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 زكريا الرفاعي  

 ١

        

  

  

  ؟ واحت�ل فرنسا لھا ١٩٢٠ما نتائج انھيار الحكومة العربية في سوريا عام 

       . في اردن فراغ سياسي  -١                                                             

  ) الكرك والسلط وعجلون ( لية في  تشكلت حكومات مح -٢                                                             

  

        ؟  الشريف الحسين بن عليوء أبناء ا'ردن الى ا#لتفاف حول   لج  :فسر 

  الحركة العربية      قيادة ل -١                                         

  ريا من فرنسا وتحرير سو-٢                                        

  .  -ن الحكومات المحلية لم تلب  طموحات أبناء ا)ردن بالوحدة وا)ستق'ل  و-٣                                  

  

    و بالتخلص من الظلم              ستق'لوا)              الحرية         : آمال أبناء ا#ردن  ما   

  

  

  

  

  

  تشرتشل     ونستوناتصا)ت مع  وزير المستعمرات البريطاني         عقد ا'مير عبد- بن الحسين  * 

  . ١٩٢١ والمندوب البريطاني في فلسطين ھربت صموئيل  في القدس                                              

 

  بريطانيا مع خاض ا'مير عبد - بن الحسين مفاوضات شاقة :  فسر 

  . وجود قرارات ھدفت إلى تمزيق الب'د العربية بسبب -١

   الب'د العربية في  الوعود التي ستنفذفي على  شمول اردن  ينص عن عصبة ا)مم جاء في صك ا)نتداب  ما -٢

 

 ؟  انتزاع اعتراف بريطانيا بالب�د شرق نھر ا'ردن من بن الحسين  ا'مير عبد -  استطاع كيف * 
   ورؤيته الثاقبه   للمستقبل -٢ بخبرته السياسية                                              -١

  

 فاستجابتلنيل ا)ستق'ل وإنھاء ا)نتداب م ١٩٢٨ابرمت بين ا)ردن وبريطانيا عام    : المعاھدة ا'ردنية البريطانية 
   ا)عتراف بتاسيس امارة شرق ا)ردن وتولي ا)مير عبد E بن الحسين التشريع وا)دارة:  من بنودھا ريطانياب

  

  

  

  

  

  

   ماذا تضمنت برقيات ا#حتجاج ؟   ؟   او  ١٩٢٨نقعاد المؤتمر الوطني ا'ول عام ا     - :فسر

 نص  على سيادة ا-مارة اردنية  رفض  أي اتفاق  ) ي -٢            .رفض ا)نتداب البريطاني  -١
  

  

  

  

  

    ؟١٩٢٨عدد أبرز بنود الميثاق الوطني ا'ردني عام :*عن المؤتمر الوطني ا'ول الميثاق الوطني صدر * 

  .برئاسة امير عبد E بن الحسين ا-مارة اردنية دولة عربية مستقلة  ذات سيادة  - ١ 

 .ا)نتداب  إ) بوصفه  مساعدة لمصلحة  الب'د ب) يعترف   -٢ 
  .ابات حرة  والحكومة مسؤولة أمام البرلمان يجب أن تكون ا)نتخ -٣ 

  . كل تشريع ) يقوم على العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب  تشريعا باط'  -٤ 

  ؟ ١٩٢٨ة ا'ردنية البريطانية  عام عدد  أھم بنود  المعاھد

 .تولي ا)مير عبد E بن الحسين التشريع وا-دارة  - ٢.   عتراف بتأسيس إمارة شرق اردن ا) -١

 .-مارة شرق اردن ) دستور ( وضع قانون أساسي  -٤         .تعيين حدود إمارة شرق  اردن  -٢

 

   ا
ردن عبر العصور                                         الوحدة ا
ولى

 

وحضره    وھو أول مؤتمر وطني في تاريخ ا�ردن الحديث١٩٢٨عقد في عمان  - :المؤتمر الوطني ا�ول
   عضوا ٢٦تخب  لجنة تنفيذية  من  رئيسا  للمؤتمروانحسين الطراونةلوا شرق ا/ردن وانتخب  مندوبا مث١٥٠

 

        .مقاومة ا/ستعمار ا�جنبي -١    ؟ ١٩٢٠إلى ا
ردن عام بن الحسين  قدوم ا
مير عبد هللا ما اھداف 

 . تحرير البAد   -٢                                                                                        
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 ٢

  ؟١٩٣٣-١٩٢٩بين ما المظاھر السياسية التي عكستھا  المؤتمرات الوطنية     

 . وحدة  الشعب والتفاف حول القيادة الھاشمية  -١                                                               
  نمو  الوعي السياسي لدى  اردنيين   -٢                                                               

  قدرة اردنيين  على مواجھة  احداث السياسية   -٣                                                               

 

  ما دور ا'مير عبد - بن الحسين و ا'ردنيون  لنيل ا#ستق�ل ؟ 

  الدولة  المنتدبه -نھا بريطانيا وإلى           منظمة  دولية-نھا   قدموا مذكرات احتجاج إلى عصبة ا)مم -١
   - : اعترفت بريطانيا بقرار ا)مم المتحدة الذي ينص  على١٩٤٥عام  -٢

 )) .     إلى مرحلة  استكمال بناء مؤسساته لتحقيق  دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونھاأن ا'ردن وصل ((  
  

   ؟   وصول ا'ردن إلى اعتراف بريطانيا بقرار ا#مم المتحدة الذي ينص على  استق�ل ا'ردن:فسر

  . الھاشمية   بسبب جھود القيادة-١                                                          

  . والوعي اردني وطموحه  في إنشاء دولة المؤسسات -٢                                                          

  

  :من أجل  رئيس الوزراء ابراھيم ھاشم  رافق الملك عبد - إلى بريطانيا #ستكمال إجراءات ا#ستق�ل ھو*

    .استكما) -جراءات ا)ستق'ل - ١                                                                         

  .وإنھاء ا-نتداب   - ٢                                                                         

  ن اردن دولة مستقلة ذات سيادة  والتأكيد أ - ٣                                                                         

  

   ؟١٩٤٦ ايار ١٥بين قرارات المجلس التشريعي الخامس  المنعقد بتاريخ 

   إع'ن ا)ستق'ل  على اساس النظام الملكي النيابي الوراثي-١                                                        

  .     البيعة للملك عبد E بن الحسين ملكا عليھا -٢                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م وتنص على منح بريطانيا ا)ستق'ل ١٩٤٦وقعھا ا)مير عبد E ا)ول بن الحسين عام     - :عرف وثيقة ا#ستق�ل
 .ة للملك عبد E بن الحسين ملكا عليھا الكامل ل'ردن استق') تاماعلى اساس النظام الملكي النيابي الوراثي مع البيع

  

  ؟ النھج السياسي للملك عبد - بن الحسين في خطابه بعد إع�ن ا#ستق�ل قواعد  ھم ما أ

١-  E ن  العدل  اساس الملك وراس الحكمة مخافة E الحكم بالعدل  وخشية.  

   . ا)ھتمام بفلسطين -٤         .   والتعاون مع ملوك  العرب لخير العرب  -٣  .خدمة الشعب -٢

  

   ؟ تتبع الملوك الھاشميين الذين حكموا ا'ردن بعد ا#ستق�ل

        .عبد E بن الحسين  المؤسس ك للمعھد ا -١                                                              
                                                              ٢-  E عھد الملك ط'ل بن عبد. 
               الحسين بن ط'ل  الباني  عھد الملك  -٣                                                              

    . حسين عبد E الثاني  بن ال المعزز  عھد الملك -٤                                                              

                     

  ما الشرعية التاريخية والدينية لج�لة الملك عبد - الثاني  ؟

  . نسب الھاشميين  الموصول بالرسول صلى E عليه وسلم  -١                                               

  ي قام  به بنو ھاشم  في حمل راية ا)س'م والدفاع عنه والدور المميز الذ-٢                                         

   ١٩٤٦ ايار ٢٢ في التشريعي الخامس التعدي;ت الدستورية المترتبة على إع;ن ا�ستق;ل التي أقرھا المجلس 

  .عبارة المملكة ا�ردنية  الھاشمية محل عبارة إمارة شرق ا�ردن     تحل  -١

 .لك  محل كلمة سمو ا�مير  كلمة صاحب الجAلة الم    تحل -٢

 ) .ملكي نيابي  وراثي ( نظام الحكم     إقرار -٣

 .ھو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاھدات وا/تفاقيات        الملك  -٤

 ُا�ردنية الھاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وھي حرة مستقلة  ملكھا / يتجزأ     المملكة  -٥
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  : لشجرة العائلة الھاشمية الكريمة  شامل ملخص

  .إلى ج'لة الملك عبد E الثاني ابن الحسين )  فھر (   تبدأ من قريش -

  . العباس – حمزة – أبو طالب – عبد E -:ھم                 أبناء عبد المطلب  -

   وعقيل – وجعفر – علي -:ھم                   بناء أبو طالبأ   -     

  . الحسن والحسين -:  ھما     سبطي الرسول صلى E عليه وسلم-     

   بن عبد E بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي سيدنا محمد صلى - عليه وسلم   -     

  . لؤي بن غالب بن قريش                بن ك'ب بن مرة بن كعب  بن

  

   .  بن الحسين بن ط�ل بن عبد - ا'ول بن الشريف الحسين بن علي  ك عبد - الثانيلالم -

  . ھو عون بن محسن      راعي الھد#ء لقب  -

  

    ؟ أعط اسباب الراية ا'ردنية تستحق التضحية في سبيلھا

  ورمز  كرامة المواطن\  والحرية   \    وعنون السيادة \ -نھا رمز  العزة القومية                          

  

   ش٢٠١٧وزارة   :استمدت  الراية ا'ردنية  من راية الثورة العربية الكبرى  وتشير ألوانھا  

  الد##ت  اللون   

    )وسلم عليه E صلى (الرسول راية وھي العقاب، راية رمز    )أ     ا'سود   -١

  العباسية الدولة  راية   )ب  

         رمز راية الدولة ا)موية   ا'بيض  -٢

  رمز  للدولة الفاطمية ) رمز راية آل البيت  ب)   أ   ا'خضر   -٣

  .راية اسرة الھاشمية   ا'حمر   -٤

   في منتصف المثلث احمر إلى  السبع المثاني سورة الفاتحة - :ترمز النجمة السباعية 

  

  

  

  

  

   يرمز إلى   ردنية الھاشمية  يتكون  شعار المملكة ا'

  أن نظام الحكم  في المملكة اردنية  نظام ملكي  وراثي     التاج الملكي الھاشمي يعلوه  رأس حربة-١

   إلى الفداء والصفاء يرمز  العرش الھاشمي  يمثل   الوشاح ا'حمر -٢

                 راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين   الرايتان -٣

             القوة  والبأس  والعلويمثل   طير العقاب -٤

  .    لونه إلى راية  الرسول صلى E عليه وسلم ويرمز 

               وعمامته 

          إلى انتشار ا-س'م وحضارته في العالم ترمز   الكرة ا'رضية             -٥

  سھام ذھبية اللون الترس  سيف ورمح  وقوس  و  ا'سلحة  العربية -٦

  .) للدفاع عن الحق    (          ترمز

  السنابل الذھبية      تحيط بالترس من اليمين  ،   السنابل الث�ثة  الذھبية وسعفة النخيل -٧

   سعفة نخيل         من اليسار

   وترتبط بشريط وسام النھضة من الدرجة اولى 

      وسام النھضة من الدرجة ا'ولى -٨

  

    الشريط ا'صفر-٩

  

  

  

  

  من ھو امام شريط وسام النھضة ويتكون 

 ) عكس الناظر له               ( الجھة اليمنى -١
                         عبد E الثاني ابن الحسين  ابن عون

         ملك المملكة اردنية  الھاشمية الوسط في -٢
   -)  :ه عكس الناظر ل          (الجھة اليسرى في -٣

  .                           الراجي من E التوفيق والعون 
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 ٤

  

   .١٨٨٢  في مكة المكرمة عام الملك عبد - بن الحسينولد   -

   .١٨٩٣)     استنابول ( إلى ا)ستانة  انتقل  مع والده -

  .جيش المكلف بتحرير  الطائف من ا)تراك  بعد إع'ن الثورة العربية تولى قيادة ال- 

  

  ل  ئ جواب السائل عن الخيل اصا-٢          المذكرات -١               - :عدد مؤلفات الملك عبد - ا'ول ا'دبية 

  سيم   خواطر الن-٤ امالي  السياسية  -٣                                                                    

  ) .اZثار الكاملة للملك عبد E بن الحسين  (  - :جمعت آثاره ا'دبية في مجلد واحد تحت عنوان

  

  ؟  عدد اTنجازات السياسية الداخلية للملك عبد -  ا'ول 

   .١٩٢٨        وإلغاء  القانون اساسي الصادر عام ١٩٤٧صدور  دستور عام  -١

 ملكي  نيابي وراثي      تحول نظام الحكم  من أميري إلى  -٢

 .إلغاء المجالس التشريعية ليحل  مكانھا  مجلس امة  -٣
  ١٩٥٠صدور قانون ا)نتخاب بعد الوحدة  بين الضفتين         عام  -٤

  ).حيث أصبح من حق  المواطنيين  في الضفة  الغربية  ا)نتخاب  والترشح لمجلس النواب  (              

  

  )من أحب العرب جمع كلمتھم ووحد صفوفھم وقادھم إلى خيرھم (( ول قال الملك عبد - ا'

  

   ؟ الملك عبد - ا'ول بن الحسين  شاريع الوحدة العربية  التي طرحت عربيا وساندھاعدد أبرز م

   .١٩٤٥جامعة الدول العربية  -٢                      .١٩٤٣مشروع سوريا الكبرى      -١    

   .١٩٥٠وحدة الضفتين  -٣                                                                     
   ل إلى   الوحدة العربية مشروع من فكر الملك عبد E اول بھدف  الوصو     - :عرف مشروع سوريا الكبرى

  ) .سوريا واردن وفلسطين ولبنان ( عية وقيام دولة موحدة  في سوريا الطبيالكاملة                                       

  

   ؟١٩٤٣ما المطالب التي دعا إليه المؤتمر السوري عام 

  .إلغاء وعد بلفور  -١

  ) .سوريا ،ا)ردن ، لبنان ، فلسطين ( قيام دولة موحدة في سوريا الطبيعية  -٢

  .أن يكون  نظام الحكم  فيھا  ملكيا دستوريا  برئاسة امير عبد E بن الحسين  -٣

 .  السماح بانضمام أي دولة  عربية أخرى  -٤
  

 أعط أسباب عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى ؟

   ضد مشروع سوريا الكبرى     -نه ) يتوافق ومصالحھما بريطانيا وفرنساوقفت  -١
  .                                                                            ا)ستعمارية في المنطقة 

   أي مشروع وحدوي عربي -نه يھدد مطامعھا التوسعيةالحركة الصھيونيةرفضت  -٢

  . رأت في الوحدة العربية  تھديدا لمصالحھا  القطرية بعض الدول العربية -٣

  .  بإلغاء مشروع سوريا الكبرى ١٩٤٦      لذا  اتخذت جامعة الدول العربية قرارا  عام 

 

  

  

  

  

  )بروتوكول ا)سكندرية ( رية  للمؤتمر العربي العام  بدأت  اللجنة  التحضي١٩٤٤ عام   •

   بنان مصر العراق اليمن السعوديةا'ردن سوريا  ل  بمشاركةجامعة  الدول العربية تمھيدا -نشاء    

                

  ؟عرف مشروع الھ�ل الخصيب   

  )ب'د الشام والعراق ( اقي دعا فيه إلى وحدة السعيد رئيس الوزراء   العرمشروع قدمه نوري                            

    اHنجازات السياسية للملوك الھاشميين في ا
ردن           الوحدة الثانية   

 

  - :عرف جامعة الدول العربية 

  منظمة إقليمية  تضم الدول العربية في آسيا وإفريقيا تھدف إلى التعاون بين الدول ا�عضاء  في المجا/ت 

    .ومقرھا القاھرة      السياسية والثقافية وا/قتصادية وا/جتماعية
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 ٥

   ؟١٩٥٠عدد أسباب قيام وحدة الضفتين  عام 

   لع'قات التاريخية بين الشعبين ا  - ٢  ١٩٤٨قيام وحدة مع اردن بعد حرب بالشعب الفلسطيني آمال    -١

 الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة  وحق  -٤                    .لحفاظ على ما تبقى من اراضي الفلسطينية ل -٣

 

   ؟مشروع وحدة الضفتين جاء على مرحلتين أذكرھما

     :١٩٤٨عام     -قامة الوحدة  بين الضفتين من خ'ل المؤتمرات      -:المؤتمرات التمھيدية) أ

  مؤتمر أريحا أھمھا ) بلس   ونا\   ورام E\  واريحا\عمان (  وھي مؤتمرات                                  

  

   ؟ ١٩٤٨ \ كانون ا'ول \١في  المنعقد عدد قرارات مؤتمر أريحا                                           

  فلسطين ھي مقدمة للوحدة العربية وحدة اردن و -٢                           الوحدة الفلسطينية اردنية  المنادة ب -١  

 المطالبة بعودة ال'جئين الفلسطينين  -٤ . الملك عبد E بن الحسين ملكا على  اردن وفلسطين  مبايعة -٣  
  في المجالس النيابية اردنية ھالي فلسطين  ممثلينا)قتراح على الملك عبد E بن الحسين بوضع نظام )نتحاب -٥  

 

  :   )١٩٥٠ نيسان ٢٤(إع�ن وحدة الضفتين في ) ب 

  ؟  انسجاما  مع قرارات  مؤتمر أريحا ١٩٥٠ نيسان ٢٤ا'مور التي سبقت إع�ن وحدة الضفتين عدد 

  . عدل قانون ا)نتخاب حيث تم زيادة عدد أعضاء مجلس امة اردني  -٢   .تم حل المجلس النيابي اردني  -١  

   .١٩٥٠عام  نيسان ١١انتخاب المجلس النيابي الجديد  الذي يمثل الضفتين  في  -٣  

                  

   . ١٩٥١ تموز ٢٠يوم الجمعة في المسجد اقصى  في  الملك عبد E بن الحسين  استشھد 

  

     الملك ط�ل بن  عبد اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه                     الفصل الثاني          

  .التحق بكلية ساند ھيرست العسكرية في بريطانيا -٢                                                ١٩٠٩ولد عام  -١

   .١٩٤٧ آذار ٧عين وليا للعھد  في  -٤        . التحق بقوة الحدود العسكرية  وكتيبة المشاة الثانية -٣

  ر ط'ل ملكا  مي المنادة با١٩٥١ أيلول  ٦ في -٦                                    .١٩٤٨ شارك في حرب -٥ 

  

   ؟١٩٤٨ما د#لة المشاركة العسكرية لYمير ط�ل  في حرب 

  .مشاركته في خطوط المواجھة امامية رفع معنويات وحدات الجيش  العربي  التي قاتلت في القدس              

   :يحتاج ھذا البلد إلى((    بن عبد -قال ا#مير ط�ل

   والثقة بكفاءة أبنائه  -٤  والثقة بإمكانياته -٣   ويحتاج إلى الثقة بھذا الوطن - ٢     التآلف و التعاون  -١

  

  عدد إنجازات السياسة الداخلية  للملك ط�ل بن الحسين على الرغم من قصر مدة حكمه ؟

   .١٩٥٢ إنشاء ديوان المحاسبة عام ) ٢             .١٩٥٢إصدار دستور عام  )١

  

  

  

  

  

  في عھد الملك ط�ل بن الحسين ؟١٩٥٢ عام عدد أبرز مواد الدستور

المملكة اردنية الھاشمية  دولة عربية مستقلة  ذات سيادة ملكھا ) يتجزأ و) ينزل عن شيء منه   -١
  .  نيابي ملكي وراثي نظام الحكم  -٢   .والشعب اردني جزء من ا)مة العربية 

 .  بالمواطن اردني كفل الدستور مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة -٣
  

  ؟  عدد الحقوق والحريات  التي كفلھا الدستور ا'ردني المتعلقة بالمواطن ا'ردني
  .العمل والتعليم ) ٢   ارنيون أمام القانون سواء )تمييز بينھم ) ١     :الحقوق

  حزاب السياسية و ا     وتأليف الجمعيات       حق ا)جتماع) ٣               

  حرية  القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات في المملكة  بشروط ) ٥      الحريات

   أو منافية ل_داب -  ما لم تكن مخلة بالنظام العام  ب-                          أ

  .والطباعة مع ضمان  حرية الصحافة ) بالقول أو الكتابة أو التصوير ( حرية التعبير عن الرأي  ) ٦  

   ؟ بن عبد هللاط;ل  تعد ا�ص;حات الدستورية من أھم إنجازات الملك -:فسر

  .وجاء الدستور متوافق مع ا�نظمة الديمقراطية  -٢.سية وا/قتصادية  وا/جتماعية   الحريات السياعززت  -١

 



 زكريا الرفاعي  

 ٦

   ؟١٩٥٢عدد أھم  خصائص دستور عام 

   - :نظمت  مواد الدستور الع�قة بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية  على النحو التالي - أ

  .عن السياسة العامة رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب) ١               

  .النواب  عن أعمال وزارته كل وزير مسؤول أمام مجلس ) ٢               

  أعضائه   من  إذا قرر باكثرية المطلقةرة أو بأحد الوزراء أمام مجلس  النواب تطرح الثقة بالوزا) ٣               

  .لغير القانون   القضاة مستقلون ) سلطان عليھم في قضائھم  استق�لية السلطة القضائية-ب

  

  

  عدد أھم إنجازات الملك ط�ل في السياسة الخارجية ؟      

  .تحسين الع'قات مع الدول العربية   -١

   - :من أجل) ١٩٥١اتفاقية الضمان الجماعي العربي عام  (  التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك -٢

  .  د  في الدفاع عن الب'د العربية ولتوحيد الجھو)   بلتعاون  في الشؤون السياسية وا)قتصادية والعسكريةل  ) أ

  

   اTنجازات السياسية في عھد الملك الحســـــيـن بن ط�ل                       الفصل الثالث  

 .إلتحق  بكلية ساند ھيرست العسكرية  في انجلترا   -٢                                     ١٩٣٥ولد  -١
 . الحسين  بعد أن تنازل عنه الملك ط'ل    انتقل الحكم ل`مير١٩٥٢ عام  -٣

  

   ١٩٥٣ أيار  عام ٢حتى ١٩٥٢ عام  قرر مجلس  الوزراء تعيين مجلس وصاية على العرش بمقتضى  الدستور

  . بسبب عدم بلوغ الملك الحسين بن ط'ل  سن الثامنة عشر قمرية                          

   .١٩٥٣ أيار ٢ورية  في ك الحسين بن ط�ل سلطاته الدستلمتسلم ال •

  .   حربنا مع إسرائيل \ ليس سھ' أن تكون ملكا    \مھنتي كملك   عدد أھم مؤلفات الملك الحسين بن ط�ل ؟        

  

  :  قال الملك الحسين بن ط�ل في خطابه الذي وجھه للشعب ا'ردني عند تسلمه عرش المملكة

   ) .......إن العرش الذي انتھى إلينا  ليستمد قوته بعد E من محبة الشعب((                                             

  

   ؟عدد إنجازات الملك الحسين بن ط�ل في مجال السياسة الداخلية

  .  التعدي'ت  الدستورية - ٣.    تعريب قيادة الجيش العربي اردني - ٢.     تعزيز النھج الديمقراطي -١ 

 

   ؟ يز النھج الديمقراطي في سياسة الملك الحسين بن ط�ل  الداخليةما مظاھر تعز     

       نشطت الصحافة   وتاسست النقابات ظھرت احزاب السياسية  وف  تفعيل الحريات السياسية-١                   

ردنيين  قومي  وانتماء عند اامر الذي زاد الوعي السياسي ورسخ الشعور ال -٢                    .  

  

   ؟ عدد ا'مور التي قام بھا الملك الحسين بن ط�ل من أجل تحقيق السيادة الوطنية ا'ردنية

   بإنھاء خدمات جون  كلوب  قائد الجيش  ١٩٥٦  آذار  ١  تعريب قيادة الجيش العربي  في -١ 

   .١٩٥٧  وإنھاء المعاھدة اردنية البريطانية عام -٢

  

 بإنھاء خدمات كلوب ١٩٥٦ آذار ١ ھو قرار اتخذه الملك الحسين بن ط'ل في     -: تعريب الجيش العربي
   .لتحقيق السيادة الوطنية ا'ردنيةباشا والضباط ا-نجليز  وتعين راضي عناب رئيسا ل`ركان وذلك 

  

  ؟أجريت  تعدي�ت عدة على الدستور  في عھد الملك الحسين بن ط�ل                   : فسر 

  التطورات  السياسية  الداخلية  مع  تناسب    بما ي                        

   ؟ك الحسين بن ط�لللم الدستورية  في ا'ردن  في عھد ا تعطل المؤسسات            -  :فسر

  .بسبب الصراع مع إسرائيل                             

  و تفعيل الحياة  النيابية والحزبية ؟ ١٩٨٤اة النيابية عام  كيف استطاع ا'ردن العودة إلى الحيبين         

   . ١٩٩٢ وقانون احزاب عام  - ٣          ١٩٩١ والميثاق الوطني  -٢         ١٩٨٩انتخابات عام  -١

  ؟١٩٥٢أعط أسباب إنشاء ديوان المحاسبة 

   لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتھا وطرق صرفھا  من خAل تقديم  تقرير سنوي لمجلس ا�عيان 

  .والنواب  عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام 



 زكريا الرفاعي  

 ٧

   ؟أذكر ا'مور التي تميزت بھا السياسية  الخارجية للملك الحسين بن ط�ل

  . المساھمة في المصالحة العربية-ب.الع'قات العربية والدولية ببالنشاط السياسي )        أ                             

  

  

  

  

  

  

  

  ؟وضح  اTنجازات  السياسية  ا'ردنية  في مجال الوحدة العربية في عھد الملك الحسين بن ط�ل       

   ١٩٨٩    مجلس التعاون العربي  \ ١٩٧٢مشروع المملكة العربية المتحدة  \ ١٩٥٨عام   ا)تحاد العربي الھاشمي    

 

   ١٩٥٨مشروع اقترحه الملك الحسين بن ط'ل يضم اردن والعراق  عام       - :ا#تحاد العربي الھاشمي      

وكان ا)تحاد برئاسة الملك فيصل الثاني اساس النظام   الملكي الھاشمي   على                                       
 .  

   اقترحه الملك الحسين بن ط'ل  وحدة بين ا)ردن وفلسطين مشروع    :ع المملكة العربية المتحدةمشرو    

  .  من اجل الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ١٩٧٢عام                                               

  ١٩٨٩اق ومصر واليمن الشمالي عام مشروع يضم كل من ا)ردن والعر         - :مجلس التعاون العربي    

  .يمثل أنموذجا عمليا نحو التضامن والعمل العربي المشترك                                     

  

  مجلس التعاون العربي   ا#تحاد العربي الھاشمي  المقارنة 

  ا)ردن ، مصر ، العراق ، اليمن الشمالي  ا)ردن والعراق  الدول 

  ١٩٨٩  ١٩٥٨  التأسيس 

   توحيد التمثيل السياسي للبلدين-١  ا'ھداف 

   توحيد الجيش في البلدين للدفاع عن القضايا العربية -٢

    تنمية البلدين وتطويرھما بالمشاريع ا)قتصادية-٣

  التضامن العربي المشترك

 اسباب 
  الفشل 

   انق'ب عسكري أطاح بالحكم  الملكي  في العراق

  ١٩٥٨ي عام اغتيال الملك فيصل الثان و

  م١٩٩٠اجتياح العراق للكويت عام 

  

  

  

  

 

  ٢٠١٨ وزارة تحاد العربي الھاشمي طوي� ؟أعط اسباب لم يستمر ا#
   ١٩٥٨ تموز عام ١٤  استشھاد الملك فيصل فيو  -٢ .أطاح بالحكم الملكي في العراق   بسبب ا-نق'ب العسكري  -١

  

  حدة  الذي طرحه الملك الحسين بن ط�ل ؟عدد أبرز بنود مشروع المملكة العربية المت

    .المملكة العربية المتحدةبتسمى المملكة اردنية  -١
         . تتكون من الضفتين الشرقية والغربية  -٢   

    .عمان العاصمة المركزية -٣   

ملك  ومجلس امة       ال  السلطة التشريعية \ مجلس وزراء الملك معالسلطة التنفيذية   \   رئيس الدولة  الملك -٤
  . تكون السلطة القضائية  ممثلة بمحكمة مركزية  عليا ، ولكل بلد محاكمه الخاصة  به  -٥

  

  ما د#لة طرح الملك الحسين بن ط�ل لمشروع المملكة المتحدة ؟ 

    .خطوة    للتعاون وا)تحاد  العربي   -١              

  الوحدوي للملك  الحسين بن ط'ل   ودلي' على النھج  -٢             

  ؟ سين بن ط;ل والملك فيصل الثانيت الع;قات بين العراق وا
ردن بالتوافق في عھد الملك الحاتسم  فسر

 . .  الجوار الجغرافي -٢.   دين وھو النظام الملكي الھاشمي لتشابه نظام الحكم  في البل -١

  عدد المرتكزات التي انطلق منھا الملك الحسين بن ط;ل في ع;قته مع الدول العربية ودول العالم ؟

  .مبادئ الثورة العربية الكبرى  -١

  .مواد الدستور ا�ردني التي تؤكد  البعد القومي  العربي  -٢

 . ثوابت السياسة الخارجية القائمة على الوسطية وا/عتدال   -٣



 زكريا الرفاعي  

 ٨

   مشروع مجلس التعاون العربي مختلفا عن مشاريع الوحدة العربية الثنائية ؟-:أعط أسباب 

  ) اردن والعراق ومصر واليمن الشمالي (   نه ضم أربعة دول عربية ھي -١

  .      مع إمكانية انضمام أي دولة عربية -٢

  ربية للتضامن والعمل العربي المشترك  نموذجا نحو سعي  الدول الع-٣

    .١٩٨٩  وا)تحاد المغاربي  عام ١٩٨١    خاصة مع ظھور مجلس التعاون الخليجي عام                             

  

             ؟١٩٩٠  انتھى مجلس التعاون العربي عام -:فسر 

   . ١٩٩١ حرب الخليج الثانية  عام بسبب و   .١٩٩٠   الناتجه عن إجتياح العراق للكويت         

  

   ؟وضح إنجازات السياسية ا'ردنية في الع�قات الخارجية   في عھد الملك الحسين بن ط�ل

   المحور ا)ساسي للسياسة الخارجية   القضية الفلسطينية -١

                               .التوازن العربي تحقيق -٢

  نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا مع  وإسرائيل ١٩٧٣ يففي جن ولي للس�مالمؤتمر الدشارك اردن في  -٣
   .  ١٩٩١ المؤتمر الدولي للس�م  في مدريد شارك اردن في -٤

  امريكية  من أجل الس'م  في  الشرق اوسط   بعد أن وافقت الدول العربية على المبادرة  ((                      

  ))شارك الجانب الفلسطيني  ضمن الوفد اردني الذي ترأسه  وزير الخارجية اردني                              

  -: الذي نص على ان ٣٣٧قرارھا الجمعيةالعمومية ل�مم المتحدة   نجحت في إتحاذ  -٥   

  لعنصري الصھيونية ھي شكل من أشكال التمييز ا أن -إدانة إسرائيل       ب -                   أ

  .  إظھار مكانة اردن على المستوى العالمي -٦   

  

   ؟) شكلت القضية الفلسطينية المحور ا#ساسي للسياسة الخارجية ا#ردنية (بين 

           .    دعمھا في المحافل الدولية -  أ   

   . ع'قات  مع الدول العربية   توثيق - ج            .   تأكيد الت'حم بين الشعبين ا)ردني والفلسطيني - ب   

 .  الوقوف  ضد مخططات تھويدھا \بمتابعة إعمارھا  وصيانتھا    في القدسية للمقدسات الحما  تقديم  -    د

 

  وضح دور ا'ردن في  المساھمة بتحقيق التوازن العربي وحل الخ�فات العربية في عھد الملك الحسين بن ط�ل ؟ 

   .١٩٨٧اق  للجامعة العربية في عمان عقد  مؤتمر الوفاق وا)تف -١

   ١٩٩٠المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي  واتحادھما في دولة واحدة  عام  -٢

                           .  في ضمن البيت العربي ١٩٩٠ مساعيه في حل  النزاع العراقي الكويتي عام  -٣

  

  

  

  

 

  

  

    اTنجازات السياسية  في عھد  الملك عبد - الثاني                            الفصل الرابع     

  

  امريكا ثم مدرسة إيجلبروك واكاديمية دير فيلد في .  مدرسة سانت إدمون  في إنجلترا  درس في \  ١٩٦٢ولد في  *
 .ولية  لدراسة الشؤون الدثم جامعة أكسفورد  ثم  جامعة جورج تاون .ثم ساند ھيرست  العسكرية في بريطانيا 

  

  ))  في صفوفكم رعولسوف يكبر عبد -  ويترع((  :قال الملك الحسين بن ط�ل يوم مولد الملك عبد - الثاني 

 

  ؟ وضح الحياة العسكرية لج�لة الملك عبد- الثاني بن الحسين
 ١٩٩٤خاصة الملكية اصبح  قائدا للقوات ال -٢  ١٩٨٩عام  ) ١٧( قائدا لسرية في كتيبة الدبابات الملكية  -١

      

  بالتعليم وطريق ا-بداع  بأفضل نوعية من التعليم  طموحي  ھو أن يحظى كل أردني  الملك عبد - الثانيقال

  .  بعد وفاة الملك الحسين بن ط'ل ١٩٩٩ شباط ٧في  تولى الملك عبد - الثاني سلطاته الدستورية ملكا ل_ردن  ؟ 

 دن على المستوى العالمي ؟كيف أسھمت السياسة الخارجية ا
ردنية  في إظھار مكانة ا
ربين 

  .امتAكه مصداقية دولية  -١

  .إقامة عAقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم  -٢

   . ١٩٩٩لحضور تشييع جثمان الملك الحسين بن طAل عام  توافد معظم زعماء العالم على عمان

 



 زكريا الرفاعي  

 ٩

   في المنطقة العربية  بعنوان  الثاني كتابا عبر فيه عن رؤيته لتحقيق الس'م العادل والشامللف ج'لة الملك عبد Eا

  ) .فرصتنا ا'خيرة  السعي نحو الس�م في وقت الخطر (                                                                    

     حسب الدستور اردني٢٠٠٩ تموز ٢في           ؟ العھدمتى تولى ا'مير الحسين بن عبد - الثاني و#ية 

.  

  بين السيرة التعليمية لYمير الحسين بن عبد - الثاني ؟

   .٢٠١٦ التحق بجامعة جورج تاون في امريكا لدراسة التاريخ الدولي  تخرج -  .   ١٩٩٤  عمان  ولد في-

  

  

  

  ياسية على الصعيد الدولي  لسمو ولي العھد الحسين بن عبد - الثاني ؟عدد المشاركات الس 

  وان تحت عن     ٢٠١٥ترؤسه  لجلسة  مجلس ا'من الدولي في    -١

  )) دور الشباب في  مكافحة  التطرف والعنف وتعزيز  الس'م  :صون الس'م  وامن الدوليين  ((   

   . بح أصغر شخصية  سنا  تترأس مجلس ا'من  منذ تأسيسهوبترؤسه  تلك  الجلسة أص             

   . إع�ن عمان  صدر عنه ٢٠١٥ في  رعى المنتدى  العالمي ا#ول من نوعه للشباب والس�م  وا'من   -٢

   نجح في لفت أنظار العالم للدور المھم للشباب  -٣

   بالشباب  والس�م وا'منن نوعه خاص يعد ا)ول م  من مجلس امن استصدار قرار تاريخي ب             

  .  الذي جاء استنادا إلى إع'ن عمان  حول الشباب  والس'م وامن   )٢٢٥٠( وھو قرار رقم              

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تتألف من مجموعة من القضاة  لمدة ست سنوات ٢٠١١ھيئة قضائية مستقلة عام     -: المقصود بالمحكمة الدستورية

  . غير قابلة للتجديد تختص بالرقابة على دستورية القوانيين  وتكون احكامھا نھائية وملزمة لجميع السلطات              

  

   قانون ال'مركزية يتم انتخاب في كل محافظة أعضاء   مجلس للمحافظة  بناء على       ؟  مجلس المحافظة

  .من أعضاء ھذا المجلس  المنتخب  % ٢٥ ما نسبته على ان تعين الحكومة                              

 

   حرص الھاشميون منذ تأسيس الدولة ا'ردنية على التواصل مع أبناء الشعب ا'ردني ؟ -:فسر

  وتجذير العدالة والمساواة  -٢       وتطوير الحياة الديمقراطية  -٢    .دعم مشاركة المواطن ا في صنع القرار ل -١    

  

  إصدار ج�لة الملك عبد - الثاني  مجموع  من ا'وراق النقاشية  ؟ :فسر ما يلي 

 ً واستكما) للمسيرة ا-ص'حية الشاملة  -٢          .ًيكون المواطن شريكا في صنع القرارل   -١
  . ج'لة الملك عبدE الثاني التواصل المباشر مع أبنائه وبناته يريد  -٣
 يته ا-ص'حية -نضاج الديمقراطية ليشارك  ج'لته اردنيين رؤ.  -٢

 )المواطنة الفاعلة ( ار،  وتحفيز المواطنين للدخول في حوار حول القضايا المھمة، والمشاركة في صنع القر -٣
  

 عدد مبادرات ا
مير الحسين بن عبد هللا الثاني ؟

   في التعاون والعمل المشترك ماعةلتنمية مھارات الفرد والج    حقق-١

  ) .لدعم ا�طفال الصم وتأھيلھم  (    سمع ب; حدود-٢

  ).لتأھيل الكوادر الطبية  في المجال الرياضي (  مبادرة قصي -٣

 

  عدد إنجازات ج;لة الملك عبد هللا الثاني على المستوى الداخلي ؟

  :إنشاء محكمة دستورية كجھة قضائية  مستقلة  -١

  .  وتفسير النصوص الدستورية -ب  على دستورية القوانين وا�نظمة   للرقابة- أ                      

   باسم الھيئة المستقلة لAنتخابات  تأسيس ھيئة مستقلة ل`شراف على ا�نتخابات-٢     

    وفي مقدمتھا إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي -٣     

  . مطبوعات وا/جتماعات العامة وال \  وا�حزاب السياسية   \قوانين ا/نتخاب                

    بالمصادقة على قانون الAمركزية  ٢٠١٥صدرت اpرادة الملكية في   قانون ال;مركزية   -  ٤     

  بناء على ما قرره مجلس ا�عيان والنواب                                      

  . جلس المحافظة لكل محافظة  يسمى م والذي يقوم على انتخاب مجلس                                

 



 زكريا الرفاعي  

 ١٠

   لتحفيز المواطنين للدخول في حوار حول القضايا المھمة، من ج'لة الملك عبد E الثاني تسمية   :المواطنة الفاعلة 

                 والمشاركة في صنع القرار            

  "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة: "الورقة النقاشية ا'ولى

  ما المسألتين ا'ساسيتين التي تطرقت لھا الورقة النقاشية ا'ولى ؟ 

 ).كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن( و -٢ ).ًكيف نختلف مع بعضنا بعضا ضمن نقاشاتنا العامة( -١

  

  

   احترام اbراء كأحد الممارسات ا#جتماعية  لتجذير الديمقراطية ؟ أھمية وضح

 .ھو أعلى درجات ا)حترام  تفھم آراء اZخرين  -٢    بينھم  الع'قة بين اردنيين ھو وحدتھم والمساواة -١
 .ون بمسؤولية ا)ستماعحرية التعبير تكون ناقصة إذا لم يلتزم المواطن -٣

  

  بممارسة واجبات المساءلة  كأحد الممارسات ا#جتماعية  لتجذير الديمقراطية ؟  المواطنة ترتبط  :  بين

   من غير قيود أكد ج'لته أھمية انخراط المواطن في بحث القضايا- ١                                       
 ودعاھم إلى محاورة المرشحين  -٢                                            

 .. وأن يتقدم المرشحون ببرامج عملية - ٣                                       

  ؟ بين ا#خت�ف في الرأي # يعني الفرقة  كأحد الممارسات ا#جتماعية  لتجذير الديمقراطية

  إن تنوع اZراء والمعتقدات ھو عنصر قوة  -١

 . فإنه يؤدي إلى الحوار، وھو جوھر الديمقراطية    ا)خت'ف على ا)حترامعندما يرتكز   -٢

  ؟الديمقراطيةحد الممارسات ا#جتماعية  لتجذي كأ  المكاسبو التضحيات شركاء في وضح أفراد المجتمع 

  في الظروف الصعبة         تحمل المسؤولية تجاه الوطن  التساوي في                  

  . في أوقات ا)زدھار           فرص تحقيق المكتسبات والتساوي في                  

  

  "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع ا'ردنيين "                     :الورقة النقاشية الثانية

          

  

  

    نية   في  الورقة النقاشية الثا نطور نظامنا الديمقراطي  أو  كيف عدد  المبادئ الراسخة للنھج اTص�حي في ا'ردن

  حماية حقوق المواطنين  -٣                   .صون حقوق اقليات  - ٢               .التعددية السياسية -١

                  .تمع المدنيتقوية مؤسسات المج -٥                                    .لطاتتطوير مبدأ الفصل والتوازن بين الس -٤

 

  "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "                 :الورقة النقاشية الثالثة

  

  بين المحاور التي  نوه  إليھا ج�لة الملك عبد - الثاني في الورقة النقاشية الثالثة ؟ 

  ي  القيم الضرورية -نجاز التحول الديمقراط  :المحور ا'ول

   للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية ات المتطلب:      المحور الثاني

  .ادوار المنتظرة من أطراف العملية السياسية :   المحور الثالث

  

  

  

  ما الممارسات ا�جتماعية التي يجب اتباعھا لتجذير الديمقراطية  بحسب ما ورد في الورقة النقاشية ا
ولى ؟ 

  بممارسة واجبات المساءلة المواطنة ترتبط  -٢ .                                  رام اqراءاحت -١  

   أفراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب - ٤ .        ا/ختAف في الرأي / يعني الفرقة -٣  

   في الورقة النقاشية الثانية ؟   كما وردإلى نھج الحكومات البرلمانية الفاعلة الخطوات للوصولبين 

 .ً على أسس المھنية والحياد، بعيدا عن تسييس العملوتطوير عمل الجھاز الحكومي -٢      بروز أحزاب وطنية-١ 

  أذكر القيم الضرورية Hنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نھج الحكومات البرلمانية ؟

  . وتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات -٢           .التسامح، وسيادة القانون  وية التعدد-١    

  .  وتأمين فرصة عادلة للتنافس عبر صناديق ا/قتراع-٤                           حماية حقوق المواطنين -٣   

 



 زكريا الرفاعي  

 ١١

   ؟نقاشية الثالثةردت في الورقة الكما و عدد  المتطلبات للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية

  .وجود الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات-١

ً مرجعا موثوقا للمعرفة وً تطوير عمل الجھاز الحكومي ليصبح أكثر مھنية وحيادا -٢   لدعم وزراء الحكومات البرلمانية  وً

  

  ما أطراف العملية السياسية  في ا'ردن ؟ 

  المواطن   \ الملكية الھاشمية \ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء  \النوابمجلس  \  ا'حزاب السياسية -١

  

  بين المھام المطلوب من ا'حزاب السياسية   كما وردت في الورقة  النقاشية الثالثة ؟  

  تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية   -٢        تطوير عدد منطقي من احزاب السياسية -١
  رامج قويةبو ّ وتبني السياسات ذات اولوية، وبرامج وطنية - ٤                          الجماعيالتزامھا بالعمل   -٣

  

  

  

   رئيس الوزراء ومجلس الوزراء    كما وردت في الورقة  النقاشية الثالثة ؟  بين المھام المطلوب من

  تبني نھج الشفافية والحاكمية الرشيدة          \ ووضع معايير للعمل الحكومي     \نيل الثقة النيابية والمحافظة عليھا    

  

   كما وردت في الورقة  النقاشية الثالثة ؟     الملكية الھاشمية       بين المھام المطلوب من

ًالمحافظة على دور الملك بصفته قائدا موّحدا   -١  ً.    

 .حماية القيم اردنية اصيلة   -٢ 
       ًصوت اردنيين جميعا    ستبقى الملكية -٣ 

 .نشر روح الثقة بقدرة اردنيين على التمّيز وا-بداع  -٤ 
   وبقاء الجيش العربي، واجھزة امنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية  - ٥ 

   . الديني والنسيج ا#جتماعيّ وغير مسيسة، وستبقى حامية للتراث  ومھنية،  ومحايدة  مستقلة                  

  

  ّوضع دور الملكية الھاشمية في نشر روح الثقة بقدرة ا'ردنيين وا'ردنيات على التميز واTبداع؟

  . وتقدير الجھود الفردية وا-نجازات ا)ستثنائية   \ .وتبني المبادرات الريادية    \      دعم قصص النجاح  

  

  

  ،)المواطنة الفاعلة( على ركزت (  "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة: "ورقة النقاشية الرابعةال

   ش٢٠١٩وزراة  عدد ا'سس الرئيسة للمواطنة الفاعلة كما لخصھا ج�لة الملك عبد - الثاني ؟

   .لسلمية وا)حترام المتبادل ومسؤولية المشاركة الملتزمة با-٣.        وواجب المشاركة - ٢. حق المشاركة    -١ 

  

  المواطنة الفاعلة كما وردت في الورقة النقاشية الرابعة ؟ اسس   التي تعززھا  المبادىءعدد 

ًا)نخراط في الحياة السياسية يشكل حقا لكل مواطن -١   ّ     

 ً تشكل مسؤولية وواجبا،المشاركة السياسية    -٢  
  . مسؤوليات بكيفية ا)نخراط في العمل السياسي المشاركة في الحياة السياسية ترتب -٣

   ؟واجب المواطنين # ينتھي بمجرد القيام بعملية التصويت   في أي انتخابات وطنية

يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة في الحياة المدنية والسياسية   عن طريق حملة ترويجية لقضية تھمنا 
 ".م إلى حزب سياسيأو التطوع في نشاط مدني، أو ا)نضما

   ردت في الورقة  النقاشية الثالثة ؟المواطن    كما و بين المھام المطلوب من

  متابعة القضايا الوطنية -٢                                  .عليه البحث المستمر عن الحقيقة -١ 

  .واقتراح ا/فكار والحلول البديلة -٤                              وأن تكون المعرفة مبنية على الحقائق -٣

 

  ت في الورقة  النقاشية الثالثة ؟ بين المھام المطلوب من   النواب   كما ورد

                 . يسعى إلى خدمة الصالح العام عليه أن نائب  ال-١                  

   ويوازن بين مسؤولية التعاون والمعارضة  -٢                  

       ًويعكس أداؤه توازنا بين المصالح على المستوى المحلي والوطني  -  ٣                  

 



 زكريا الرفاعي  

 ١٢

  ذكر  أربع ممارسات ديمقراطية يترتب على كل المواطنين اTيمان بھا حتى تزدھر الحياة السياسية ؟ أ

   وا)نخراط الفاعل -٢                                        احترام الرأي اZخر -١

 . في التضحيات والمكاسب والشراكة-٤           وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف  -٣

  "وا'عراف السياسية ا'ھداف، والمنجزات: تعميق التحول الديمقراطي "       :الورقة النقاشية الخامسة

  

  عدد أھم اTنجازات التي حققھا ا'ردن في المجال التشريعي كما وردت في الورقة النقاشية الخامسة ؟

  ين السلطات الفصل والتوازن ب  تعدي'ت دستورية رسخت -١ 

  . وتعزيز الحريات  -٢ 

   .وإنجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية  -٤                        . واستحداث مؤسسات ديموقراطية جديدة - ٣ 

  .التقدم الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي  -٥ 

 

  نقاشية الخامسة ؟عدد اTنجازات في المجال المؤسسي كما وردت في الورقة ال

 .اشتملت على إنشاء محكمة دستورية  -١                                                   
  .واستحداث ھيئة مستقلة ل�نتخاب -٢                                                   

  . وشفافيتھا    ا)نتخابات النيابية والبلدية ضمان نزاھة: نالت ا)حترام والتقدير لدورھا في                     

  

  ما  ا#ھداف التي يسعى ج�لة الملك عبد - الثاني لتحقيقھا كما وردت في الورقة النقاشية الخامسة ؟ 

  . وتطوير أداء القطاع العام والجھاز الحكومي -٢ تطوير القوانين السياسية                       -١

  . وا)ستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية - ٤     .  ل'حزاب السياسية  وتحقيق دور فاعل-٣

  .ً  وقيام مؤسسات المجتمع المدني منھا الجامعات في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلو) للتحديات التي تواجھھا المملكة-٥

  

 ) سيادة القانون أساس الدولة المدنية (      :الورقة النقاشية السادسة 
  

  ج�لة الملك عبد - الثاني في  الورقة النقاشية السادسة ؟ المفاھيم التي ابتدأ  بھا  عدد

   الدولة المدنية -٤       والمواطنة-٣ والحقوق   - ٢ الحوار حول مفھوم دولة القانون    -١        

  

  .الثوابت الدينية والشرعيةالقوانين في ظل ودولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور    :  الدولة المدنية

  دون تمييز بين المواطنين  ُ وتحدد فيھا الحقوق والواجبات   وتقبل بالتعددية المواطنة الفاعلة،    على وترتكز          

  

  

  

  

  

   ؟)بمساواة وعدالة ونزاھة (ما الجھة المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ سيادة القانون 

  ))ادة القانون في حياته اليومية مسؤولية ممارسة وترسيخ سي(( كل مواطن يتحمل و   -٢           .  الدولة-١

  

    سيادة القانون في الورقة النقاشية السادسة ؟ومأمثلة طرحھا ج�لة الملك عبد - الثاني عن مفھ

دھا في وكم يؤلمني ويغضبني أن أرى طفلة تموت في أحضان وال (( :اTشارة إلى بعض الحوادث اليومية، حيث يقول
   أو أم تودع ابنھا دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون،  نيران اسلحة، و احتفال تطلق فيهعرس أ

  )).أن طالب متفوق فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون، أو مجرم ينعم بالحرية دون مسائلة      

  

  ول المنطقة؟ الحالة المروعة التي يعيشھا العديد من دما أسباب 

  )) غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له (( بسبب                                                                 

  

  ما الميزان الذي يضعه ج�لة الملك عبد - الثاني في رؤيته لدولة القانون والمواطنة ؟

  ،))ضمان حقوق اقلية كمتطلب لضمان حقوق اغلبية((  وھو -١                                           

  . وأن سيادة القانون ھي الضمان لحقوق الجميع وتعزيز العدالة ا)جتماعية  -٢                                           

  بين أھمية تطبيق سيادة القانون حسب الورقة النقاشية السادسة لج;لة الملك عبد هللا الثاني ؟

ُھي المعبر الحقيقي  الذي تبنى     . والمجتمعات المنتجة   \  وا/قتصادات المزدھرة    \  عليه الديمقراطيات ّ



 زكريا الرفاعي  

 ١٣

  ة ؟ ما الطرق التي من خ�له يمكن تجاوز الخلل في ا'داء الرسمي حسب الورقة النقاشية السادس

  .  مسيرة تخضع عمل المؤسسات وافراد للمراجعة والتقييم \ إرساء مفھوم سيادة القانون \طوير عمليات ا-دارة ت 

  

  ما نتيجة تساھل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاھة وعدالة كما في الوقة النقاشية السادسة ؟

  . ويضعف قيم المواطنة -٣          .د لفساد أكبر ويقو-٢       .  يشجع على استمرار انتھاك القانون -١  

  ما نتيجة  الواسطة والمحسوبية  حسب الورقة النقاشية السادسة ؟

  .  وتقوض قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة-٢        تفتك بمسيرة المجتمعات - ١

  

  .والجدارة  ا-لتزام بمبدأ الكفاءة       ؟سادسةما  المعيار ا'ساس  للتعينات حسب الورقة النقاشية ال

  

  بين كيف يشخيص ج�لة الملك عبد - الثاني الوضع الراھن في الورقة النقاشية السادسة ؟

    .  التحديات تقودنا إلى مفترق طرق -١                                                         

  .  و) بد أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي-٢                                                         

  لتحقيق طموح أبناءنا وبناتنا، فنترك لھم الس'م وامان  و-٣                                                         

  

  ة السادسة؟ما مطلب ج�لة الملك عبد - الثاني  من كل مواطن في الورقة النقاشي

  .  وأن يكون مبدأ سيادة القانون اساس في سلوكنا-٢   .احترامه لقوانينهب أن يعبر عن حبه لبلدنا - ١               

  

  ما نتيجة التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة  حسب الورقة النقاشية السادسة ؟ 

  .   ويضعف الثقة بأجھزة الدولة ومؤسساتھا-٢                      . يؤدي إلى ضياع الحقوق-١                      

  

  

   .ص�ح الشاملتطوير التعليم أساس اT                          :الورقة النقاشية السابعة  

  

  :لتطوير التعليم وا#ص�ح الشامل سعت الورقة النقاشية  السابعة كيف بين  

  يرة  التعليمية  للمس عمل التطور والتقدم    -١

   في ا)ختراع  والتميزدبي والمھني   واالعلمي  التميز ات التعليمية ھو الھدف ا)سمىجعل  التميز  في المؤسسو  -٢

            الحوار  لغة  تشجيع -٣

    ليكون التعليم  سندا له في حل  مشك'ت  حياته -أ   -:ير    من التطوفوالبعد عن التردد والخو -٤

  .تطور الوطنوليكون عنصر بناء يساھم في    -                جمواجھة  التطرف  ول    -     ب   

  

  ما أھمية التعليم كما جاء في   في الورقة النقاشية السابعة  ؟

               التعليم يشكل أرضية  مشتركة لفھم ا)خر       -١                                                            

    وتعميق قيم التسامح -٢                                                            

    تحقيق ا)ص'ح الشامل يرتبط ارتباطا بالنھضة التعليمية -٣                                                            

  

   ؟ الموارد البشرية  في ا#ردن  أھمية تؤكد علىجاءت  الورقة النقاشية السابعة  ل  -:فسر 

  ينمي مھارات   ا)بتكار والتفكير  تعلميا متطورا اھم  الثروات اذ نالت تمثل  -١                       

   بالعلم والمعرفة والثقافة  : واعي يتسموجود شباب  )بد من مواجھة  تحديات المستقبل  ول -٢                       

   

  ما دور ج�لة الملك عبد - الثاني في تطوير التعليم في ا'ردن كما ورد في الورقة النقاشية السابعة؟

        اردنية  شاملة ان يؤسس لنھضة تعليمية استطاع  - ١               

  ترسل كفاءاتھا  إلى جميع دول العالم  - ٢               

  . مشعل للنھضة  والتطور في كثير من الدول العربية سيبقى  وا)ردن  - ٣               

   الجدل حول تطوير العملية  التعليمية ة الملك عبد - الثاني  حسم ج�ل -٤               

   وروح الحضارة العربية ا)س'مية                             تنطلق من لغة القران الكريم  والتي                       

  

  

  



 زكريا الرفاعي  

 ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

   لج�لة الملك عبد - الثاني ؟ ما دور المؤسسات التعليمية كما  جاء  في الورقة النقاشية السابعة

      عبر احدث ا)ساليب التعليمية لقدرات تنمية ا -١      

  وان تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل  -٢      

    وتفتح افاق جديدة امام ابنائه ليتفوقوا في كل علم  -٣      

  واستحداث  منظومة تعليمية حديثة -٤      

  وا)ھتمام بالمعلم   -٥      

  

   في الورقة السابعة   دعوة ج�لة الملك عبد - الثاني إلى استحداث  منظومة تعليمية حديثة  ومناھج دراسيةفسر  

            . تفتح افاق من التفكير  العميق والناقد  -١                                                                   

  . تشجع على ا)بداع   وتنمية القدرات -٢                                                                  

  .  وتعلم ادب ا)خت'ف وثقافة التنوع -٣                                                                

  

   كما ورد في الورقة النقاشية السابعة ؟  دون ستيرادھا من الخارجبين كيف يمكن انتاج مجتمع معرفة 

  ورة تحويل جامعاتنا   ومدارسنا إلى مصانع للعقول وضر               \ وتكافؤ الفرص           \العدالة  ب       

  

   الحكومة ومكونات المجتمع ا#ردني والمدارس والجامعات في تطوير التعليم ؟بين دور

    توفير البيئة التعليمة الحاضنة  للتميز والتفوق  -١                                          

  .بشرية وتأمين ا)حتياجات لبناء قدراتنا   ومواردنا ال -٢                                          

  من خ'ل منظومة تعليمية  تعيد للمعلم وا)ستاذ الجامعي مكانته في المجتمع -٣                                          

  .لنرى مدارسنا مشاعل للعلم والمعرفة وصقل للمواھب   -٤                                          

  

  راسنا مشاعل للعلم والمعرفة ؟ما الطرق التي نستطيع من خ�لھا جعل مد

   من خ'ل  تعليم حديثه -١                            

  وتفتح افاق المستقبل امامھم  -٢                            

  : وتعمق تفكيرھم وتزيد من ثقتھم بانفسھم  متسلحين -٣                            

   وتراث ا)باء وا)جداد   بھويتنا ا)س'مية  والعربية  وا)عتزاز والثقة القوية  ن القوي با)يما                             

       

  

  

  . -براز صورة ا-س'م السمحة في المحافل الدولية كافة - ١        ؟٢٠٠٤فسر إع�ن رسالة عمان 

  .  وان ا)س'م يقوم  على المحبة والس'م -٢                                              

 . لjسھام في محاربة التطرف وا-رھابو -٣                                              

  اHنجازات السياسية الخارجية  التي تحققت في عھد ج;لة الملك عبد هللا الثاني ؟ما  أبرز 

   وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس، ،ّدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه  -١

 ، م٢٠٠٤، وإعAن رسالة عمان في عام إبراز صورة اHس;م السمحة في المحافل الدولية  -٢

 المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية للدفاع عن القضايا العربية -٣

 م٢٠١٤عام  حصول ا
ردن على عضوية غير دائمة في مجلس ا
من الدولي للمرة الثالثة -٤  

 ).م٢٠١٥-م٢٠١٤(وترؤسه مجلس ا�من الدولي مرتين في المدة بين            

 .مر بھا ا
ردن في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالميةإبراز التحديات التي ي -٥

  بين  مستقبل التعليم الذي يريده ج;لة الملك عبد هللا الثاني ؟ 

  .والنقد والتحليل   التعليم الذي يريده جAلة الملك  المبني على ا/ستقصاء والفھم  والبحث-١

           .           والبعد عن التلقين-٢

  .   والعمل على صقل الشخصية وبناءھا -٣

   العالم بجيمع لغاته   مع   وتحفيز الطلبة  على التواصل-٤

  . التقدم  والتطور وموكبة العلم ولمعرفة والتكنولوجيا: حتى يكون  سمة المجتمع ا/ردني      



 زكريا الرفاعي  

 ١٥

     ا'ردن والقضية الفلسطينية                                  الوحدة الثالثة

  

  و القضية الفلسطينية– الجيش العربي –حة ا'ردنية  القوات المسل                 :الفصل ا'ول 
   

  ما الھدف القومي الذي انشئ من أجله الجيش العربي ؟

  .عن فلسطين و القدس" دفاعا -٢  الدفاع عن القضايا العربية -١

   ؟عدد أبرز مواقف ا'ردنيين في دعم الصمود الفلسطيني المقاوم  ل_نتداب البريطاني وا#حت�ل اTسرائيلي

   م ، قرروا فيه مھاجمة المستعمرات الصھيونية ١٩٢٠عام ) قرية في إربد (مؤتمر قم اجتماع أبناء اردن في -١

    وھو   أول شھيد أردني في  فلسطين الشيخ كايد مفلح العبيداتأدى ھجومھم إلى استشھاد .    في  بيسان        

 لمسلح في فلسطين  مشاركة أبناء اردن في عمليات الكفاح ا-٢      
  للتأثير في بريطانيا لتعديل موقفھا تجاه فلسطين مھاجمة معسكرات القوات البريطانية في اردن -٣      
 . م ١٩٣٦ م و ١٩٢٨ قيام المظاھرات المؤيدة للثورات الفلسطينية في عمان و السلط عامي -٤
  -  :الذي نتج عنهم   ١٩٢٩ماع الحصن في إربد عام  انعقاد ا)جتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية مثل اجت-٥

 . نقد السياسة البريطانية الداعمة لليھود  -  أ
 .  و دعا فيه المجتمعون  إلى جمع التبرعات الفلسطينيين -        ب

  

  تقسيم فلسطين ينص على  ا'مم المتحدةم عن ١٩٤٧صادر عام  ھو قرار      :  ) ١٨١  رقم قرار(     

   .١٩٤٨وترتب على ذلك قيام حرب عام  وقبله اليھود رفض العرب العرب القرار . بين العرب و اليھود          

  

  

  

  

  

  

   ؟١٩٤٨أعط أسباب قيام حرب عام 

  م١٩٤٨ أيار عام ١٥أعلنت بريطانيا انسحابھا من فلسطين في  -١

  اليھود،الذي رفضه العرب و أيده) ١٨١( على إثر إصدار مجلس امن قرار التقسيم رقم  -٢
  وضح الخطة العسكرية  التي وضعھا العرب للدخول إلى فلسطين ؟

  .لدخول إلى فلسطين من ا)تجاھات كافةا -١                       

  )داميا(  و كان على الجيش العربي ا)ردني التقدم نحو محوري جسر امير محمد -٢                      

  ھل الساحلي و حماية ھذه المناطق سر الملك حسين، للوصول إلى القدس و الس و ج                         

  

   ؟١٩٤٨الجيوش العربية التي دخلت فلسطين في حر ب عام 

  .الجيش العراقي . الجيش المصري . الجيش السوري   . الجيش العربي اردني   

  

   في فلسطين اضھا الجيش العربي اردنيخمن أھم المعارك التي                        عرف معركة القدس ؟

  .وتم إلحاق الخسائر بالجيش الصھيوني   ١٩٤٨ ضد العدو الصھيوني عام                                                 

  

   ؟١٩٤٨بين أھمية معركة القدس في حرب عام 

  .يحية إبقاء القدس الشرقية بأيدي العرب و حماية المقدسات ا-س'مية و المس -١

  . أسر عدد كبير من القوات ا-سرائيلية -٣قتل ما يزيد على ث'ثمئة جندي من العدو ا-سرائيلي       -٢

  

   ش٢٠١٩وزراة سم المعارك التي خاضھا الجيش العربي للحفاظ على القدس ؟ 

  .كة اللطرون    معر\ معركة باب الواد    \معركة القدس                                                  

  م١٩٤٨في أيار عام          ؟متى وقعت معركتا  اللطرون وباب الواد

  

   ١٩٤٨العربي ا)ردني  في حرب عام احدى المعارك التي خاضھا  الجيش                   ؟  باب الوادمعركة 

   .فيھا الكتبية الرابعة ا)ردنية  كان يوجد أھمية عسكرية حيث يعد مفتاح  مدينة القدس    وشكل موقعھا             

  سرائيل ؟عدد الحروب والمعارك بين العرب وإ

   ١٩٦٨   معركة الكرامة عام \  النكسة  ١٩٦٧رب  حزيران عام     ح\    النكبة ١٩٤٨حرب عام 

   .١٩٨٢             غزو إسرائيل لبنان عام \  ١٩٧٣عام )  رمضان ( حرب تشرين  

  



 زكريا الرفاعي  

 ١٦

  م مواقع الكتيبة الرابعة ا'ردنية١٩٤٨ أيار عام ٢٥ ھاجم اليھود في -:أعط اسباب 

  . بسبب موقع باب الواد له  أھمية عسكرية حيث يعد مفتاح مدينة القدس ستي'ء على باب الواد و اللطرون'ل -١  

  . بقصد  فتح الطريق إلى القدس -٢  

  

    الملك عبد E ا)ول على  الكتيبة الرابعة اردنية بسبب انتصارھا  لقب اطلقه     ة الرابحة ؟الكتيب

  .١٩٤٨  اللطرون وباب الواد في حرب عام في معركتا                                              

  

   النكبة ؟ ١٩٤٨عدد نتائج حرب عام 

   و لجوء عدد من الفلسطينيين إلى اردن- ٢.                    ارة الجيوش العربية  خس-١                              

    و احت'ل إسرائيل أجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية -٣                             

  

   ص ٢٠١٧ وزارة  ؟ ١٩٤٨ما اسباب ھزيمة الجيوش العربية في حرب عام 

  .لعربص التدريب و التسليح لدى ا و نق- ٢   . غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية -١                           

                                          

   ش٢٠١٧وزارة   النكسة ؟ ١٩٦٧أعط أسباب قيام حرب حزيران عام 

  .بحر احمر في وجه الم'حة ا-سرائيلية إغ'ق مصر لمضائق تيران على ال   -١                                  

 . رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين   -٢                                  
  .نھر اردن رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه   -٣                                  

  .  تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية -٤                                  

    
    ؟م١٩٦٧على مصر و سوريا و ا'ردن في الخامس من حزيران عام " مباغتا" شنت إسرائيل ھجوما :نتيجة ما   

  . تفوق س'ح الجو ا-سرائيلي -ب                   .وة الجوية للدول العربية الث'ث دمرت الق  - أ

 . القوات العربية من غير غطاء جوي و أصبحت -ج
   "سريعا"  و ظھر خلل واضح في سير العمليات العسكرية العربية، و حققت إسرائيل نصرا -د

  

   ص ٢٠١٧ وزارة   النكسة ؟١٩٦٧ما نتائج  حرب  حزيران 

  .  استي'ء إسرائيل على الضفة الغربية و غزة و سيناء و الجو)ن -١

 .لفلسطينيين إلى اردن   نزوح أعداد كبيرة من ا-٢
 . وقوع خسائر بشرية و مادية في الدول العربية المشاركة -٣
  انھيار ا)قتصاد العربي، و توقف التنمية، و انخفاض ا)ستثمارات المالية و العربية و اجنبية -٤
   شيوع حالة من اليأس و ا-حباط لدى الدول العربية -٥  

  

  م ضد قوات العدو١٩٦٨  آذار٢١ في لمعركة التي خاضھا الجيش العربي ا)ردني ا            ؟معركة الكرامة 

  . وكانت نتيجتھا انتصار القوات ا)ردنية وتحطيم اسطورة الجيش الذي ) يقھر   الصھيوني ،                       

  

   ١٩٦٨ام  نقطة تحول  مھمة في الصراع العربي اTسرائيلي  بعد عتعد معركة الكرامة  - :فسر

  بسبب أن الجيش العربي اردني أحرز أول نصر عربي على الجيش ا-سرائيلي  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ؟  ١٩٦٨ما أسباب معركة الكرامة عام 

  على ا�راضي ا�ردنية بقوة عسكرية " مفاجئا" عسكريا"  شنت إسرائيل ھجوما- ١

   .١٩٦٨ آذار ٢١مدعومة  بسAح الجو و المدفعية في       

  .  بھدف تدمير الجيش العربي ا�ردني -٢ 

  .ا�ردن  و احتAل المرتفعات الغربية من -٣ 

  .منھا إلى تحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة و الشعب ا�ردني"  و سعيا-٤ 

  .  و العمل على تدمير ا/قتصاد الزراعي في وادي ا�ردن -٥ 



 زكريا الرفاعي  

 ١٧

   ؟١٩٦٨أذكر المحاور ا'ربعة التي شنت إسرائيل الھجوم عن طريقھا على ا'ردن في معركة الكرامة عام 

  ) .جسر داميا(    طريق جسر امير محمد المثلث المصري عن - ١                                         

  .الملك حسين جسر   السلط عن طريق–مثلث الشونة الجنوبية  -٢                                         
 .جسر امير عبدE   الشونة عن طريق–مثلث عمان  -٣                                         

 .غور الصافي باتجاه طريق الكرك  -٤                                               
 

  رفض وقف إط'ق النار ما دام يوجد جندي إسرائيلي واحد شرق النھرالملك الحسين بن ط�ل 

  

  ؟ أو أھمية معركة الكرامة  ١٩٦٨عدد نتائج معركة الكرامة عام 

  سحابه من أرض المعركة،  ھزيمة الجيش ا-سرائيلي على يد الجيش العربي اردني و ان-١

  ،"جريحا) ٤٥٠(و " قتي') ٢٥٠(  بلغت خسائرإسرائيل  -٢

  .  با-ضافة إلى تدمير عدد كبير من اZليات و المعدات-٣

  .جرحى ) ١٠٨(و " شھيدا) ٨٦(   قدم الجيش العربي ا-ردني -٤

  ،و إعادة ثقته بنفسه تملت برفع معنويات الجندي العربي وا)ردني        لھا آثار نفسية مھمة -٥

  اسطورة الجيش الذي ) يقھروتحطيم أسطورة التفوق العسكري -سرائيل                               

  

   ؟١٩٧٣عام ) رمضان ( ما أسباب حرب تشرين 

  .م  ١٩٦٧ قررت مصر و سوريا استعادة اراضي التي احتلتھا إسرائيل في حرب حزيران  -١

  .مستغلة احتفال إسرائيل بأعيادھا ١٩٧٣تشرين أول عام  ٦ رية للقيام بھجوم مفاجئ في فأعدتا خطة عسك  -٢

   

  ش  ٢٠١٨ ؟ وزارة ١٩٧٣ما دور القوات المصرية والسورية في حرب تشرين 

  .و بين  مصر استطاعت القوات المصرية تدمير تحصينات خط بارليف الذي أقامته إسرائيل بينھا  -١

  .لسورية اجتياح المواقع ا-سرائيلية في ھضبة الجو)ن  و استطاعت القوات ا-٢

  

   ؟١٩٧٣في حرب تشرين رمضان عام ) مجلس ا#من ( ما موقف ا#مم المتحدة 

  م،١٩٦٧ بعودة  اطراف المتحاربة إلى حدود عام )٣٣٨(قراره رقم  لوقف القتال، و إصدار مجلس ا'منتدخل 

  . أدى إلى وقف الحرب                

  

  م، ١٩٦٧ تحصينات دفاعية أقامتھا إسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس، بعد حرب عام  :خط بارليف 

          لمنع عبور أي قوات مصرية إليھا،و سمي الخط بذلك ا)سم نسبة إلى القائد العسكري ا-سرائيلي حاييم بارليف 

  

 م ؟١٩٧٣بين   دور الجيش العربي ا'ردني في حرب 
  قواتھا عملت القوات اردنية عبر اللواء المدرع اربعين على منع إسرائيل من تعزيز  -١

  .على الجھتين السورية و المصرية              

   و منعت إسرائيل من ا)لتفاف حول الجناح ايسرللقوات السورية -٢

   دمشق، –تأمين الحماية لمحور درعا ب  حماية العاصمة دمشق -٣

  ھمت القوات اردنية مع القوات العراقية في منع إسرائيل من تطوير عملياتھا الھجومية و أس-٤

  

  القدس و الھاشميون                                              : الفصل الثاني 

  

  سطين ؟بين  موقف الشريف الحسين بن علي من القضية الفلسطينية و من المؤامرات البريطانية واليھودية على فل

  .رفض  وعد بلفور    -٢                               .رفض  معاھدة سايكس بيكو   -١ 

  .رفض  ا)نتداب   -٤                                               رفض التجزئة  -٣ 

  .يھا المقدسة  أو بأي شبر من أراضو العربية    يفرط بحقوق امة ا-س'مية :  على أن فضل النفي   -٥ 

  

  م ؟   ١٩٢٤وقع الشعب العربي في فلسطين على وثيقة البيعة للشريف الحسين بن علي عام : أعط اسباب  

  .منھم بصدق نواياه اتجاه قضايا امة و إخ'صه لھا "  إيمانا-١                                     

  .مقدساتھا ا)س'مية والمسيحية  في القدس و حرصه على -٢                                    



 زكريا الرفاعي  

 ١٨

   وفد من كبار الشخصيات الفلسطينية موقعة من معظم وجھاء فلسطين وثيقه قدمھا             - :وثيقة البيعة

  .  للشريف الحسين بن علي  و شخصياتھم أعلنوا فيھا و)ءھم                                

   اقصىفي عمان، لكنه دفن في المسجدم ١٩٣١توفي الشريف الحسين عام  •

  من الحركة الصھيونية  و القضية الفلسطينية؟ ) شھيد ا'قصى ( وضح  موقف الملك عبد- ا'ول ابن الحسين * 

  وإلى دعم صندوق امة الفلسطيني دعا إلى عدم التعامل مع اليھود أو بيعھم عقارا بوصفھم  محتلين وكان يدع -١

 فلسطين مقاومة دعوات تقسيم  -٢

  ١٩٤٨   دفاع الجيش العربي اردني عن فلسطين و القدس في حرب عام  -٣
  " .سأذھب إلى ھنالك و أموت على أسوار المدينة"                     و من أقواله المشھورة عن القدس      

 .م ١٩٥٠ وحدة الضفتين عام  -٤
 .إلى حائط البراق "رفض الملك المؤسس إعطاء اليھود ممرا -٥

  

  ظل الملك الحسين بن ط�ل يؤكد أن القدس ليست موضوع مساومة؟ -:سر  ف 

   و على إسرائيل أن تنسحب منھا -٢            .  ن القدس جزء من ارض العربية المحتلة -١             

   .ي   و قوم-  ديني      ب-أ: بعدين  و كانت رؤية الملك الحسين رحمه E ترتكز على -٣            

  

  إن القدس العربية أمانة عربية إس'مية منذ عھد الخليفة عمر بن الخطاب رضي E عنه،   قال الملك الحسين  بن ط�ل

  

  عدد أبرز القرارات السياسية التي تنم عن اھتمام الملك الحسين رحمه - بالقدس ودعم القضية الفلسطينية ؟

  س'مية ا-عمار الھاشمي للمقدسات ا-قانون تأسيس  -١

  .م١٩٥٤ إعمار المسجد اقصى المبارك عام لجنةتشكيل  -٢

  م                  ١٩٧١ عام اللجنة الملكية لشؤون القدستشكيل  -٣

   )لفضح السياسات التھويدية ا-سرائيلية للقدسلتوثيق و إصدار المؤلفات ( نشاطھا                               
 . المھدد بالخطر في اليونسكو قائمة التراث العالميبإدراج القدس على نجاح اردن  -٤
   ليواصل اردن مسؤولية  . م١٩٨٨استثناء القدس من قرار فك ا#رتباط اTداري و القانوني الذي اتخذ عام  -٥

 . تتبع وزارة اوقاف اردنية   و على رأسھا دائرة أوقاف القدس المؤسسات الحكومية في القدس                 
    و قد ورد ذلك في ة الھاشمية للمسجد اقصىلرعاياحترام ا الملك الحسين على صرارإ - ٦     

  .م١٩٩٤ اتفاق الس'م مع دولة ا-حت'ل ا-سرائيلي عام                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٢٠٠٧ الثاني -عمار القدس وقبة الصخرة المشرفة  عام امر بتشكيله الملك عبد E     - : الصندوق الھاشمي

  . بھدف توفير التمويل ال'زم لرعاية المسجد اقصى و لضمان استمرارية إعمارھا                                  

   مشاريع إعمار المقدسات اTس�مية و المسيحية في القدس في عھد ج�لة الملك عبد - الثاني ؟عدد

    .٢٠٠٧ في    ا)قصىو تركيبه بالمسجد     إعادة بناء منبر ص'ح الدين -١           

    و ترميم الحائط الجنوبي و الشرقي للمسجد اقصى،-٢          

  .مرافق المسجد اقصى و قبة الصخرة المشرفة  ترميم -٣          

  بين موقف الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية و خادم ا
ماكن المقدسة ؟ 

  .م٢٠٠٧ pعمار القدس عام الھاشميالصندوق أمر بتشكيل     -١

   بتأكيد مفھوم الوصاية الھاشمية على المقدسات في القدس منذ ارتباط ا
ردن بالقدستأكيد    -٢

 .م٢٠١٣علي و ذلك عن طريق توقيع اتفاقية الوصاية مع رئيس دولة فلسطين  عھد الشريف الحسين بن              

  - : مع أھالي القدس لتواصلاحرص الملك عبدهللا الثاني على  -٣

 لحفاظ على المقدسات و دعم صمود المقدسيين ل ھا و احتياجاتع منھم عن أحوال المدينة استضافتھم للسما     

 . ا�ردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة مجلس الكنائستشكيل     -٤

 .م ٢٠١٦ عام   في كنيسة القيامةالقبر المقدسإطAق مشروع ترميم   -٥

 . مفھوم الحرم الشريف في المنظمات الدولية ترسيخ   -٦

    ٥و ٤اHجابة نقطة سات المسيحية  في القدس ؟     بين جوانب الدعم  الذي قام به الملك عبد هللا الثاني تجاه المقد



 زكريا الرفاعي  

 ١٩

  اشمية على المقدسات الدينية في القدس       الوصاية الھ            :         الفصل الثالث

  

      حظيت مدينة القدس باھتمام الھاشميين ؟-:أعط أسباب 

    و معراج الرسول صلى E عليه وسلم   نھا مسرى  -١                                 

  . و فيھا قبة الصخرة المشرفة  -٢                                

  . و المسجد اقصى المبارك أولى القبلتين و ثاني المسجدين و ثالث الحرمين الشريفين -٣                                

  

   :)الحرم القدسي الشريف ( المسجد ا'قصى المبارك 

   دونما  ھو ما دار عليه السور من أرض تبلغ مساحتھا ما يزيد على مئة و اربعة و أربعين                        

 .ما عليھا من أبنية و مساجد و مصاطب و قباب تحت ارض و فوق ارض       و                    
  

  منذ بزوغ شمس اTس�م كان bل ھاشم دور محوري في رعاية المقدسات اTس�مية؟: وضح  

  لمسجد الحرام في مكة المكرمةا) خدمة( على سدانة ) أشراف مكة ( يولون الشرافة   -١                                 

  و المدينة المنورة          تولى آل ھاشم منطقة مكة المكرمة١٩٢٥ حتى م٩٦٧و منذ عام   -٢                                 

 

  بين كيف استطاع الشريف الحسين بن علي  من  سد الفراغ المتأتي من انھيار الدولة العثمانية ؟

  م ١٩٠٨  عام د إع'ن انق'ب ا-تحاديين اتراك على السلطان العثماني  بع- ١               

  من   إھمال ا)تحاديين اتراك إلى إنقاذ المسجد اقصى   سعى الشريف الحسين - ٢               

 .مؤامرة صھيونية  ضد المسجد اقصى المبارك  خطار و ذلك إدراكا منه                  
  م، ١٩٢٤م و ١٩٠٨ للمؤمنين عام " ن علي، و بايعوه أميرا و قد رحب أھل القدس بالشريف الحسين ب- ٣               

  . Zل ھاشم على المسجد اقصى المبارك صك وصايةفكانت ھذه البيعة بمثابة                               

  

  ١٩٢٤عام   أعوام ٤١٠س و ب�د الشام قرابة قد انتھاء الخ�فة العثمانية التي حكمت الأعلن ا'تراك رسميا  ** 

  

  ما نتيجة إع�ن ا'تراك انتھاء الخ�فة العثمانية على القدس ؟

   الشريف الحسين بن علي أن يترأس عمارة الحرم  المجلس ا-س'مي بالطلب من سارع و جھاء القدس يتقدمھم -١

  المباشر على ا-عمار الھاشمي للمسجد اقصى  ا-شراف بن الحسين عبدEيتولى ابنه ا)مير   و أن -٢
  

  :  تفاقية الوصاية الھاشمية  ا

  ھي اتفاقية وقعھا ج'لة الملك عبد E الثاني بن الحسين مع الرئيس الفلسطيني             

   علي   لتأكيد  مفھوم الوصاية الھاشمية على القدس منذ عھد الشريف الحسين بن٢٠١٣  عام عمان          في 

  

   ش ٢٠١٨ وزارة  ؟١٣٢٠عدد ا'مور التي تؤكد عليھا اتفاقية الوصاية الھاشمية  عام 

  اماكن المقدسة في القدس  ھو صاحب الوصاية على أن الملك تؤكد   -١                        

  .م١٩٢٤عام  دينة القدس منذ بيعة  الھاشمية على اماكن المقدسة في مإعادة تاكيد الوصاية  -٢                        

  د القانونية جميعھا للحفاظ عليھا في بذل الجھوله الحقو    -٣                        

  .حول القدس "و فلسطينيا"  التاريخية المتفق عليھا أردنياتؤكد المبادئو    -٤                        

  .ة التابعة للمسجد اقصى  الممتلكات الوقفيية  إلى حماو تھدف  -  ٥                        

  

  صاية الملك عبد - الثاني والجھود  التي تقوم بھا دائرة أوقاف  القدس التابعة لوزارة ا'وقاف  ا'ردنية لتنفيذ  ما 

  .حراسة ، و ترميم، و تنظيم شؤون السياحة   :ارة شؤون المسجد اقصى إد  -١

  -:من ام'ك في مدينة القدس القديمة و ذلك % ٨٥ تشكل ما يزيد على الوقفية ا-شراف على ام'ك  -٢
  .لتثبيتھم على أرضھم     و مساعدتھم على العيش الكريم    بإدارة تلك ام'ك  و تأجيرھا بأجور بسيطة             

  .تعريف الناس و ا-ع'م بأھمية القدس الدينية و الروحية -٣
  تأھيل ايتام و تعليمھم المھنالقدس العلوم الشرعية، وتدريس ط'ب  -٤
  ضد ام'ك الوقفية ت'ل ا-سرائيلي متابعة اعتداءات ا)ح -٥

  

  



 زكريا الرفاعي  

 ٢٠

  اTعمارات الھاشمية للمسجد ا'قصى

  اTعمار

  الھاشمي 

الفترة 
  الزمنية

تم اTعمار في 
  عھد

  اTنجاز 

  ١٩٢٢  ا'ول 

  إلى 

١٩٥١  

الشريف 
الحسين بن 

  علي 

ملك عبد E وال
  اول 

   ألف٣٨م تبرع الشرف الحسين بن علي بمبلغ ١٩٢٤  عام - أ

  .دينار ذھبي -عمار المسجد اقصى المبارك                      

  . في عموم فلسطين  ألف دينار ذھبي -عمار المساجد٢٥ تبرع   -ب

 :و من أبرز إنجازات اTعمار الھاشمي ا'ول ما يأتي 
 .ترميمه و المسجد اقصى المبارك  إعمار-١   
 .م١٩٤٨ ترميم المسجد اقصى بعد حرب  -٢  
م بعد أن شب بھا حريق ١٩٤٩إعادة ترميم كنيسة القيامة عام   - ج

  شارك في إخماده الملك عبدE اول 

  ١٩٥٤  الثاني 

  إلى

١٩٦٤  

المللك الحسين 
  بن ط'ل

 شكيل لجنة ا-عمار الھاشمي ت  -  أ
    ا-س'ميةمع القبلي، و المعالم ترميم مبنى الجا-ب

  .الصخرة بقبة من المنيوم المذھب قبة  تبديل قبة مسجد -ج

الملك الحسين   ١٩٦٩  الطارئ
  بن ط'ل

جاء نتيجة ل`ضرار التي لحقت بالجامع القبلي إثر الحريق الذي  -
  .م١٩٦٩في المسجد اقصى   أضرمه يھودي متطرف 

  الثالث 

  

١٩٩٢   

  إلى

١٩٩٤  

الحسين الملك 
  بن ط'ل

  ذھبية صفيحة ٥٠٠٠إعادة تصفيح قبة الصخرة بحوال   -  أ

 يمات في ساحة الحرم القدسي ترم  - ب
  . قبة السلسلة، و المتحف ا-س'مي، و مبنى باب الرحمة :   

  ١٩٩٤  الرابع 

١٩٩٩  

الملك الحسين 
  بن ط'ل

 .مشروع إعادة صنع منبر ص'ح الدين  -  أ
  رك صيانة لمرافق المسجد اقصى المبا   - ب

  الخامس  

  

  

  

   

١٩٩٩  

   مستمر 

 E الملك عبد
  الثاني 

 مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس و حراس المسجد اقصى  -١
   استصدار دليل المسجد اقصى، و التعريف الديني و التاريخي -٢

 .تأسيس الصندوق الھاشمي -عمار المسجد اقصى المبارك -٣ 
لثاني ابن الحسين لدراسة فكر تأسيس كرسي ج'لة الملك عبدE ا  - د

  . جامعة القدس -مام الغزالي في المسجد اقصى ا

  

  

     رسالة عمان                                 الوحدة الرابعة      

  )مفھومھا و مبادئھا(        رسالة عمان                الفصل ا'ول       

 

  ان ؟ما ھي المصادر التي  نبعت منھا رسالة عم

 خدمة للمجتمع ا-نساني و دفاعا عن ا-س'م  بواجبا إنسانيا لرؤية ھاشمية \  نبض ا-س'م ووسطيته \ تعاليم القرآن 

  

  ؟المسؤولية الروحية للھاشميينأو عرف ما النھج الذي تبناه الھاشميون لخدمة اTس�م والمسلمين ؟ 

  .و دفاعا عن ا-س'م -٢                                           خدمة للمجتمع ا-نساني  -١

  .   أن يوضح للعالم حقيقة ا-س'م -٤     وصف ما ھو من ا-س'م ، وأي اعمال تمثل ا-س'م -٣ 

  

   اطلق ج�لة الملك عبد - الثاني رسالة عمان  ؟ -:علل 

  .والبعد عن العنف وا-رھاب -٣   'م يقوم على المحبة والس  وأن ا-س'م -٢ .ليقول للعالم إننا إخوة  -١

 

  في ا)ردن علماءعبدE الثاني و مجموعة من بيان  أصدره في عمان صاحب الج'لة الملك وھي  -: رسالة عمان 
   ليقول للعالم اننا اخوة و ان ا)س'م يقوم على المحبة والس'م والبعد عن العنف وا)رھاب  ٢٠٠٤ \ ھـ ١٤٢٥رمضان 

  

  .والس'م            وا)عتدال،          والنية الحسنة وحب الجار،            ا-خ'ص n،      -:لة عمان  قوام رسا

  



 زكريا الرفاعي  

 ٢١

  بين ا'مور التي قام بھا ا'ردن من أجل تجميع أركان رسالة عمان وتحقيق الفكرة الھاشمية ؟

   .'مي عق'ني بحثي فقھي سياسيصياغة موقف إسل المبادرات المؤتمرات و الندوات و  تبنى اردن  -١

  حفظ الحياة ا-نسانية ي ا-س'م الذي   يعرض على امم -٣

  

  أذكر الفئات التي المخاطبة في  رسالة عمان ؟

   الناس في أرجاء العالم -٢                                 اخوتنا في ديار ا-س'م  -١

  

   وھي ّ تحديات ا'مة من من أخطار، و ما تتعرض له امة بما يحيق          - :المنعطف الصعب

  .و تعمل على تشويه دينھا و النيل من مقدساتھا  -٣   و تفرق كلمتھا،  - ٢     تھدد ھويتھا -١                       

  

  ممن تتعرض  رسالة اTس�م لحملة شرسة  ھذه ا'يام ؟ 

  ّض الذين يدعون ا)نتساب لjس'م ويقومون بأفعال غير مسؤولة  ومن بع -٢.ًممن يصوروھا عدوا لھم؛بالتشويه  -١

  

  بين محاور رسالة عمان ؟

   وخلق الفتنة  في ا)مة \  وإباحة قتلھم\حرمانھم من حقوقھم :وفي  ذلك التكفير وقف تكفير المسلمين بعضھم لبعض -١

  .لي تقويتھا  اعتراف  كل المسلمين بعضھم ببعض  ونتيجة لذلك توحيد امة وبالتا-٢

  افكار الخاطئة جھ'ءوالتي تضلل الناس ب وقف  وتعرية الفتاوى غير الصحيحة على أيدي ال-٣

  

  -:بماذا تمتاز صياغة  رسالة عمان 

  وأسست لقيام ميثاق إنساني وأخ'قي عالمي -٢  العالم جديدة لمخاطبة عقول الناس في لغة -١                      

  عمان ؟  عدد مبادئ رسالة
    احترام حق الحياة  لغير المقاتلين-٣  تكريم ا-نسان                     -٢ العدالة في معاملة اZخرين      -١

  الرفق واللين -٦ التسامح والعفو اللذان يعبران عن سمو النفس          -٥ التوازن وا)عتدال  والتوسط   -٤
  

   إلى العديد من اللغات العالمية ة العربية التي كتبت بھا فقد تم ترجمتھا لم تقتصر رسالة عمان على اللغ-:فسر

  .توزيعھا في العالم ل  -٣           . و عالمية المسعى -  ٢               .شمولية  الھدف  -١

  )نساني  تعزيزا للحوار بين فئات المجتمع ا -٥              و تتمكن الشعوب من ا-ط'ع على حقيقة ا-س'م -٤

  

   لقد بلغ عدد القادة الدينيين و السياسيين الذين وقعوا وأقروا رسالة عمان من -:أعط اسباب  

   بلدا عربيا وإس�ميا وأجنبيا ؟٨٤ مفكرا من ٥٥٢) ٢٠٠٦ إلى تموز ٢٠٠٥تموز (                         

  )  والعدل والتكافل والرحمة الس'م وامن(  وھي  فيھا قواسم مشتركة بين أتباع الديانات  -١

  .منطلقا للحوار والتقارب من اجل الوصول إلى تفاھم مثمر     تصلح أن تكون -٢

  

     الوسطية و التسامح في رسالة عمان                                الفصل الثاني      

  

   كما جاء في رسالة عمان ؟ التسامح بين أھمية تطبيق الوسطية و

  .لتتحقق غايات الشرائع السماوية في نشر المحبة والعدل والس'م -٢أسباب العنف والتعصب بين البشر إزالة -١

  منھج فكري،وموقف أخ'قي سلوكي قائم على اعتدال ا-نسان في أموره الدينية و الدنيوية         :  الوسطية

   .ًبعيدا عن ا-فراط و التفريط                     

  

  لتي قام عليھا الدين اTس�مي  ؟ما ا'مور ا

  زن و ا)عتدال و التوسط و التيسير التوا-١

ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس ويكون الرسول عليكم شھيدا {                            َ ُ ُ m ُ ْ ُ ُ َ ً ُ َ َِ ْ ُ ْْ َ ُ m َ َ َ َ َ َ m َ َ ََ َ p َْ َِ ً ُ َ ِ َ{   

  .ّف والتشدد  ّالغلّو والتطرً وھو حربا على -٢ 

ّالدين ا'س�مي  ما كان يوما إ# حربا على نزعات الغلو والتطرف والتشدد  ؟ -:وضح   ّ ّ ً  

  وا)ندفاع اعمى خارج الضوابط البشرية  -٢      حجب العقل عن تقدير سوء العواقب -نھا -١

   يرفضھاوا-س'م  - ٤من طباع المسلم الحقيقي                      وھي ليست  - ٣     



 زكريا الرفاعي  

 ٢٢

 أھداف الوسطية  في اTس�م 
  قيام ا-نسان بواجباته  من غير إفراط  أو تھاون -٢الوصول إلى الحقائق  بعيدا عن اھواء               -١    
   نشر المحبة وتقبل اZخر  -٤            إضفاء ا)ستقامة  والخير على المجتمع     - ٣     

  

        ؟ ر الھاشميما مظاھر تطبيق الوسطية في الفك

  : مثل  -:رعاية الملك عبدE الثاني مؤتمرات منتدى الوسطية 

   :م،وقّرر فيه٢٠٠٤عام ) وسطية اTس�م بين الفكر والممارسة( بعنوان المؤتمر ا'ول  -١

   ا-ع'م والتربية أجھزةب و تبنيھا  -  ب                         اعتماد رسالة عمان - أ                              

   السعودية والبحرين عقدت في الكويت و  التي مؤتمرات الوسطيةواعتماد  -ج                            

        م٢٠٠٦ عمان عقد في) الدور العملي لتيار الوسطية في اTص�ح ونھضة ا'مة (   بعنوانوالمؤتمر الثاني   - ٢     

  

   أو ما سبب دعوة ا#ديان السماوية الى التسامح؟ ؟ لمبادئ اTنسانية يعد التسامح من أھم ا:  فسر  

 .تحقيق التعارف و التعايش والتعاون  ل  - ٢      تنوع البشر في أصولھم وثقافاتھم وأديانھم بسبب -١        
 طة بحقوق ا-نسان وتعزيز القيم المرتب -٣                                                                  
  

 مفھوم إنساني  يعني احترام التنوع وا#خت�ف  وقبولھما  عبر ا#نفتاح والمعرفة وحرية الفكر   :التسامح
   .  والمعتقدات  وھو ليس أخ�قيا فقط بل ھو سياسي وقانوني 

  

   ش٢٠١٩وزراة بين  الوسائل التي  دعت رسالة عمان من خ�لھا  لتطبيق التسامح ؟ 

  .   ا)حترام المتبادل بين أتباع اديان والمذاھب-٢                                حترام حقوق ا-نسان وحرياته  ا-١

   الحوار و العيش المشترك ز    تعزي-٣                                                                       

   

   كما جاء في رسالة عمان ؟إلى -منھج الدعوة  ما ا#سس التي يقوم عليھا 

  .  الرحمة و الخير للناس -٣               .لظة والعنف في التعبيرورفض الغ -٢      .الرفق واللين  -١  

  

     ؟أو لتطبيق التسامح آثار عظيمة في البشرية تتمثل بأمور أذكرھا ؟عدد آثار تطبيق التسامح  

  ا)نفتاح على الثقافات  -ب              بين الشعوب نشر ثقافة العيش المشترك    -أ    

  .انتشار المحبة والفة بين الناس  -د                      .ازدھار المجتمع ا-نساني وتقدمه  -ج   

  

      التطرف صوره  و أخطاره على المجتمع اTنساني                        الفصل الثالث  

   

  

  التطرف والغلو ًبعيدا عن   -٢م والعيش المشترك الس' -١      عليھا ؟دت الشرائع السماويةأكالتي المبادئ ما  

  

  .رتبط بشعب أو دين) يفھو  في المجتمعات البشرية منذ القدم وجد التطرف  بين  التطرف ظاھرة بشرية عامة*       

  

  والمواقف التي يتشدد افراد في اتخاذھا،مجموعة من افكار والمعتقدات                     :عرف التطرف  

  . أو سائد أو متفق عليه وز ما ھو مألوفوتتجا                                         

  

   ش٢٠١٧ وزارة عدد أسباب  انتشار ظاھرة التطرف والغلو في المجتمعات البشرية  ؟

  نصوص الشرعيةن تعاليم الدين،والفھم المغلوط للا)بتعاد ع -٢                                 .ضعف القيم والمبادئ  -١

  .التعصب العرقي أو الطائفي أو المذھبيممارسة  -٤        ك حقوق ا-نسان                           انتھا -٣

  ا)ستخدام الخطأ لوسائل ا)تصال التكنولوجي -٥

  

ًت متطرفة فكريا و دينيا  منظماخوارج ھذا العصر : عرف  المنظمات اTرھابية    'نھاً

  . منظمات خارجة عن الدين فھي تستغل اسم الدين لتحقيق أھدافھا المتطرفة الفكرية والسياسية ومصالحھا الخاصة
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  ًأو#       صور التطرف 

  ع،،و يتمثل بالخروج عن القواعد الفكرية والثقافية في المجتموھو أخطر صور التطرف        :التطرف الفكري 

  صب للرأي وعدم تقبل آراء اZخرين التع              و من مظاھره

  .المنظمات ا-رھابية التي تستبيح دماء المسلمين وغيرھم وتدمر المجتمعات أمثلة  

ًوھو الخروج عن ا)عتدال في الدين فكرا وعم'،  :التطرف الديني   التطرف المذھبي بين مذاھب    و من أنواعه  ً

    استباحة الدماء واموال،    ومن مظاھره

  

    تشددة تجاه الشعوب ويعني اتخاذ مواقف عنصرية م:التطرف السياسي

  

  .أو في التخلي عن ذلك السلوكوك أخ'قي الخروج عن ا)تزان اخ'قي إما بالتشدد في تطبيق سل :التطرف ا'خ�قي

  

  

   التطرف عبر التاريخ ؟وضح  النتائج  السيئة  على المجتمعات البشرية  التي تركھا

  . التطرف أحد السمات لما يجري في العالم اليوم -٢                كثير من ھذه المجتمعات      تأخر -١

  . و تدمير من قتلللمتطرفين ً ممارسة ا-رھاب أصبحت سلوكا -٣ 

  

   ؟  ) تطرف موجود نص في الكتاب عن أثار ال (  كما ورد في النصوضح آثار التطرف في المجتمعات

  . وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد-  ٢                  .تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى -١  

  .   الحروب تھديد المجتمع ا-نساني  -٣  

  

  ّو المتمثلة في التعدي على الحياة pلخاطئة أيا كان مصدرھا و شكلھا الممارسات ا   : عرف اTرھاب

                       E حكام  وھوسلوك عملي للمتطرفين من قتل وتدمير "ا-نسانية  بصورة باغية متجاوزة 

                             

   ؟ ٢٠١٥ في خطابه أمام الجمعية العامة لYمم المتحدة عام ما أسباب الحروب كما يرھا ج�لة الملك عبد - الثاني

  بسبب ما يشھده العالم من تطرف و إرھاب                                  

  

  ؟ ٢٠١٥في خطابه أمام لYمم المتحدة عام ما أطراف الحرب اليوم  كما يراھا ج�لة الملك عبد - الثاني 

  تجمع كل المعتدلين من جميع اديان والمعتقدات ضد كل المتطرفين من جميع ا)ديان والمعتقدات              

  

    .فئة التي تھدد المجتمع العالمي كما جاء في خطاب ج�لة الملك عبد - الثاني  أمام لYمم المتحدةما ھي ال

  .ا-س'م وقيمة ا-نسانية النبيلة الخوارج أولئك الخارجين عن                          

.  

  ؟   ؟وضح الطرق والوسائل  التي يستخدمھا الخوارج  لتھديد المجتمع العالمي 

  يستغلون ا)خت'فات الدينية  -١

 .حالة ا)نغ'ق والشك بين أتباع الديانات والمذاھب للتوسع وبسط نفوذھاكما نستغل ھذه العصابات  -٢
   . يمنحون أنفسھم مطلق الحرية لتعريف ك'م E وتبرير جرائمھم البشعة -٣

  بين دور المجتمع في مواجھة التطرف  ؟

              وتماسكه في الحد من التطرف تسھم قوة المجتمع   -١            

ً مواجھته واجبا على فئات المجتمع    -٢            
  

  . المؤسسات الدينية من مساجد وكنائس،التي يجب عليھا مواجھة التطرف   و -٣            

  .م على المواطن  الدور اھ-٤            

  

   ص ٢٠١٧ة   وزاربين  دور المواطن في مواجھة التطرف ؟

  . الدفاع عن أرض الوطن-١                     

   الدفاع عن مكتسبات الوطن -٢                    

  . تسليح نفسه بالعلم والمعلومة الصحيحة -٣                    

  . دائرة ا-فتاءمثل الرجوع إلى المصادر الموثوقة للتأكد من أي معلومة،-٤                    

  الحوار واحترام اZخر-٥                    


