمل -1
 .والكرسنة والعدس واحلمص والفول والشعري القمح زراعة انتشرت -2
 .بعد االستقالل انللسك الرئيس االقتصادي النشاط الزراعة بقيت-4
 القطاع يف العمل تراجع أو األخرى؟ اإلقتصاد قطاعات تطور أثر وضح( س

 ؟املاضية العقود يف الزراعي
 .املدن اىل والبادية الريف سكان بعض هجرة اىل أدى -1
 .البعلية الزراعة وخباصة الزراعة يف العمل تراجع -2
 الزراعي؟ القطاع دعم يف احلكومات دور وضح( س
 .له الناظمة والقوانني التشريعات إصدار -1
 .والبيطرية اإلرشادية واخلدمات للمزارعني، القروض تقدمي -2
 .اجلمركية الرسوم من الزراعي تاجناإل مستلزمات إعفاء -3
 .احلديثة الزراعية األنظمة استخدام حنو املزارعني توجيه -4
  املائي؟ احلصاد مشاريع يف الدولة توسع أسباب عدد( س

 او علل / اجناز مشروع قناة امللك عبدهللا االول؟
 .للري املتخصصة املياه تناقص -2. األردن يف املياه مصادر قلة -1
 .الزراعة حلاجة تكفي ال اليت األمطار مياه على االعتماد -3

 ؟ األمطار وقلة املائية املصادر قلة مشكلة األردن واجه كيف  بني( س
 منطقة يف زراعي مشروع أول وهي (عرف) عبدهللا امللك قناة بشق -1

 .الستينات بداية الريموك هنر على األغوار
 واحلفائر السدود إبنشاء( عرف) املائي احلصاد مبشاريع االهتمام -2

 .واستغالهلا اآلابر حفر وتنظيم للمياه احلافظة الرتابية
 السدود؟ تلك أهم عدد( س
 (التنور الوالة، املوجب، طالل، امللك العرب، وادي الوحدة، الكفرين،)
 .واستغالهلا االرتوازية اآلابر حفر تنظيم -3
 األراضي تناقص أو املشكالت؟ من يالزراع القطاع يواجه ما أهم بني( س

 األردن؟ يف الزراعية
  وتذبذهبا، األمطار مياه قلة بسبب (علل). املائية املوارد حمدودية -1

 .توزيعها انتظام وعدم     
  الزحف بسبب (علل). العالية اجلودة ذات الزراعية األراضي تناقص -2

 .عليها العمراين     
   تصحر اىل يؤدي ما( علل) املناخي؛ غريوالت اجلفاف مشكلة تزايد -3

 . البادية وأراضي اهلامشية األراضي    
 .جياار وخ داخليا الزراعي التسويق ضعف -4
 .السوق ودراسة املزارعني بني املسبق والتخطيط التنبؤ ضعف -5
  األردن؟ يف التصحر مشكلة تزايد علل( س

 .املناخي والتغري اجلفاف مشكلة تزايد بسبب
 األردن يف والتجارة الصناعة: ل الثاينالفص

 ؟ املهمة القطاعات من والتجاري الصناعي القطاع يعد علل( س
 وجذب الفردي، الدخل وحتسني العمل، فرص توفري يف أثر من له ملا

 .املختلفة االقتصادية االستثمارات
 الصناعي؟ القطاع س( تتبع تطور

 (.والنسيج النجارة،) مثل اليدوية احلرف بعض على الصناعة قامت-أ
 معرض أول خالل من الصناعات، هذه املتعاقبة احلكومات شجعت-ب

 .1925 عمان يف أقيم صناعي زراعي
 الشركات أتسيس يف توسعا الصناعي القطاع شهد االستقالل بعد -ج

 (.شركة وعشرين أربع إىل الشركات هذه عدد وصل) الصناعية
 (.علل) املتتالية اعيةواالجتم االقتصادية التنمية خطط-د
 .البطالة من التقليل -2. التنمية مكاسب توزيع إلعادة -1
 .واخلاص العام القطاعني بني الشراكة تعزيز -4  .احمللي اإلنتاج زايدة -3
 الصناعة؟ بقطاع الداعمة الصناعية املؤسسات أهم عدد( س
 .احلرة املناطق مؤسسة. 2  . الصناعي اإلمناء بنك. 1
 الصناعية الغرف. 4  .الصناعية املدن مؤسسة. 3
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 س( بني دور القطاع اخلاص يف تطوير الصناعة األردنية؟

 مصدرا من مصادر توفري العمل يف األردن. .1
 كربى.ت لة اليت تطور أسهمت املشاريع الصناعية اإلنتاجية الصغري  .2
 . رفد االقتصاد الوطين.4 التخفيف من مشكلة البطالة. .3

 س( وضح أبرز التطورات يف القطاع الصناعي األردين؟
 (.الفوسفاتتطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية )البواتس،  .1
 تطور الصناعات الكيماوية، ويف مقدمتها صناعة األدوية. .2
  .لبالستيكية واهلندسية وقطاع احلياكةتطور الصناعات الورقية وا .3
 تطور الصناعات اإللكرتونية. .4
 إنشاء عدد من املدن الصناعية املؤهلة واملناطق احلرة. .5

 س( عدد أهم املشكالت اليت يعاين منها القطاع الصناعي؟
 ضعف رأس املال الالزم لقيام بعض الصناعات املتطورة. -أ

 احمللية يف األسواق العاملية. تدين القدرة التنافسية للصناعات -ب
 ارتفاع كلفة  استرياد مصادر الطاقة -د صغر حجم السوق احمللي. -ج
 األوضاع اإلقليمية احمليطة اليت حتد من القدرة على التصدير. -ه

 ؟تطور القطاع التجاريس( تتبع 
 يوصف النشاط التجاري يف األردن يف عهد اإلمارة ابلضعف. -أ

 العاملية الثانية نشطت التجارة )علل( بعد احلرب  -ب
 أصبحت عمان حمط أنظار التجار من البالد العربية اجملاورة. -1
 وذلك لسهولة إجراءات االسترياد وحتويل العمالت األجنبية. -2
 أبرم األردن اتفاقيات جتارية عدة مع الدول العربية. -ج

 س( وضح أهم ما تضمنته االتفاقيات التجارية؟
 نتجات احمللية من رسوم االسترياد.إعفاء امل .1
 نشاط جتارة الرتانزيت )العبور( بني الدول العربية اجملاورة عرب األردن. .2
 .يعد التبادل التجاري مع دول العامل من مرتكزات السياسة االقتصادية -د
 األردنية؟ احلكومات تبنته الذي التجارة لنظام اإلصالحية الربامج وضح( س 

 .األموال رؤوس انتقال أمام يودالق إزالة -1
 .عدة جتارية اتفاقيات توقيع -3 .االستثمار وجذب -2
  اذكرها؟ العامل ودول الدولية املنظمات مع اتفاقيات عدة األردن وقع( س

 بني احلرة التجارة اتفاقيةو  العاملية التجارة منظمة اىل األردن انضمام اتفاقية 
 .األورويب واالحتاد األردن بني الشراكة اتفاقية  يةاألمريك املتحدة والوالايت األردن

 
 

 مؤمتر يف األردن طرح االتفاقيات من األكرب الفائدة ولتحقيق: مالحظة
 يف للمستثمر احلق متنح اليت( االستثمارية النافذة) امليت البحر يف دافوس

 واحد مكان مع املستثمر ويتعامل يوما، عشر أربعة مدة يف عمله مزاولة بدء
 الرتاخيص، ملنح الصالحيات متتلك اليت البشرية والكفاءات ابلتقنيات جهز

 .االستثمارية املعامالت وإجناز
 عددها؟ التجاري قطاعابل تعىن اليت املؤسسات من العديد أنشئت( س
  االقتصادية املشاريع لتطوير األردنية املؤسسة -2         .التجارية الغرف -1
 .واملقاييس املواصفات مؤسسة -4.  املدنية االستهالكية املؤسسة -3
 دافوس؟ مؤمتر عرف( س

 يف م1971 عام بدأت العاملي االقتصادي املنتدى مؤمترات من سلسلة
 .مؤمترات (8امليت) البحر منطقة يف األردن واستضاف را،بسويس دافوس مدينة

 ؟ امليت البحر يف األردن استضافها اليت املؤمترات أمهية بني( س
 .االقتصاد وتنشيط التنمية، عجلة دفع يف أسهمت اقتصادية مشاريع حقق

 وضحها؟ املشكالت من جمموعة األردن يف التجاري القطاع واجه( س
 املستوردات، نسبة ارتفاع بسبب( علل) األردين ريالتجا امليزان عجز-أ

 .احمللي للناتج الصادرات نسبة واخنفاض
 .املنطقة يف واألمين السياسي االستقرار عدم -ب

 .املنافسة وضعف االقتصادي، االنفتاح حتدايت -ج 
 لالستثمار؟ اآلمنة البيئة توفري األردن استطاع كيف(  س
 .السياسية واالضطراابت الصعبة لظروفاب األردن يف االستثمار أتثر .1
 .لالستثمار اآلمنة البيئة توفري .2
 وتعديالته؟ م1995 عام االستثمار تشجيع قانون صدور /علل( س
 .احمللية االستثمارات حتفيز. 2   .واألجنبية العربية االستثمارات جذب.1
 الثاين؟ عبدهللا امللك عهد يف األردن يف االستثمار تشجيع مظاهر اذكر( س
 .األردنية االستثمار هيئة إنشاء -1
 . املؤهلة الصناعية املناطق طريق عن التحتية البنية توفري -2
 .اخلاصة االقتصادية العقبة منطقة إنشاء -3
 .العبديل مشروع مثل الكبرية، االستثمارية املشاريع من العديد إنشاء -4
 .االستثمار لتشجيع واالتفاقيات القوانني من العديد إصدار -5
  أتسست مستقلة حكومية هيئة  األردنية؟ االستثمار هيئة عرف( س

 اخلاصة التشريعات وتوحيد االستثمار، تشجيع هبدف( علل) م2014 عام
 .والصالحيات واملهام األدوار ازدواجية من واحلد به،
 العاملي؟ االقتصادي املنتدى عرف( س

 بسويسرا دافوس يف 1971 عام تأدب العاملية متراتاملؤ  من سلسلة
 عن األردن حقق مؤمترات مثاين امليت البحر منطقة يف األردن واستضاف

 .التنمية عجلة لدفع ومشاريع اتفاقيات طريقها
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 األردن يف السياحة: لثالثا الفصل

 الوطين؟ لالقتصاد مهما موردا األردن يف السياحي القطاع يشكل علل( س
 العامل أحناء من للسياح جاذبة سياحية مقومات من األردن به حيظى ما اىل نظرا
 األردن؟ يف السياحة مقومات عدد( س
 .والتارخيية األثرية املواقع -2 .املواصالت وطرق املوقع -1
 . وفنادق مواصالت من املتوافرة السياحية واخلدمات رافقامل -3
 (.واملستقرة اآلمنة البيئة/  لألردن والطبيعية اجلغرافية اخلصائص -4
 :املواصالت وطرق املوقع -1
 . وأورواب وإفريقيا آسيا دول بني وصل وحلقة متوسط مبوقع األردن يتميز-أ

 دول من األجانبو  العرب السياح وصول تسهل مطارات وميتلك-ب
 .الوحيد األردن ميناء وهي. العقبة وتسهم العامل،

 :والتارخيية األثرية املواقع -2
 خمتلف يف مسجل أثري موقع ألف 13 األردن يف األثرية املواقع عدد بلغ

 .األردن أرض على املتعاقبة احلضارات نتاج على يدل اململكة، مناطق
 هبا؟ والنهوض األردنية سياحةال تطوير يف اخلاص القطاع دور وضح( س
 كاملنتجعات  السياحية، اخلدمة مشاريع من ابلعديد القيام طريق عن

 .األفواج قدوم تنظم اليت السياحية والشركات واالسرتاحات والفنادق
 لألردن: والطبيعية اجلغرافية اخلصائص -3

 .العقبة سواحل على ممتدة وشواطئ بتنوعها األردنية التضاريس متيزت
 واملستقرة: اآلمنة البيئة -5

 وتوفر السياحي، النشاط تزايد يف لألردن واملستقرة اآلمنة البيئة أسهمت
 .اململكة داخل للسياح احلماية السياحية الشرطة إدارة

 ؟ األردن يف السياحي القطاع س(عدد املشكالت اليت تواجة
 .اجملاورة والدول املنطقة يف السياسي االستقرار عدم -1
 .األردنية الداخلية السياحة على اإلقبال مستوى ينتد -2
 .وخارجيا داخليا السياحي والرتويج التسويق يف االستمرارية ضعف -3
 .السياحة دعم جمال يف واخلاص العام القطاعني بني املشاركة ضعف -4
 الداخلية السياحة حلماية أتسست إدارة السياحية؟ الشرطة إدارة عرف( س

 .السياحة لتنشيط مستقرة آمنة بيئة وتوفري
 األردين؟ اجملتمع تطور مظاهر عدد( س
  .السكاين منو تزايد -1
 .الداخلية اهلجرات تزايد -2
 .األردنية األسرة شكل يف تغري -3
 .األردين اجملتمع يف املرأة دور تزايد -4
  .اإلعاقة ذوي رعاية -5
 .التعليم على املتزايد اإلقبال -6

 األردن؟ يف ومواقعها السياحة أنواع بني( س
أنواع 

 السياحة

اقع السياحية مجال السياحة   أهم املو

السياحة 

 الثقافية

خية واألثرية يزيارة املواقع التار 

 واملتاحف املنتشرة في األردن 

جرش، البترا، قلعة الكرك، 

وبك، قلعة عجلون، قلعة الش

أم قيس، القصور الصحراوية، 

متحف التراث األردني، متاحف 

القطع األثرية، ومتاحف الحياة 

الشعبية، واملتاحف التراثية، 

 ومتحف األردن.

السياحة 

 العالجية

سياحة االستشفاء وزيارة 

املنتجعات العالجية التي تتميز 

باملياه الكبريتية الحارة، وكذلك 

 مليت العالجية.مياه البحر ا

حمامات ماعين في مادبا، 

والحمة األردنية في الشونة 

الشمالية، وحمامات عفرا في 

 الطفيلةـ والبحر امليت.

السياحة 

 الدينية

زيارة األماكن الدينية املقدسة 

 اإلسالمية واملسيحية.

مقامات األنبياء وأضرحة 

الصحابة رضوان هللا عليهم، 

ن، وموقع املغطس على نهر األرد

وموقع جيل نيبو، والكنائس 

 البيزنطية.

السياحة 

 البيئية

زيارة األماكن الجبلية والغابات 

صيفا واملناطق املنخفضة 

الدافئة شتاء، واملحميات 

 الطبيعية.

 املصايف: مثل دبين وعجلون.

املشاتي: مثل العقبة والبحر 

امليت واألغوار، املحميات 

 )ضانا، األزرق(.

سياحة 

 املؤتمرات

قد املؤتمرات االقتصادية ع

وغيرها، والتمتع بزيارة املواقع 

 السياحية.

قصر املؤتمرات في منطقة 

 البحر امليت.

 األردن يف االجتماعية احلياة: الثامنة الوحدة
 األردن يف االجتماعية احلياة تطور: األول فصلال

 األردين؟ اجملتمع منها يتكون اليت الفئات عدد( س
 .والبادية والريف املدن سكان

 األردن؟ يف السكان عدد ارتفاع سبب وضح( س
 نسبة واخنفاض املواليد نسبة ارتفاع) للسكان الطبيعية الزايدة نتيجة -1

 (.الوفيات
 .اجملاورة الدول من القسرية اهلجرات بتدفق املرتبطة الطبيعية غري الزايدة -2
 اهلجرات؟ هذه أهم عدد(  س
 .م1967 عام وحرب م،1948 عام حرب بعد الفلسطينية اهلجرة -1
 .اخلليج حرب بعد اخلليج دول من املغرتبني األردنيني آالف عودة -2
 .الثانية اخلليج حرب بعد األردن اىل العراقيني هجرة -3
 املنطقة هلا تعرضت اليت األزمات عن الناجتة اللجوء موجات استمرار -4

 .م2011 عام السورية كاألزمة  العربية
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 املدن؟ اىل والريف البادية من اهلجرة يف تزايدا اجملتمع شهد علل( س

 وفرص وصحية تعليمية خدمات من املدن يف اجلذب عوامل توافر بسبب
 .املدن منو يف أسهم ما اقتصادي، ومنو عمل

 املدن؟ إىل الريف من اهلجرة عن الناجتة السلبية اآلاثر ما( س
 .املدن يف السكانية الكثافة ارتفاع -1
 .األسعار ارتفاع -3    .ءالغذا على الطلب تزايد -2
 .املروري واالختناق واإلسكانية االجتماعية املشكالت ظهور-4
 ؟ املواطنني هجرة من للحد ا احلكومات بذلتها اليت اإلجراءات بني( س
 . والبوادي األرايف يف االستقرار أسباب توفري يف النظر إعادة -1
 .الداخلية اهلجرات من للحد البدو توطني -2 

  .والصحية التعليمية ابخلدمات رتقاءاال -3
 .املختلفة املشاريع طريق عن العمل فرص توفري -4 

 البدو؟ توطني حول طالل بن احلسني امللك دور بني( س
 .واإلنتقال اإلرحتال حلياة حدا يضع -2.البدوية القبائل توطني حاول -1
 .حضرية مساكن هلم يؤمن ومعونة مساعدة برانمج وتنفيذ إعداد -3
 الداخلية؟ اهلجرات تزايد من للحد الثاين عبدهللا امللك إجراءات بني( س
 .واإلنتاجية االكتفاء حنو حظا األقل األردين اجملتمع بشرائح االنتقال -1
 .2003 البادية لتنمية اهلامشي الصندوق( مثل) العاملة املؤسسات إنشاء -2
 ؟ البادية لتنمية ياهلامش الصندوق إنشاء أهداف أو سبب عددعرف او ( س
 .للسكان جاذبة منطقة األردنية البادية جعل -1
 . والبشرية الطبيعية للموارد األمثل االستغالل عرب لالستثمار مؤهلة -2
 والبطالة الفقر من واحلد للسكان املعيشي املستوى يرفع -3
 .البادية أحناء يف النسائية املراكز إنشاء طريق عن املرأة دور يفعل -4
 اجملتمع يف املميز طابعها على املمتدة األردنية األسرة علل حافظت (س

 طويلة؟ لعقود األردين
 .االقتصادية لألوضاع نتيجة -1
 . الصلة دوام تؤكد اليت االجتماعية واملفاهيم ابلقيم التمسك استمرار -2
 تراجعا املاضي القرن من األخريين العقدين يف األردين اجملتمع شهد /علل( س
 النووية؟ األسرة لنمط وشيوعا املمتدة، األسرة منط يف
 التقليدية األسرة وظائف بعض يف التغري -1
         .املدن اىل الريف من اهلجرة تزايد -2
 .التعليم مستوى ارتفاع -4 . .االقتصادي النشاط تنوع - 3
 :خالل من املسؤولية وحتمل على قدرهتا األردنية املرأة اثبتت •
 .ألسرهتا أفضل معيشي وىمست توفري -1
 .واخلاصة احلكومية الوظائف يف العمل -2
 .الصغرية اإلنتاجية املشاريع إدارة -3

 
 

 ابملرأة؟ الدولة ماهتما مظاهر بني( س
 .العمل سوق يف للمشاركة أمامها اجملال وفتح املرأة، تعليم يف التوسع.1
 أول املرأة تقلدت م1979 عام ففي الدولة، يف العامة املناصب تقلد.2

 .لوزارة التنمية االجتماعية وزاري منصب
 .م1992 عام املرأة لشؤون األردنية الوطنية اللجنة أتسيس.3
 عرف أو األردن؟ يف املرأة لشؤون الوطنية اللجنة أتسيس يدل عالم /علل(س

 الوطنية؟ اللجة
 يتعلق ما يف مرجعية وطنية جهة بوصفها ابملرأة الدولة اهتمام على يدل

 .املرأة بشؤون الصلة ذات ابألنشطة
 أول فكانت) والبلدية، والنيابية التشريعية اجملالس يف السياسية املشاركة .4

 .1995واجملالس البلديه  .م1993( األردين الربملان يف نسائية مشاركة
 .االجتماعي العمل ومؤسسات اجلمعيات يف املرأة مشاركة تزايد .5
 إدارة أنشئت م1997 عام و كافة،  والعنف التمييز صور من املرأة محاية.6

 ضد العنف قضااي ملعاجلة (علل) العام األمن ملديرية التابعة األسرة محاية
  اجملتمع يف أساسية وحدة بوصفها األسرة ترابط على واحملافظة والطفل، املرأة

  املرأة؟ ضد والتمييز العنف حماربة يف األردن جهود على أمثلة اذكر •
 1992 املرأة ضد العنف صور مجيع على القضاء اتفاقية على املصادقة -1
 .1997 عام األمن ملديرية التابعة األسرة محاية إدارة إنشاء -2
 األردين؟ اجملتمع مييز ما أهم وضح( س

 .األردين اجملتمع ثلثي الشباب يشكل إذ الفتية، اجملتمعات من يعد
  ؟ عدة بتطورات الرمسي املستوى على األردين الشباب رعاية مرت( س
 .الوزارء لرائسة التابعة الشباب رعاية مؤسسة أصبحت م1966 يف -1
 .للشباب خاصة وزارة أنشئت م1984 -2
 األردين؟ الشباب حنو الثاين عبدهللا امللك رؤية بني( س
 .  ورعايتهم الشباب دعم -1
 .والدعم ابلرعاية أوىل ألهنم(  علل. )وإمكاانهتم طاقاهتم اكتشاف -2
 .واملنافسة التميز على قدرهتم إلثبات حتقيق -3
 ؟عاتقهم على امللقاه املسؤولية وما اجملتمع، تطور يف الشباب دور بني( س

 طاقاته هم الذي التغيري لطبيعة ، التحدايت حلجم وإدراكهم وعيهم إلظهار
 ،والتمييز املنافسة على قدرهتم إلثبات حتقيقا ، النهائي وهدفه وأداته احلية،

 .املستقبل مالمح حتديد يف ستسهم اليت إببداعاهتم النهوض
 بعد بابالش قطاع يف حتققت اليت امللكية واملبادرات اإلجنازات وضح( س

 الدستورية؟ سلطاته الثاين عبدهللا امللك تويل
 .م2001 عام يف للشباب األعلى اجمللس تشكيل.1
 . الشبايب واإلبداع لإلجناز احلسني ابن الثاين عبدهللا امللك جائزة إطالق.2
 القرار صنع يف الشباب وإشراك التغيري، فرسان مبادرة إعالن.3
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 .والبناء للعمل احلسني معسكرات إقامة.4
( علل) البدنية للياقة احلسني ابن الثاين عبدهللا امللك جائزة إطالق .5

 .اخلاصة قدراهتم عن والكشف للطلبة، الصحية اللياقة مستوى رفع هبدف
 استخدامهم طريق عن وتشغيلهم الشباب، تدريب مبادرة إطالق.6

 (علل) األردنية املسلحة القوات يف املدنية بصفتهم
 .عالية وكفاءات مهارات ذات أردنية عاملة قوى إعداد -أ

 .والبطالة الفقر من للحد تدريبها -ب
 .وااللتزام واالنضباط الوطين اإلنتماء روح تعزيز -ج
 الفراغ؟ أوقات استغالل للشباب ميكن كيف  وضح( س
 .واجلوائز بادراتامل يف املشاركة خالل من

 التكافل على القائم األردين اجملتمع من مهما جزءا اإلعاقة ذوي يعد *
 وزارة: )طريق عن الرمسي املستوى على الفئة هبذه اإلهتمام جاء،  والتضامن

 .الثاين عبدهللا امللك اهتمام هذه الفئه انلت (االجتماعية التنمية
 اإلعاقة؟ ذوي لرعاية الثاين عبدهللا امللك جاللة اهتمام مظاهر بني( س
 .تفاقياتاال عليه أكدت اإلنسان حقوق من وحق وطين واجب -1
 وررفعتها األمم تقدم مقاييس من مقياس -2
 املعوقني؟ األشخاص لشؤون األعلى اجمللس أتسيس /علل( س
 .م2007 لعام املعوقني األشخاص حقوق قانون مبوجب -1
 .األردن يف اإلعاقة ذوي لألشخاص يةواحلقوق القانونية املظلة ليشكل -2
 اجمللس؟ إجنازات أبرز عدد( س
 صفية غرف وتوفري والتعليم، الرتبية وزارة مع ابلتعاون مدرسيت مبادرة إطالق.1

 .اإلعاقة ذوي للطلبة
 .الصحة وزارة مع ابلتعاون اإلعاقة ذويل وطين معلومات نظام إنشاء.2
 .الرمسية ابجلامعات اإلعاقة ذوي لبةالط لدعم رعد األمري مسو منحة تقدمي.3
 .اإلعاقة ذوي لألشخاص العمل فرص توفري.4
 .العام األمن مع ابلتعاون للصم الطوارئ خط مشروع إطالق.5
 وعي زايدة هبدف( بينكم مكاين) شعار حتت توعوية وطنية محلة تنفيذ.6

 .اإلعاقة ذوي للطلبة التعليمي الدمج أمهية حنو املواطنني
 واالجتماعية االقتصادية ابلتحوالت أتثرت اليت القضااي أبرز هي ما( س

 إليها؟ اجملتمع نظرة وغريت
 .اإلجنابية والصحة األسرة تنظيم - 2       .التعليم يف التوسع -1
 . العامة واحلياة العمل سوق يف املرأة مشاركة -3 

 األردن؟ يف التعليم على اإلقبال تزايد مظاهر بني( س
  . واالجتماعي املعيشي املستوى يف ارتفاع -1
 .األميني نسبة يف املستمر اإلخنفاض -2
 .اجلامعي التعليم على اإلقبال وتزايد التعليم يف التوسع -3

 

 ؟األردين اجملتمع يف األمية نسبة إخنفاض اىل أدت اليت العوامل ما( س
 .األردين اجملتمع تطور اىل التعليم قطاع يف الكبري التقدم أدى.1
 .اليوم األردن التقدم أساس واملدربة املؤهلة يةالبشر  الطاقة يف االستثمار.2
 .واألكادميي املهين ابلتعليم مرتبط العمل على احلصول أصبح.3
 .احلاضر الوقت يف األردين اجملتمع تطور مظاهر من. 4
 األسرة؟ محاية إدارة عرف( س

 والطفل املرأة ضد العنف قضااي ملعاجلة العام األمن ملديرية اتبعة إدارة
 .1997 عام ونشئت األسرة ترابط على فظةواحملا

 بينكم؟ مكاين شعار عرف( س
 الوعي زايدة هبدف املعوقني األشخاص لشؤون األعلى اجمللس أطلقه شعار
 املدارس ضمن اإلعاقة ذوي للطلبة التعليمي الدمج ألمهية املواطنني لدى

 واخلاصة احلكومية
 ألردنا يف والثقافية التعليمية النهضة: الثاين الفصل

 األردن شرق إمارة أتسيس عهد: أوال
 عدد بلغ اإلمكاانت، شح رغم اإلمارة أتسيس منذ ابلتعليم االهتمام بدأ-1

 .كاملة  الثانوية سلط مدرسة أصبحت مث متوسطة اثنوية مدارس ثالث املدارس
 لإلانث (10) للذكور، مدرسة (50) م1931عام األردن يف أصبح-2
 .( صناعية1)
 ثالثةاىل  اإلمارة وقسمت وتعديالته، املعارف نظام صدر م1939 عام يف-3

 (.البلقاء ولواء/  ومعان الكرك لواء/   عجلون لواء: )هي ألوية
 العام بعد أما املدارس يف يتخرجون م1939 عام قبل الطالب كان:  مالحظة
 األولية الدراسة شهادة على احلصول أصبح فقد( م1945 – 1944) الدراسي
 .آنذاك املعارف وزارة عليه تشرف الذي االمتحان يف الطالب احبنج مشروطا

 االستقالل بعد ما عهد: اثنيا
 .حكومية مدرسة وسبعني سبعا   االستقالل بعد األردن يف املدارس عدد بلغ -أ

 ( علل. )حمدودا املدارس أعداد تطور كان  -ب
 .الريف يف سكانية جتمعات وبعض مدن على مقتصرا كان  مدارس افتتاح -1
 .املرأة تعليم وخاصة ، ابلتعليم األهايل اهتمام وضعف املالية، املوارد قلة -2
 .األساسية التعليم تكاليف بدفع األردنيون أسهم -ج
 كان  بل األردنية، املدارس على لألردنيني العلمي التحصيل يقتصر مل -د

 األمريكية امعةاجل) مثل عربية جامعات اىل علمية بعثات على حيصلون املتفوقون
 (.القاهرة يف األزهر جامعة دمشق، يف السورية اجلامعة بريوت، يف

 .وجمانيته التعليم إلزامية أقر م1952 (طالل امللك) الدستور إصدار: اثلثا
 طالل بن احلسني امللك عهد: رابعا

 .هبا امللتحقني الطلبة وعدد املدارس عدد تضاعف -أ
 .بريك  حد اىل األمية منابع جفت -ب
 .اجلامعات افتتحت -ج
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 اينالث عبدهللا امللك عهد: خامسا

 ؟ الثاين عبدهللا امللك عهد يف ذروته األردن يف التعليم وصل /علل( س 
 .التعليم على اإلنفاق نسبة وارتفعت عنايته، جل التعليم أوىل -1
 .املعلومات تكنولوجيا استخدام ثورة عهده يف املدارس شهدت -2
 .احلياة مدى املستمر التعليم على الرتكيز -3
 .هلا حملال للمعرفة منتجا ونليك الطالب دور تفعيل -4
 .واملختربات ابملصادر وإغنائها اآلمنة التعليمية ابلبيئة االهتمام -5
 .املؤهلة الكوادر من حيتاج مبا العمل سوق لرفد والتقين املهين التعليم -6
 .أثنائها ويف اخلدمة قبل وتدريبهم املعلمني أتهيل -7
 عبدهللا للتميز.اد مدارس امللك زاد عدد املدارس والعناية ابلطلبة ابجي -8
 او عرف الثقافه؟ الثقافة؟ أمهية بني( س
 .اجملتمعات تقدم يف أساسيا عنصرا الثقافة تعد -1
 .وآداب وفنون تراث من مجيعها اإلنسانية جماالت يف التطور حصيلة -2
 األول؟ عبدهللا امللك عهد يف الثقايف الوعي على الدالة املظاهر وضح( س

، الدميقراطي للمنهج تطبيقه كان، وشاعرا أديبا األول لك عبدهللاامل كان  
 .واجملالت الصحف إصدار وشجع على

 األول؟ عبدهللا امللك عهد يف الصادرة الصحف أشهر عدد( س
 ( يعلو احلق) صحيفة -1
 .م1926( الرمسية اجلريدة) إىل امسها تغري اليت( العريب الشرق) صحيفة -2
 والفنون الثقافة دائرة أتسيس بعد األردن يف الثقافية ةاحلرك نشطت /علل( س
 م؟1966 عام
 .الفكري إنتاجهم دعم -2 .والفنانني واملثقفني ابلكتاب اهتمت -1
 .واآلاثر والسياحة اإلعالم وزارة من جزءا -3
 الثقايف؟ التطور مظاهر عدد( س
 .الثقافة قصر أتسيس -2(     أفكار ) الثقافية اجملالت صدور -1
 األردنيني املسرحيني ورابطة -4          األردنيني الكتاب رابطة -3
 .اإلسالمي للفكر البيت آل مؤسسة -5

 ابحلركة االرتقاء على احلسني ابن الثاين عبدهللا امللك س( بني كيف حرص
 الثقافية؟ 

 الكتاب دعم خالل من واالهتمام الرعاية موضع الثقافية احلركة ستظل
 واملؤسسات املراكز من العديد وإجياد واملبدعني، اإلبداع ديروتق واملثقفني،

 .الثقافية ابحلركة النهوض على تساعد اليت
 عبدهللا امللك عهد يف الثقايف اجملال يف حتققت اليت اإلجنازات أبرز عدد( س

  الثاين؟
 .إعالن مدينة أردنية كل عام حتمل اسم مدينة الثقافة األردنية -1
 .مثل متحف االردن يف منطقة راس العني الثقافية ةالسياح تشجيع -2

 لتأكيد( علل. )م2002 عام العربية للثقافة عاصمة عمان إعالن -3
  إبصدار ومتثل عريق تراث من به تزخر ما وإظهار للمدينة، احلضارية القيمة

 .معارض وإقامة حماضرات كتب وعقد
 حكومية مؤسسة وهي( علل. )م2003 عام لألفالم امللكية اهليئة إنشاء.4

 طريق عن املنافسة على قادرة ومسموعة مرئية مواد صناعة تطوير اىل هتدف
 .والفنية البشرية القدرات تطوير

 عبدهللا كاملل مركز( مثل) األردنية، املدن يف جديدة ثقافية مراكز إنشاء.5
 .معان مدينة يف الثقايف احلسني األمري ومركز الزرقاء، مدينة يف الثقايف الثاين

 املشاريع من يعد الذي( األسرة مكتبة) للجميع القراءة مهرجان إطالق.6
 من العديد إصدار اىل ويهدف م،2007 عام بدأت اليت الرائدة الوطنية

 على للحث رمزية أبسعار وبيعها اإلنسانية، املعارف شىت يف املؤلفات
 .ابلكتاب واالهتمام القراءة

 العديد إصدار إىل يهدف مهرجان  للجميع؟ القراءة مهرجان عرف( س
 على للحث رمزية أبسعار وبيعها اإلنسانية املعارف شىت يف املؤلفات من

 .2007 عام أطلق ابلكتاب واإلهتمام القراءة
 عبدهللا امللك لةجال عهد يف أنشأ متحفاألردن؟  متحف عرف( س

 .عمان مبدينة العني رأس منطقة يف الثقافية السياحة لتشجيع الثاين
 األردن يف الصحية النهضة: الثالث الفصل

 الصحية النهضة مالمح وبدأت.م1929 عام للصحة دائرة أول أسست•
 : خالل من االستقالل بعد األردن يف
 "(.البشري" ىمستشف) مثل احلكومية املستشفيات من عدد إنشاء-1
 (.ملحس اإليطايل،) ومنها اخلاص، القطاع ملستشفيات ابإلضافة-2
 (.للصحة وزير) مشاور عني و للصحة وزارة أول أتسست م1950 عام ويف•

 إقليميا العالية ابجلودة األردين الصحية الرعاية قطاع يتميز /علل( س
 ودوليا؟

 .هلنياملؤ  والفنيني واملمرضني األطباء وجود اىل نظرا.1
 .واملعدات األجهزة أبحدث املزودة واخلاصة العامة املستشفيات توافر.2
 ( عبدهللا املؤسس امللك و األردنية اجلامعة) التعليمية اجلامعية املستشفيات.3
 .اجلامعة مستشفى يف األردين اجلذعية اخلالاي مركز مثل البحثية العلمية املراكز.4
 .والوراثة الصم والغدد للسكري الوطين زاملرك منها متخصصة طبية ومراكز.5
 الصحي؟ اجملال يف حتققت اليت اإلجنازات أهم وضح( س
 .احلديثة الطبية واألجهزة ابلكوادر املختلفة الطبية املؤسسات رفد.1
 الصحي التأمني منظومة يف السادسة سن دون هم ممن األطفال مشول.2

 .جماان املدين
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 .واخلاص العام القطاعني يف املستشفيات من املزيد إنشاء .3
 .جماان األسرة وتنظيم والطفولة، األمومة خدمات تقدمي .4
 .األولية الصحية ابلرعاية كافة  اململكة مناطق تغطية .5
 .الشامل الصحي التأمني اىل للوصول املختلفة اجلهات مع العمل .6

 لكيةامل الطبية اخلدمات: اثنيا
 :مثل العسكرية املستشفيات من العديد أنشئت•
 .العسكري ماركا مستشفى-1
 والتعليمي التحويلي املركز لتكون. م1973 عام الطبية احلسني مدينة-2

 امللكية الطبية للخدمات
 م1982 عام القلب وجراحة ألمراض علياء امللكة مركز أنشيء-3
 .1984 عام ماركا منطقة يف االصطناعية األطراف معهد-4
 .العقبة يف الثاين عبدهللا بن هاشم األمري مستشفى-5
 .الطفيلة يف احلسني بن زيد األمري مستشفى-6
 اخلدمات؟ هذه تطورت كيف  وضح( س
 .متطورة طبية أجهزة بدخول -1
 . املتخصصة الطبية اخلدمة تنظيم -2
 . الفرعية االختصاصات يف التوسع -3
 .السالم حفظ بقوات املشاركة -4
 .الدويل املستوى على اإلنسانية ابملهمات الطبية الفرق إرسال -5
 للسرطان؟ احلسني مركز  عرف( س
 .السرطان مرض ملعاجلة متخصص مركز 

 اجلذعية؟ اخلالاي مركز عرف( س
 .حبثي علمي مركز وهو الثاين عبدهللا امللك عهد يف افتتح 

 املتوسطة؟ الثانوية مدارس عرف( س
  سنتني فيها الدراسة مدة إلمارةا عهد يف أتسست 
 (.كرك  – سلط – اربد)

 الكاملة؟ الثانوية املدارس عرف( س
  سنوات أربع الدراسة مدة اإلمارة عهد يف أتسست 
 (.عمان – إربد – كرك  – سلط)

 س( وضح كيف اسهم االردنيون بدفع تكاليف التعليم االساسيه؟
 البلدايت على وكان التعليم، وادم ومثن املعلمني أجور ودفع املدارس، بناء مثل

 األراضي من قطع وتقدمي األساسية، املدارس بناء أعباء حتمل القروية واجملالس
 .والتعليم الرتبية لوزارة

 س( بني امهية التعليم يف االردن ؟ 
 .للتنمية األساس االقتصادي واملورد التغيري، عملية جوهر التعليم يعد -1
 إجنازات من األردن حققه ما أبرز من التعليم قطاع يف االستثمار أصبح-2

 جدول يبني نسبة االمية 
 نسبة األمية العام

 % 88 م 1952

 % 76.6 م 1961

 % 43 م 1971

 % 29 م 1981

 % 17.7 م 1991

 % 11.3 م 1999

 % 7.2 م 2009

 % 6 م 2015

 
على  الثانية املرحلةأعداد املنتسبني للجيش من ضباط وجنود يف 

 النحو اآليت:

 عدد الضباط واجلنود السنة
 20.000 م 1953
 25.000 م 1956
 55.000 م 1967

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ابلنجاح لكم متنيايت مع
 حمبكم

 بعةالراب علي األستاذ
 


