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الوحدة الخامسة
س -1مم تتكون السلطة الدستورية في األردن ؟
التنفيذية والتشريعية والقضائية
س -2وضح المقصود بالسلطة التنفيذية ؟
إحدى السلطات الدستورية الثالث في الدولة األردنيّة  ،وتتكون من مؤسسة العرش ومجلس الوزراء .
س -3بين طبيعة نظام الحكم في األردن .
نظام الحكم في األردن نيابي ملكي وراثي  ،ويمثل الملك مؤسسة العرش في المملكة األردنية الهاشمية
كما جاء في المادة  28من الدستور األردني.
س -4ما األسس التي تستند اليها وراثة العرش في األردن حسب المادة  2٨؟
 .1تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى أكبر ابنائه سنا ثم إلى أكبر أبناء ذلك االبن األكبر.
 .2إذا لم يكن له والية الملك عقب تنتقل إلى اكبر اخوته،وإذا لم يكن له اخوة فإلى أكبر أبناء اإلخوة .
س -5عدد الصالحيات التي يمارسها الملك بوصفه رأس الدولة .
 .1قيادة القوات المسلحة األردنية .
 .2اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك.
 .3تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
 .4تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وإعالن الحرب والسلم.
 .5تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه.
س -6حدد صالحيات الملك التي ترتبط بالسلطة التشريعية .
 .1تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه .
 .2الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية.
 .3دعوة مجلس األ ّمة لالجتماع .
س -7وضح األسس التي يتشكل من خاللها مجلس الوزراء .
 .1يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسميا بتشكيل الوزارة .
 .2يختار رئيس الوزراء الوزراء ويعرض أسماءهم على الملك .
 .3يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك.
 .4يتقدم مجلس الوزراء ببيانه إلى مجلس النواب خالل شهر من تشكيلة للحصول على الثقة.
س -٨عرف ما يلي  :البيان الوزاري .
هو خطة عمل الحكومة بناء على كتاب التكليف السامي الذي وجهه إليها الملك.
س-9

.1
.2
.3

بين العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة .
كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .
لبقاء الحكومة في السلطة يجب أن تحصل على ثقة مجلس النواب بناء على البيان الوزاري.
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س -10عدد األسباب الموجبة لتغيير الحكومات في األردن.
 .1إذا رأى الملك أن الوزارة قد فقدت انسجامها وقدرتها على بذل مزيد من العطاء.
 .2إذا ارتكبت الوزارة مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقة الملك والشعب.
 .3إذا كانت جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متغير او سياسة عربية مستجدة.
س -11اذكرأبرز مهام مجلس الوزراء .
 .1إعداد الموازنة العامة للدولة .
 .2اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األ ّمة .
 .3إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها.
 .4تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
س -12فسر :تعد السلطة التشريعية ركيزة أساسية للحكم التي تعد األمة مصدر السلطات .
ّ
ألن الدستور األردني نص على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي مما يدل على أهمية الحياة النيابية
عن طريق مشاركة الشعب في الحياة السياسية.
س -13مم يتألف مجلس األمة ؟
يتألف من مجلسي األعيان والنواب ،وتناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس األ ّمة .
س -14ما المقصود بما يلي :
مجلس األعيان  :يتألف من أعضاء يعينهم الملك بإرادة ملكية ،ال يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء
مجلس النواب.
سري من الشعب بمقتضى قانون انتخاب معمول
مجلس النواب  :يتألف من أعضاء منتخبين باالقتراع ال ّ
به وعددهم  130نائبا من بينهم  15مقعدا (كوتا نسائيّة) .
س -15عدد مهام السلطة التشريعية .
 .1تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب .
 .2منح الثقة للحكومة .
 .3إقرار الموازنة العامة .
 .4مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها .
س -16عرف السلطة القضائية.
هي سلطة تطبق القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة وببعضهم البعض ،وهي سلطة
مستقلة عن السلطات األخرى.
س -17اذكر أربعة من اختصاصات السلطة القـضائية .
 .1تطبيق القوانين واألنظمة التي تحددها السلطة التشريعية والتنفيذية .
 .2ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سيادة القانون.
 .3حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف .
 .4الفصل بين المتخاصمين .
س -1٨عرف المجلس القضائي األردني.
سد مع مجلس األ ّمة والوزراء مبدأ الفصل بين
مجلس يمثل قمة هرم السلطة القضائية في األردن ويج ّ
السلطات.
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س -19اذكر أنواع المحاكم في األردن .
المحاكم النظامية والخاصة والدينية (الشرعيّة ومحاكم الطوائف الدينيّة)

س -1بم تميزت المجالس التشريعية ما بين عام  1946 -1929؟
 .1النشاط السياسي .
 .2مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها .
 .3التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية.
س -2شهدت الحياة النيابية بعد االستقالل مجموعة من المستجدات القانونية والسياسية واالجتماعية
الداخلية والخارجية ؟ اذكر تلك المستجدات .
 .1نكبة فلسطين عام .1948
 .2وحدة الضفتين .1950
س -3ما المقصود بالحكومة الوطنية ؟
أول حكومة حزبيّة ائتالفيّة اردنيّة تشكلت عام 1956م برئاسة سليمان النابلسي.
س -4اذكر التحديات التي واجهتها الحياة النيابيّة في الفترة (1967 -1946ح ّل معظم المجالس
النيابية) .
 .1الحروب اإلقليميّة.
 .2تداعيات القضيّة الفلسطينيّة.
س -5فسر  :تعطلت وظيفة السلطة التشريعية عام (1967آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين).
 .1بسبب حرب حزيران 1967م .
 .2االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية.
س -6فسر:التمديد لمجلس النواب التاسع بعد انتهاء مدته عام 1971م.
 .1االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية.
 .2تأجلت جلسات مجلس األ ّمة .
 .3البحث عن صيغ بديلة للمجلس النيابي مثل  :االتحاد الوطن األردني  ، 1972والمجلس الوطني
االستشاري .1978
عرف المجلس الوطني االستشاري .
سّ -7
هو مجلس مع ّين بإرادة ملكية  ،وبتنسيب من رئيس الوزراء كانت مدته عامين  ،وجاءت تركيبتة ممثلة
لشرائح المجتمع وفئاته كافة.
س -٨اذكر أسباب إنشاء المجلس الوطني االستشاري .
 .1نتيجة الظروف التي منعت المجلس النيابي من االستمرار.
 .2كي ال تنقطع الحياة النيابية في المملكة.
 .3المشاركة الشعبيّة في صنع القرار .
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سر :صدور اإلرادة الملكية بدعوة مجلس األ ّمة التاسع الجتماع بدورة استثنائية . 1984
س -9ف ّ
لتعديل بعض مواد الدستور ليصبح باإلمكان إجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة بوفاة
ثمانية نواب .
سر  :دعا الملك الحسين بن طالل عام  19٨9إلى إجراء انتخابات برلمانية .
س -10ف ّ
 .1رغبة منه في استمرار مسيرة اإلصالح وإعادة الحياة البرلمانية.
 .2للتعامل مع عدد من األحداث مثل :أ .األزمة االقتصاديّة .بّ .
فك االرتباط مع فلسطين.
س -11بيّن أهميّة انتخابات المجلس النيابي الرابع عام . 1989
 .1عودة الحياة النيابية لألردن .
 .2شهد األردن أكبر مشاركة حزبية واسعه .
س -12ما آخر المجالس النيابية في عهد الحسين بن طالل ؟
المجلس النيابي الثالث عشر المنتخب عام 1997م.
س -13فسر  :شهدت الحياة النيابة في عهد الملك عبدهللا الثاني تطورا ملحوظا .
 .1نشر ثقافة الديمقراطية.
 .2تعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع.
 .3إنشاء الهيئة المستقلة لالننتخابات
 .4ترسيخ سياسة اإلصالح.
س -14فسر :استمرار المجلس الثالث عشر وتأجيل انتخاب مجلس نواب جديد حتى عام . 2001
بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية واالنتفاضة الفلسطينية.
س -15اذكر أهم المجالس النيابية المنتخبة في عهد الملك عبد هللا الثاني.
 .1انتخاب المجلس النيابي الرابع عشر .2003
 .2المجلس النيابي الخامس عشر .2007
 .3المجلس النيابي السابع عشر . 2013
س -16عرف الهيئة المستقلة لالنتخاب .
هي هيئة تأسست عام 2012م من أجل اإلشراف على االنتخابات النيابية وإدارتها في كل مراحلها ،
ي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
واإلشراف على أ ّ
س -16عرف ما يلي :
 .1الكوتا النسائية :تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجالس النيابية
والبلدية للنساء وذلك لضمان تمثيل المرأة األردنيّة في مواقع التشريع وصنع القرار .
 .2القائمة النسبية المفتوحة  :قائمة انتخابية تم اعتمادها عام  2016بعد إلغاء قانون الصوت الواحد
بحيث يمتلك كل ناخب عددا من األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته االنتخابية.
س -17وضح أهم بنود قانون االنتخاب النيابي الذي صدر عام .2016
 .1أصبح عدد أعضاء مجلس النواب  130عضوا من بينهم  15مقعدا للنساء .
 .2إلغاء قانون الصوت الواحد واعتماد القائمة النسبيّة .
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س -1اذكر مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل .
 .1األحزاب ذات الصبغة الوطنية  :حصول األردن على االستقالل ورفض االنتداب البريطاني.
 .2األحزاب ذات الصبغة القومية  :الوحدة العربيّة ورفض وعد بلفور .
س -2أذكر أهم األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اإلمارة .
 .1حزب االستقالل (ش ّكل أول حكومة أردنيّة في .2 . )1921حزب الشعب األردني .
 .3حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني .
س -3وضح دور دستور عام 1952م ًفي تطور الحياة الحزبية األردنية عا ًم .1957 – 1946
سمح الدستور بتش ٌكل األحزاب والجمعيات السياسيّة .
س -4عرف األحكام العرفية.
مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة األزمات وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول
الظروف الطارئة وتمنح فيها السلطة التنفيذية صالحيات واسعة حتى يستتب األمن في البالد .
سر  :إعالن األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي في . 1957
س -5ف ّ
 .1مخالفة بعض االحزاب الشروط التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة للعمل الحزبي.
 .2توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليميا ودوليّا .
سر  :استثناء جماعة اإلخوان المسلمين من قانون األحكام العرفيّة.
س -6ف ّ
ألنها جمعيّة خيريّة وليست حزبا .
س -7اذكر أبرز مظاهر العودة إلى الحياة الحزبيّة في األردن عام 1989م .
 .1صدور الميثاق الوطني عام .1991
 .2صدور قانون األحزاب .1992
 .3إطالق الحريات العامة
 .4تعديل قانون األحزاب .
س -8عرف المـيثاق الوطني .
هو اإلطار الذي يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات
المجتمع األردني المختلفة.
س -9عدد أهداف الميثاق الوطني .
أ) ترسيخ النهج الديموقراطي  .ب) تحقيق التعددية السياسية.
ي وتحقيق التعددية السياسية في
س -10اذكر المبادئ التي من خاللها يتم ترسيخ النهج الديمقراط ّ
الميثاق الوطني .
 .1احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب السياسيّة .
 .2السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات.
 .3ترسيخ قيم التسامح والموضوعيّة .
 .4ضمان الحريّات األساسيّة للمواطنين .
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س -11عرف ما يلي :
 .1الحزب :تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفق أحكام القانون بقصد المشاركة في
الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصادية بطرق سلميّة .
 .2قانون األحزاب  :صدر عام  1992تناول تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبية ،ومن
أجل خلق توجه إلنشاء أحزاب سياسيّة .
======================================================

التطوّر التاريخي للقوات المسلحة األردني ّة (الجيش العربيّ)

س -1عدد تشكيالت الجيش في المرحلة األولى عند إنشائـه . 1953 -1921
 .1القوة العربية  :وهي القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا من الحجاز .
 .2قوة األمن العام  :وتشمل قوات الدرك والهجانة .
 .3القوة السيارة  :الفرسان والمشاة .
مر بها الجيش األردني بين . 1953 -1921
س -2اذكر أبرز ال ّ
تطورات التي ّ
 .1إلغاء قوة األمن العام ،وإلحاقها بالقوة السيارة .
مكون من العرب وليدافع عن العرب.
ي على جيش اإلمارة 1923ألنه ّ
 .2إطالق اسم ال ٌجش العرب ّ
العرب .
 .3تش ٌكل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية .
 .4تشكيل سالح الجو االردني وسالح المدفعية.
مر بها الجيش األردني في المرحلة الثانية (1966 -1953تعريب
س -3اذكر أبرز ال ّ
تطورات التي ّ
الجيش)
 .1إلغاء المعاهدة األردنيّة البريطانية في عام 1957م وخروج القوات البريطانية من األردن .
 .2ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود من عشرين ألفا عام  1953إلى خمسة وخمسين
ألفا عام . 1967
 .3تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش أهمها :ألوية الحرس الملكي وسالح
الدروع الملكي و كتائب المدفعية ومن ألوية المشاة  :لواء اإلمام علي بن أبي طالب ولواء
القادسية ،ولواء حطين .
س -4ما المقصود بقرار تعريب الجيش ؟
هو قرار جريء للملك الحسين بإنهاء خدمات قائد الجيش كلوب وكبار القادة اإلنجليز في  1956لتبدأ
مرحلة جديدة من تاريخ القوات المسلحة األردنية .
س -5اذكر الحروب التي خاضها الجيش العربي .
 .1حرب حزيران  :1967والنتيجة فقدان العديد من األسلحة واحتالل (إسرائيل) للضفة الغربية.
ي.
 .2حرب الكرامة  : 1968والنتيجة تحقيق أول انتصار عربي على جيش العدو اإلسرائيل ّ
 .3حرب تشرين (رمضان)  1973 :قاتل فيها الجيش األردني على الجبهة السوريّة .
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مر بها الجيش األردني في المرحلة الثالثة بين . 1976 -1967
س -6اذكر أبرز ال ّ
تطورات التي ّ
 .1تشكيل القوات الخاصة للقيام بمهام االستطالع،ومكافحة اإلرهاب ،واستهداف األرتال العسكريّة .
 .2تنظيم الجيش على أساس الفرق .
تطور منظومة الدفاع الجوي .
ّ .3
 .4إنشاء المركز الجغرافي الملكي ؛ إلصدار الخرائط والمخططات.
 .5مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة.
س -7بين مظاهر مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة.
 .1تأسيس كلية األميرة منى للتمريض لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات .
 .2تجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات؛ للعمل كإداريات في القوات المسلحة.
مر بها الجيش األردني في (المرحلة الرابعة) بين .1999 -1977
س -8اذكر أبرز ال ّ
تطورات التي ّ
 .1إنشاء جامعة مؤتة والعديد من الكليات العسكرية .
 .2انشاء مديرية الحرب االلكترونيّة .
 .3صدور قانون خدمة العلم ؛ إللحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنه عشرة في التدريب.
 .4تطوير قوة خفر السواحل وتغيير المسمى إلى القوة البحرية الملكية .
 .5تطوير سالح الجو ورفده بأحدث الطائرات المقاتلة وطائرات النقل .
 .6المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية ؛ بسبب السمعة الطيبة للجندي األردني وانضباطه .
 .7انشاء صرح الشهيد.
 .٨تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية .
س -9فسر :إنشاء صرح الشهيد .
تخليدا لذكرى شهداء الجيش العربي األردني  ،وليكون متحفا وطنيا يسجل تاريخ األردن الحديث
وإنجازات القوات المسلحة األردنيّة.
مر بها الجيش األردني في (المرحلة الخامسة) -1999اآلن.
س -10اذكر أبرز ال ّ
تطورات التي ّ
 .1تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير 1999؛ لتلبية احتياجات القوات المسلحة
والسوق التصديرية  ،وتصنيع المعدات العسكرية والمدنية .
 .2إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرية.
 .3استمرار سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية وتحديثة.
 .4انشاء مركز ادارة األزمات ؛ للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليميّة والدولية.
 .5استحداث نظام النقل اإلداري لنقل أفراد القوات المسلحة .
 .6ادخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها.
ي؟
س -1ما األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردن ّ
ي  :الدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان .
 .1الدور العسكر ّ
ي  :بالوقوف إلى جانب األشقاء العرب في أزماتهم.
 .2الدور القوم ّ
ي  :في مجاالت الزراعة والبناء والصحة واإلنقاذ وغيرها .
 .3الدور التنمو ّ
ي  :التخفيف من ويالت الحروب وتقديم المساعدات اإلنسانيّة لمناطق الكوارث.
 .4الدور اإلنسان ّ
س -2وضح دور القوات المسلحة األردنية في مجال القوى البشرية.
 .1استيعاب مئات اآلالف من األردنيين للقيام بتنفيذ مهامها في الحرب والسلم.
 .2تعليم من ينضم إلى صفوفها ضباطا وأفرادا .
٨

س -3اذكر إسهامات مديرية الثقافة العسكرية ومعهد اللغات في الخدمة التعليمية للمجتمع األردني .
 .1توفير التعليم المجاني في مدارس الثقافة العسكرية
 .2توفير التعليم الجامعي البناء العاملين والمتقاعدين والشهداء
 .3المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة مع الجامعات .
س -4وضح دور القوات المسلحة األردنية في القطاع الصناعي .
 .1تقديم الخدمات الفنية وصيانه األجهزة والمعدات
 .2انشاء المصانع مثل مصنع الدهانات ومصانع األكسجين .
 .3المشاركة في المعارض الصناعية في المملكة مثل معرض ايدكس و معرض سوفكس.
س -5وضح دور القوات المسلحة األردنية في القطاع الصحي .
 .1تقديم الرعاية الطبية في الخدمات الطبية الملكية .
 .2تعالج عددا كبيرا من سكان المملكة والدول العربيّة .
س -6وضح دور القوات المسلحة األردنية في مجال االنقاذ واإلخالء .
 .1فتح الطرق بازالة األنقاض والثلوج .
 .2البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق.
س -7وضح دور القوات المسلحة األردنية في الزراعة والري بالتعاون مع سالح الهندسة.
 .1إنشاء السدود الترابية في البادية األردنيّة .
 .2استصالح األراضي الزراعية.
 .3شق الطرق الزراعية.
س -٨وضح دور القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير.
 .1إنشاء المباني الحكومية والسكنية لمنتسبي القوات المسلحة .
 .2منح القروض االسكانية لمنتسبي القوات المسلحة األردنية .
 .3اقامة السدود.
س -9اذكر أسباب مشاركة القوات المسلحة األردنية بقوات حفظ السالم.
 .1السمعة الطيبة للقوات المسلحة .
 .2اإلشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه .
ي النبيل للجيش العربي .
 .3الدور اإلنسان ّ
س -10اذكر أهم األهداف والثوابت التي حققتها المشاركة األردنية في قوات حفظ السالم.
 .1المساعدة على التخفيف من ويالت الحروب وتقديم المساعدة .
 .2تاكيد رغبه األردن في نشر األمن والسالم العالميين .
 .3التعريف باألردن عالميا .
 .4تسيير المستشفيات العسكرية .
س -11أعط أمثلة شارك فيها الجيش العربي مع قوات حفظ السالم الدولية .
هاييتي – ساحل العاج – سيراليون –تيمور الشرقية – البوسنة والهرسك
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س -1فسر  :تسعى كافة دول العالم لتحقيق األمن واالستقرار لمواطنيها .
ألنه أساس وجود المجتمعات وتقدمها و أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها.
س -2عدد األجهزة األمنية العاملة في األردن .
 .1األمن العام .
 .2الدفاع المدني .
 .3المخابرات العامة .
 .4الدرك.
س -3يعد جهاز األمن العام األردني انموذجا لألجهزة الشرطة العالمية.
ألنه يأخذ بالحسبان األبعاد الوقائية واإلنسانية واالجتماعيّة .
س -4اذكر مهام جهاز األمن العام .
 .1المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألموال .
 .2منع الجرائم واكتشافها وتعقبها .
 .3ادارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء .
 .4تنفيذ القوانين واألنظمة .
 .5مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه.
س -5فسر إنشاء الشرطة المجتمعية .
شراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكالت.
س -6عدد اإلدارات والوحدات التي استحدثت في جهاز األمن العام في عهد الملك عبد هللا الثاني .
 .1إدارة الشرطة البيئية .
 .2وحدة أمن وتشجيع االستثمار .
 .3إذاعة أمن إف إم .
 .4إدارة شرطة األحداث.
س -7اذكر واجبات جهاز الدفاع المدني المؤسس في .1956
 .1حماية األرواح والممتلكات العامة وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية .
 .2القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ .
 .3توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث .
 .4تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني .
 .5التأكد من توافر شروط السالمة العامة في المباني.
س -٨عرف " دائرة المخابرات العامة "
هي دائرة تأسست عام 1964م ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها القوانين السارية
على ضباط وافراد القوات المسلحة األردنية .
س -9فسر  :تعد دائرة المخابرات األردنية من أكثر الدوائر تميزا واحترافية على مستوى العالم .
إلسهامها في مجال التعاون الدولي ودورها في التصدي لإلرهاب والتخريب.
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س -10ما أبرز الواجبات والمهام الوطنية التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة ؟
 .1جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى صانع القرار السياسي .
 .2مقاومة التخريب الفكري .
 .3مقاومة التخريب المادي ومكافحة اإلرهاب .
 .4مكافحة التجسس.
س -11اذكر اإلنجازات التي حققتها دائرة المخابرات العامة .
 .1حماية أمن المملكة .
 .2إحباط المخططات اإلرهابيّة .
 .3مواكبة المتغيرات والمستجدات .
 .4احترام كرامة المواطن وحريته.
س -12هات أهم شروط اختيار ضباط المخابرات .
 .1يحملون الدرجة الجامعية األولى بالحد األدنى .
 .2الخضوع لدورات وعمليات متخصصة .
س -13وضح واجبات قوات الدرك األمنية واإلنسانية التي أسست عام . 200٨
 .1توفير البيئة اآلمنة للمواطن األردني .
 .2حماية المؤسسات والمصالح الوطنية .
 .3حماية الوفود الرسمية الزائرة .
 .4حراسة المنشات والبعثات الدبلوماسية .

====================================================
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الوحدة السابعة

الزراعة في األردن
س -1اذكر أسباب االهتمام بقطاع الزراعة واالعتماد عليه بشكل رئيسي بعد االستقالل .
 .1توفير الغذاء .
 .2تعزيز األمن الغذائي .
 .3تطوير القطاعات االقتصاديّة .
 .4توفير فرص العمل.
س -2اذكر المشكالت التي يواجهها القطاع الزراعي في األردن.
 .1محدودية الموارد المائية بسبب قلّة األمطار .
 .2تناقص األراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني .
 .3تزايد مشكلة الجفاف والتغيّر المناخي .
 .4ضعف التسويق الزراعي داخليا وخارجيا .
س -3وضح كيفية دعم الحكومات المتعاقبه للقطاع الزراعي .
 .1إصدار التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي.
 .2تقديم القروض للمزارعين  ،وتقديم الخدمات اإلرشاديّة والبيطرية.
 .3إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركيّة.
 .4توجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة.
س -4اذكر أبرز السدود المائية في األردن .
سد الكفرين  .سد الوحدة  .سد وادي العرب  .سد الملك طالل  .سد الموجب  .سد الوالة  .سد التنور
س -5عرف ما يلي :
ي حيث تهدف إلى
الحصاد المائي  :هي مشاريع جاءت نتيجة قلة األمطار وتناقص المياه المخصصة للر ّ
جمع المياه في السدود والحفائر الترابية .
قناة الملك عبدهللا  :هي أول مشروع زراعي في منطقة األغوار وهي قناة تم شقّها على نهر اليرموك في
مطلع الستينيّات من القرن الماضي.
س -6فسر :تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الماضية.
تطور قطاعات االقتصاد األخرى أدى إلى هجرة بعض سكان الريف والبادية إلى المدن.
بسبب ّ

س -1وضح أهمية القطاع الصناعي والتجاري .
 .1فيه دفع لعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية .
 .2توفير فرص العمل وتحسين دخل الفرد .
 .3جذب االستثمارات االقتصادية المختلفة.
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س -2على ماذا قامت الصناعة في عهد اإلمارة ؟
على بعض الحرف اليدوية مثل النجارة ،صياغة الذهب والفضة ،النسيج والغزل وصناعة البسط ،انتشار
ي في ع ّمان.
ي وصناع ّ
مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون وفي عام  1925أقيم أول معرض زراع ّ
س -3بين دور خطط التنمية الصناعية واالجتماعية المتتالية في تعزيز القطاع الصناعي .
 .1التقليل من البطالة .
 .2زيادة االنتاج المحلي.
 .3تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
س -4بين دور القطاع الخاص في تطور الصناعة األردنية .
 .1توفير فرص العمل .
 .2التخفيف من مشكلة البطالة .
س -5عدد أبرز التطورات في القطاع الصناعي األردني .
تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية  :بوتاس ،فوسفات ،إسمنت ،زجاج .
.1
ّ
تطور الصناعات الكيمياوية وفي مقدمتها صناعة األدوية .
.2
ّ
تطور الصناعات الورقية والبالستيكية .
.3
ّ
تطور الصناعات االلكترونية.
.4
ّ
 .5إنشاء عدد من المدن الصناعية المؤهلة .
س -6اذكر أهم المؤسسات الصناعية في األردن .
 .1مؤسسة المناطق الحرة.
 .2مؤسسة المدن الصناعية.
 .3الغرف الصناعية.
 .4بنك اإلنماء الصناعي.
س -7عدد أبرز المشكالت التي يواجها القطاع الصناعي في األردن.
تطورة.
 .1ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات الم ّ
 .2تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية.
 .3صغر حجم السوق المحلي.
 .4ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة .
س -٨فسر  :نشطت التجارة وأصبحت عمان محط أنظار التجار من البالد العربية المجاورة.
لسهولة إجراءات االستيراد وتحويل العمالت األجنبيّة .
س -9ماذا تضمنت االتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول العربية ؟
 .1إعفاء المنتجات المحلية من رسوم االستيراد .
 .2نشاط تجارة الترانزيت (المرور) بين الدول العربية المجاورة عبر األردن.
س -10اذكر أهم اإلصالحات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة لنظام التجارة .
 .1إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال.
 .2جذب االستثمار.
 .3توقيع اتفاقيات تجارية.
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س -11أعط أمثلة على توقيع اتفاقيات تجارية .
 .1اتفاقيّة انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية.
 .2اتفاقيّة التجارة الحرة بين األردن وأمريكا.
 .3اتفاقيّة الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي .
س -12ما اإلجراءات التي اتبعتها األردن لتحقيق الفائدة الكبرى من االتفاقيات التجارية ؟
 .1طرح األردن في مؤتمر دافوس في البحر الميت النافذة االستثماريّة التي تمنح الحق للمستثمر في
بدء مزاولة عمله .
 .2يتعامل المستثمر مع مكان واحد ج ّهز بالتقنيات والكفاءات البشرية .
 .3إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويرة في األردن.
س -13ما المقصود بمؤتمر دافوس؟
سلسلة من مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي بدأت عام  1971في مدينة دافوس بسويسرا واستضاف
االردن في منطقة البحر الميت ثمانية مؤتمرات أسهمت في دفع عجلة التنمية وتنشيط االقتصاد الوطني.
س -14عرف النافذة االستثمارية .
الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة أربعة عشر يوما ،ويتعامل المستثمر مع مكان واحد.
س -15اذكر بعض المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في األردن .
 .1الغرف التجارية .
 .2المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية.
 .3مؤسسة المواصفات والمقاييس.
س -16بين المشكالت التي تواجه قطاع التجارة في األردن .
 .1عجز الميزان التجاري األردني؛ بسبب ارتفاع نسبة المستوردات وانخفاض نسبة الصادرات .
 .2عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة.
 .3تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة.
س -17اذكر مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبدهللا الثاني.
 .1إنشاء هيئة االستثمار األردنيّة.
 .2توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة .
 .3إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
 .4إنشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة ،مثل مشروع العبدلي .
س -1٨ما المقصود بهيئة االستثمار األردنية ؟
هيئة حكومية أنشئت في  2014تهدف إلى تشجيع االستثمار  ،وتوحيد التشريعات الخاصة .
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س -1فسر :يشكل القطاع السياحي في األردن موردا مهما لالقتصاد الوطني.
نظرا لما يحظى به األردن من مقومات سياحية جاذبة للسياح من أنحاء العالم كافة.
س -2اذكر مقومات السياحة في األردن.
 .1الموقع وطرق المواصالت :يتميز األردن بموقع متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا وإفريقيا
وأوروبا.
 .2المواقع األثرية والتاريخية  :عددها  13ألف موقع أثري مسجل في مختلف مناطق المملكة بسبب
الحضارات المتعاقبة.
 .3المرافق والخدمات السياحية ودور القطاع الخاص  :مثل المنتجعات والفنادق واالستراحات ،
وتنظيم األفواج السياحية .
 .4الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن :متنوعة من مناطق جبلية وصحراوية وغورية
وشواطئ ممتدة على سواحل العقبة والبحر الميت .
 .5البيئة اآلمنة والمستقرة.
س -3وضح أنواع السياحة في األردن .
أنواع السياحة
السياحة الثقافية

السياحة العالجية

السياحة الدينية

السياحة البيئية

سياحة المؤتمرات

المواقع السياحية

تعريفها ومجالها
زيارة المواقع التاريخية واألثرية
والمتاحف.

سياحة االستشفاء وزيارة
المنتجعات العالجيّة التي تتميز
بالمياه الكبريتية الحارة ،ومياه
البحر الميت العالجية
زيارة األماكن الدينية المقدسة
اإلسالميّة والمسيحية.
زيارة األماكن الجبلية والغابات
صيفاً ،والمناطق المنخفضة
الدافئة شتاء ،والمحميات
الطبيعية.
عقد المؤتمرات االقتصادية
وغيرها

جرش ،البتراء ،قلعة الكرك ،قلعة
الشوبك ،قلعة عجلون ،أم قيس ،القصور
الصحراوية ،متحف التراث األردني،
متاحف القطع األثرية الشعبية،
والمتاحف التراثية ،ومتحف األردن.
حمامات ماعين في مأدبا ،والح ّمة
األردنية في الشونة الشمالية ،وحمامات
عفرا في الطفيلة ،والبحر الميت
مقامات األنبياء وأضرحة الصحابة
رضوان هللا عليهم .
موقع المغطس على نهر األردن.
موقع جبل نيبو ،والكنائس البيزنطية.
المصايف دبين وعجلون
المشاتي العقبة والبحر الميت
المحميات ضانا واألزرق
قصر المؤتمرات في منطقة البحر
الميت.

س -4اذكر المشكالت التي تواجه القطاع السياحي .
 .1عدم االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة.
 .2تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية .
 .3ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخليا ً وخارجيا ً.
 .4ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة.
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الوحدة الثامنة
س-1
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدد مظاهر تطور الحياه االجتماعية في األردن منذ عام .1946
تزايد النمو السكاني .
تزايد الهجرات الداخلية .
التغيّر في شكل األسرة األردنية.
ي.
تزايد دور المرأه في المجتمع األردن ّ
االهتمام بقطاع الشباب.
رعاية ذوي اإلعاقة .

س -2اذكر أسباب ارتفاع عدد السكان في األردن.
 .1الزيادة الطبيعية للسكان في ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات.
 .2الزيادة غير الطبيعية المرتبطة بتدفق الهجرات من الدول المجاورة إلى األردن بفعل الحروب.
س -3اذكر الهجرات القسرية من الدول المجاورة إلى األردن بسبب الحروب .
 .1الهجرة الفلسطينية بعد حرب  ،1948وحرب .1967
 .2عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية عام .1991
 .3هجرة العراقيين إلى األردن بعد حرب الخليج الثانية عام  ،1991وعام . 2003
 .4اللجوء بسبب األزمة السورية .2011
س -4فسر  :شهد المجتمع األردني تزايدا ملحوظا في الهجره من البادية والريف إلى المدن.
بسبب توافر عوامل الجذب في المدن من خدمات تعليمية وصحية وفرص عمل ونمو اقتصادي.
س -5وضح اآلثار السلبية الناتجة عن الهجرة من البادية والريف إلى المدن في المجتمع األردني.
 .1ارتفاع الكثافة السكانية في المدن.
 .2تزايد الطلب على الغذاء.
 .3ارتفاع األسعار.
 .4ظهور المشكالت االجتماعيّة والسكانيّة واالختناق المروري.
س -6عدد اإلجراءات التي بذلتها الحكومات األردنية للحد من هجرة المواطنين إلى المدن.
 .1إعادة النظر في توفير أسباب االستقرار في األرياف والبوادي
 .2االرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية
 .3توفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة .
 .4توطين البدو من اإلجراءات المهمة وهي تأمين مساكن حضرية وتوفير المياه كما ورد في كتاب
(مهنتي كملك).
س -7بين الجهود التي قام بها الملك عبدهللا الثاني للحد من الهجرات الداخلية .
 .1االنتقال بشرائح المجتمع األردني األقل حظا نحو االكتفاء .
 .2تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية أسس عام  2003ويهدف إلى :
أ  .جعل البادية األردنيّة منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة لالستثمار عبر االستقالل للموارد
الطبيعية.
ب  .رفع المستوى المعيشي للسكان .
ج  .تفعيل دور المراة عن طريق إنشاء المراكز النسائية في أنحاء البادية.
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د  .الحدّ من الفقر والبطالة .
س -٨وضح أشكال األسرة األردنية.
 .1األسرة الممتدة  :تتكون من األب واألم واألوالد واألجداد ...
 .2األسرة النووية  :تتكون من األب واألم واألوالد .
س -9أعط سبب شيوع نمط األسرة النووية في المجتمع األردني في وقتنا الحاضر.
 .1التغير في بعض وظائف األسرة التقليدية.
 .2ارتفاع مستوى التعليم .
 .3تزايد الهجرة من الريف إلى المدن .
 .4تنوع النشاط االقتصادي .
س -10كيف أثبتت المرأة األردنية قدرتها على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية ؟
 .1عن طريق العمل في الوظائف الحكومية والخاصة.
 .2إدارة المشاريع االنتاجيّة الصغيرة التي قامت الدولة على تمويلها ورعايتها.
س -11بين مظاهر تزايد اهتمام الدولة األردنية بالمرأة.
 .1التوسع في تعليم المرأة ،وفتح المجال أمامها للمشاركة في سوق العمل .
 .2تقلد المناصب العامة في الدولة ،ففي عام  ،1979تقلدت المرأة أول منصب وزاري لوزارة
التنمية االجتماعية.
 .3تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة عام .1992
 .4المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنيابية فكانت أول مشاركة نسائيّة عام . 1993
س -12اذكر أمثلة على جهود األردن في محاربة العنف والتمييز ضد المرأة.
 .1عام  ، 1992صادق األردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة.
 .2عام  ،1997أنشئت إدارة حماية األسرة.
س -13عرف إدارة حماية األسرة (سبب وجودها).
أنشئت عام  ،1997تابعة لمديرية األمن العام ،تهدف إلى معالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل،
والمحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع األردني .
س -14فسر :يعد المجتمع األردني من المجتمعات الفتية.
الشباب يشكل ثلثي المجتمع األردني ،وهي أعلى النسب في العالم.
س -15بين تطورات رعاية الشباب األردني على المستوى الرسمي في النصف الثاني من القرن
العشرين .
 .1في عام  1966أصبحت مؤسسة رعاية الشباب مسؤولة عن رعاية هذه الفئة .
 .2في عام  1984أنشئت وزارة خاصة للشباب.
س -16حدد رؤية الملك عبد هللا الثاني نحو الشباب األردني .
 .1يجب االهتمام بالشباب والنهوض بإبداعاتهم .
 .2الجميع مدعوون لدعم الشباب ورعايتهم واكتشاف طاقاتهم .
 .3تقع مسؤولية الشباب في إظهار وعيهم وإدراكهم لحجم التحديات ولطبيعة التغيير .
17

س -17عدد االنجازات التي تحققت في قطاع الشباب في عهد الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين.
 .1تشكيل المجلس األعلى للشباب عام .2001
 .2إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين لإلنجاز واإلبداع الشبابي .
 .3إعالن مبادرة فرسان التغيير؛ إلشراك الشباب في صنع القرار ،والتركيز على العمل الجاد
والتثقيف السياسي .
 .4إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء.
 .5إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين للياقة البدنية.
س -1٨فسر  :إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين للياقة البدنية.
ي.
رفع مستوي اللياقة الصحية للطلبة والكشف عن قدراتهم الستثمار أوقات فراغهم على نحو إيجاب ّ
س -19فسر إطالق مبادرة تدريب الشباب .
 .1تشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفتهم المدنية في القوات المسلحة .
 .2إعداد قوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية .
 .3تعزيز روح االنتماء الوطني واالنضباط .
س -20ما اسم الوزاة المعنية بذوي اإلعاقة ؟
وزارة التنمية االجتماعية .
س -21اذكر مظاهر االهتمام بذوي اإلعاقة كما وردت في رسالة الملك عبدهللا الثاني عام .2006
 .1االهتمام بهذه الشريحة هو واجب وطني .
 .2االهتمام بهم حق من حقوق اإلنسان أكدت عليه اتفاقيات حقوق اإلنسان العالمية .
 .3االهتمام بهم مقياس من مقاييس تقدم األمم .
 .4توفير الرعاية والدعم لذوي االحتياجات الخاصة في المجاالت التشريعية والتعليمية والصحية.
س -22فسر  :تأسيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص لمعوقين عام . 2007
ليشكل المظلة القانونية والحقوقية لأللشخاص ذوي اإلعاقة في األردن .
س -23عدد أبرز إنجازات المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين .
 .1إطالق مبادرة (مدرستي) لتوفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة.
 .2إنشاء نظام المعلومات الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة ،ووزارة التنمية االجتماعية.
 .3تقديم منحة األمير رعد بن زيد لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بالجامعات الرسمية .
 .4توفير فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة .
 .5إطالق مشروع خط الطوارىء للص ّم بالتعاون مع مديرية األمن العام.
 .6تنفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار (مكاني بينكم) بهدف زيادة وعي المواطنين نحو أهمية
الدمج التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة.
س -24عرف "مبادرة مدرستي"
هي مبادرة أطلقها المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
بهدف توفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة.
س -25عدد بعض القضايا التي تغيرت نظرة المجتمع األردني لها .
1٨

التوسع في التعليم ومشاركة المرأة في سوق العمل وتنظيم األسرة .
س -26اذكر بعض مظاهر اإلقبال المتزايد على التعليم .
 .1التقدم الكبير في قطاع التعليم.
 .2االستثمار في الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة.
 .3تزايد اإلقبال على التعليم الجامعي .
 .4االنخفاض المستمر في نسبة األميّة ففي  1952كانت نسبة األميّة  ، %88وفي  2009كانت
 ، %7.2وفي  2015أصبحت . %6

===============================================

س -1ما أبرز إنجازات األردن في النهضة التعليمية ؟
 .1أصبح االستثمار في التعليم من أبرز ماحققه األردن من إنجازات .
 .2أصبح األردن من الدول المتقدمة في التعليم .
 .3رفد األردن الدول العربية الشقيقة بالخبرات التعليمية.
س -2بين المراحل التي مر بها التعليم في األردن .
 .1مرحلة التأسيس  :عدد المدارس آنذاك ثالث مدارس ثانوية متوسطة مدة الدراسة فيها سنتان في
السلط واربد والكرك ثم اصبحت مدرسة السلط الثانوية كاملة مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
 .2عام  : 1931أصبح في شرق األردن خمسون مدرسة للذكور وعشر مدارس لإلناث ومدرسة
صناعية واحدة.
 .3عام  : 1939صدر نظام المعارف وتعديالته وقسمت اإلمارة بموجبه من الناحية التعليمية إلى
ثالثة ألوية هي لواء عجلون  -لواء الكرك ومعان  -لواء البلقاء.
 : 1945 -1944 .4أصبح الحصول على شهادة الدراسة أولية مشروطا بنجاح الطالب في
االمتحان الذي تشرف عليه وزارة المعارف انذاك.
س -3سم أبرز الجامعات التي قدمت فيها الحكومة بعثات علمية مكافاة للمتفوقين .
 .1الجامعة األمريكيّة في بيروت .
 .2الجامعة السورية في دمشق .
 .3جامعة األزهر في القاهرة.
س -4فسر  :كانت أعداد المدارس محدودة بعد االستقالل ( 77مدرسة) .
ّ
ألن افتتاح المدارس كان مقتصرا على المدن وبعض التجمعات السكنية في الريف ،وقلة الموارد المالية
 ،وضعف اهتمام األهالي .
س -5فسر  :كان لدستور عام  1952أثر في إحداث النهضة التعليمية .
قر إلزامية التعليم ومجانيته .
أ ّ
س -6بين تطور التعليم في عهد الملك الحسين بن طالل .
 .1تضاعف عدد المدارس ،وعدد الطلبة الملتحقين بها ،وجفّت منابع األميّة إلى حد كبير.
 .2افتتاح الجامعات ،وتخرج فيها آالف األردنيين .
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س-7
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بين تطور التعليم في عهد الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين.
شهدت المدارس ثورة في استخدام تكنولوجيا المعلومات .
التركيز على التعليم المستمر مدى الحياة.
االهتمام بالبيئة التعليمية اآلمنة .
االهتمام بالتعليم المهني والتقني لرفد سوق العمل بما يحتاج إليه من الكوادر المؤهلة .
تأهيل المعلمين وتدريبهم قبل الخدمة وفي أثنائها.
زادت العناية بالطلبة المتميزين بإيجاد مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز .
سع الكبير في التعليم الجامعي.
الت ّو ّ

س -1ما أهمية الثقافة في المجتمع ؟ (عرف الثقافة )
تطور في المجالت اإلنسانيّة جميعها من تراث وفنون
هي عنصر في تقدم المجتمعات وهي حصيلة ال ّ
وأدب ولغة وفكر .
س -2بين المظاهر الدالة على الوعي الثقافي في عهد الملك عبدهللا األول .
 .1كان بالط الملك عبدهللا األول ملتقى األدباء والشعراء والمفكرين.
 .2كان الملك عبدهللا األول أديبا وشاعرا .
 .3تشجيع الملك عبدهللا األول بإصدار الصحف والمجالت .
س -3عدد أشهر الصحف التي صدرت في عهد اإلمارة .
 .1صحيفة الحق يعلو .
 .2صحيفة الشرق العربي والتي تغي ّّر اسمها إلى الجريدة الرسمية .
س -4اذكر مظاهر التطور الثقافي في األردن في عهد الحسين بن طالل عام . 1966
 .1تأسيس دائرة الثقافة والفنون
 .2صدور المجالت الثقافية كمجلة أفكار .
 .3تأسيس قصر الثقافة .
 .4تأسيس رابطة الكتاب األردنيين ورابطة المسرحيين .
 .5تأسيس مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي.
س -5بين كيف حرص الملك عبدهللا الثاني على االرتقاء بالحركة الثقافية ؟
 .1دعم الكتاب والمثقفين .
 .2تقدير اإلبداع والمبدعين .
س -6اذكر أبرز اإلنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عهد الملك عبدهللا الثاني .
 .1إعالن ع ّمان عاصمة للثقافة العربية عام .2002
 .2إنشاء الهيئة الملكية لألفالم  :هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تطوير صناعة مواد مرئيّة
ومسموعة قادرة على المنافسة عن طريق تطوير القدرات البشرية والفنية عام . 2003
 .3إنشاء مراكز ثقافية في المدن مثل  :مركز الملك عبدهللا الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء ،ومركز
األمير الحسين الثقافي في مدينة معان.
 .4إطالق مهرجان القراءة للجميع  :إصدار العديد من المؤلفات في شتى المعارف اإلنسانيّة وبيع
المؤلفات بأسعار رمزية للحث على القراءة.
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 .5تشجيع السياحة الثقافية ،حيث أنشىء متحف األردن في منطقة رأس العين بمدينة ع ّمان الذي
يحوي آثار األردن التاريخية.
س -7فسر  :إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام .2002
لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة وإظهار ما تزخر به من تراث عريق .

س -1بين مظاهر االهتمام بالقطاع الصحي في األردن منذ تاسيس اإلمارة .
 .1تاسست أول دائرة للصحة عام . 1929
 .2انشاء عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة بعد االستقالل مثل مستشفى البشير في ع ّمان
والمستشفى الحكومي في اربد .
 .3تأسيس أول وزارة للصحة عام . 1950
س -2عدد مستشفيات القطاع الخاص التي تأسست في عهد اإلمارة .
المستشفى اإليطالي ومستشفى ملحس و مستشفى األهلي ومستشفى فلسطين.
س -3فسر  :يتميز قطاع الرعاية الصحية األردني بالجودة العالية إقليميا ودوليا.
 .1انشاء المستشفيات الجامعية التعليمية مثل مستشفى الجامعة األردنية ومستشفى الملك المؤسس
عبدهللا الجامعي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا .
 .2انشاء مراكز طبية متخصصة منها المركز الوطني للسكري والغدد الصماء .
 .3المراكز العلمية البحثية مثل مركز الخاليا الجذعية األردني في مستشفى الجامعة األردنية .
مقره العاصمة ع ّمان ،وهو من المراكز المتخصصة
 .4مركز الحسين للسرطان  :تأسس عام ّ 1997
في عالج أمراض السرطان .
س -4عدد أهم اإلنجازات التي تحققت في المجال الصحي في عهد الملك عبدهللا الثاني .
 .1رفد المؤسسات الطبية المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبية الحديثة .
 .2شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة في التأمين الصحي مجانا.
 .3إنشاء المستشفيات في القطاعين العام والخاص .
 .4تقديم خدمات األمومة والطفولة مجانا.
س -5اذكر المستشفيات العسكرية التابعة للخدمات الطبية الملكية .
 .1مستشفى ماركا العسكري .
 .2مدينة الحسين الطبية .
 .3مركز الملكة علياء ألمراض وجراحة القلب.
 .4معهد األطراف االصطناعية في ماركا .
 .5مستشفى األمير هاشم العقبة .
 .6مستشفى األمير زيد بن الحسين في الطفيلة.
س -6بين المجاالت التي تطورت بها الخدمات الطبية الملكية.
 .1إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية في التخصصات كافة للعسكريين .
 .2معالجة المدنيين للحاالت المحولة من وزارة الصحة.
 .3المشاركة بقوات حفظ السالم .
================ === تم بحمد هللا نهاية المقرر =====================
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