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أالكحدةأالكلىأ:أالردفأعبرأالعصكر
أ(أ91ػػػأأ8)أمطالعةأذاتيةأصأأالعثمانيةأةنيايةأالدكلالردفأمنذأالعصكرأالقديمةأكحتىأالكؿأ:أأالفصؿمالحظةأ:أ

أستقالؿأالمممكةأالردنيةأالياشميةإالفصؿأالثانيأ:أ

أإمارةأشرؽأالردفأ:أأنشأةأكالنأ:أ

أ؟أحتالؿأفرنساألسكرياأ،أكاـأأ9999نييارأالحككمةأالعربيةأالفيصميةأفيأسكرياأعاـأسأ:أماأنتائجأإ

 .األردففراغ سياسي في منطقة شرؽ  وجود ػ9

ناء األردف في الوحدة إال أنيا لـ تمْب طموحات أب حككماتأمحميةأفيأكؿأمفأالكرؾأكالسمطأكعجمكفتشكّمت فييا  ػ9
 ستقبلؿ.واإل

 لقيادة الحركة العربية وتحرير سوريا مف اإلحتبلؿ الفرنسي.حرار العرب حوؿ الشريؼ الحسيف التفاؼ أبناء األردف واػأ1

أالردفأكاحرارأالعربأحكؿأالشريؼأالحسيفأبفأعمي.أسأ:أعمؿأ:أالتفاؼأأبناء

 قيادة الحركة العربية وتحرير سوريا مف اإلحتبلؿ الفرنسي.مف اجؿ 

أ؟أعجمكفأالسمطأأكأسأ:أكّضحأالمقصكدأبحككمةأالكرؾأأك

أ

أ

 التيأساعدتأالميرأعبداهللأبفأالحسيفأعمىأتأسيسأإمارةأشرؽأالردفأ؟ماأالظركؼأأسأ:    

 .ـأ9999/أألثاني/أتشريفأاأ99بتاريخأ معاف لىإير عبداهلل بف الحسيف وصؿ األم ػ9

 ستقبالو زعماء الحركة الوطنية.، وكاف في إ ـ9999/أآذارأ/أأ9بتاريخأ افعمّألى وصؿ إ  ػ9

أ1 ىربرتأوالمندوب البريطاني في فمسطيف  كنستكفأتشرشؿوزير المستعمرات البريطاني  التقى األمير عبداهلل معػ
 .ـ9999/أآذارأ/أأ99بتاريخأ صمكئيؿ

أ أما كزيرأالمستعمراتأالبريطانيأكنستكفأتشرشؿأكالمندكبأالبريطانيأفيأالميرأعبداهللأمعأتصاالتأاأنتائجسأ:
أـأ؟9999/أآذارأ/أأ99بتاريخأأفمسطيفأىربرتأصمكئيؿ

 .مةألردف بصفتيا أرًضا عربية مستقير انبلد الواقعة إلى الشرؽ مف بعتراؼ بريطانيا بالإ أأػ

 عبداهلل بإعبلف إمارة شرؽ األردف.لؤلمير تسّنى  بأػ

 

ألحكومات المحمية التي تشّكمت في شرؽ األردف بعد إنييار الحكومة العربية الفيصمية في سوريا ىي  احدى ا

 ، واحتبلؿ فرنسا لسوريا. ـ9999أعاـ
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 شرع ببناء الدولة المركزية. جأػ

 . ـ9999/أنيسافأ/أأ99بتاريخأفي شرؽ األردف أطميعأبتشكيؿأأكؿأحككمةأرشيدإلى  د  ي  ع   دأػ

أحأالمقصكدأبرشيدأطميع.سأ:أكضّأ

أ

أأ؟أالردفلىأشرقيأقدكـأالميرأعبداهللأبفأالحسيفأإأسأ:أماأاليدؼأمف

 مف المستعمر.  تحرير الببلدػأ9             .     لمقاومة المستعمر ػ9أأ

 : ـ9998ثانيناأ:أالمعاىدةأالردنيةأػػػػأالبريطانيةأعاـأ

أ.ـ9998/أشباطأ/أأ99برمةأبتاريخأم أذكرأبنكدأالمعاىدةأالردنيةأػػػػأالبريطانيةأالسأ:أا

أالتشريع واإلدارة.ي األمير عبداهلل بف الحسيف تولّ ػأ9أأأأأأأأأأأأأأأعتراؼ بتأسيس إمارة شرؽ األردف.اإلػأ9

أأوضع قانوف أساسي ) دستور( إلمارة شرؽ األردف.ػأ8أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتعييف حدود إمارة شرؽ األردف.ػأ1

أ:أثالثناأ:أالنضاؿأالردنيألنيؿأاإلستقالؿ

أماأمظاىرأالنضاؿأالردنيألنيؿأاالستقالؿأ؟سأ:أ

أ9 حتجاج إلى المندوب السامي في القدس رساؿ برقيات اإلبإاركة األردنييف تمر األمير عبداهلل بف الحسيف وبمشاسػ
ص عمى سيادة اإلمارة األردنية ن  تفاؽ ال ي  ي إورفض أ نتدابرفض اإلوالتي تضّمنت ،  افوالمعتمد البريطاني في عمّ 

أأستقبلليا.وا  

أ9 أكؿأمؤتمرأكطنيأفيأتاريخأالردفأأد أكالذمأي ع أ ـأ9998عاـأط عماف في وسالمؤتمرأالكطنيأالردنيأنعقاد إػ
موا جميع مناطؽ شرؽ األردف ، وانتخب ا مف الزعماء والشيوخ والمفكريف واألدباء مثّ مندوبً  959، وحضره  الحديث

يع مناطؽ شرؽ مت جممثّ  لجنةأتنفيذيةأمفأستةأكعشريفأعضكانأوكذلؾ تَـّ انتخاب ، رئيسًا لممؤتمر  حسيفأالطركانة
أ.الميثاؽأالكطنيأالردنيأالكؿ، واصدروا  األردف

أـ.أ9998الكؿأفيأكسطأعمافأعاـأأالردنيأسأ:أعمؿأ:أإنعقادأالمؤتمرأالكطني

ستقبلليا. بأ(.     البريطاني عمى األردف رفض اإلنتدابلأأ(أ أورفض أي إتفاؽ ال ي ن ص عمى سيادة اإلمارة األردنية وا 

أ.دأبحسيفأالطراكنةحأالمقصكأسأ:أكضّأ

أ

أ

 .ـأ9998عاـأكسطأعمافأؿ الذي ع قد في األو  األردني ىو أوؿ رئيس منتخب لممؤتمر الوطني

 

 .ـ9999/أنيسافأ/أأ99بتاريخأىو أوؿ شخصية ع يد  إلييا بتشكيؿ أوؿ حكومة في شرؽ األردف 
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أ.ـأ9998المؤتمرأالكطنيأالكؿأعاـأسأ:أكّضحأالمقصكدأ

أ

أ

أ

أ1 أالمذكراتأاإلواألردنيوف نضاليـ لمحصوؿ عمى اإلستقبلؿ واصؿ األمير عبداهلل بف الحسيف ػ حتجاجيةأبإرساليـ
لى الحكومة البريطانية بوصفيا الشعبيةأكالرسميةأإلىأعصبةأالمـ المنتدبة عمى األردف  الدولة بصفتيا منظمة دولية وا 

أستقبلؿ.كافة لممطالبة باإل مدف األردف وقراه حتجاجات، وعّمت اإل

أ ػ8 أعاـ أالذمأي أإـأأ9985في أالمتحدة أبقرارأىيئةأالمـ ؿأإلىأمرحمةأصأعمىأأفأالردفأكصن أعترفتأبريطانيا
جيود  بسببأذلؾ ، وتَـّ  اأبنفسياعمىأإدارةأشؤكنيستكماؿأمؤسساتوأالدستكريةألتحقيؽأدكلةأذاتأسيادةأقادرةأإ

 القيادة الياشمية والوعي األردني بإنشاء دولة المؤسسات والقانوف المستندة لمنيج الديمقراطي. 

ـأبقرارأىيئةأالمـأالمتحدةأالذمأي ن صأعمىأأفأالردفأكصؿأإلىأمرحمةأ9985سأ:أعمؿأ:أاعتراؼأبريطانياأعاـأ
ألةأذاتأسيادةأقادرةأعمىأإدارةأشؤكنياأبنفسيا.إستكماؿأمؤسساتوأالدستكريةألتحقيؽأدكأ

 ذلؾ بسبب جيود القيادة الياشمية والوعي األردني بإنشاء دولة المؤسسات والقانوف المستندة لمنيج الديمقراطي.   

ذلؾ و  ستقبلؿ شرؽ األردفإعبلف إ رة لمحكومة البريطانية طالب فيياو األمير عبداهلل مذكّ وجّ عتراؼ أثر ىذا اإلأعمىػأ5
أأ98بتاريخأقيـ تحت رعايتو في الميرجاف الذي أ أكانكفأالثانيأ/ إفأمفأحؽأالردفأأفأ"أ ، وقاؿ فيو : ـ9981/

شارؾأمناأإفأشرؽأالردفأىكأأىـأجزءأمفأبالدأالعربأيبتيجأكيغتبطأبماأىكأحؽألوأمفأتماـأاإلستقالؿأكالسيادةأ،أكلطالماأق أ
أ"س أتحقيؽأأىدافوأالقكميةأ،أكعميناأأفأن أرأبربأالتحريرأ،ألذلؾأفموأأفأي سّأالحجازأفيأح  .رألسركرهأ.........

أـ.9998عاـأأالميثاؽأالكطنيأالردنيأالكؿكدأذكرأأبرزأبناسأ:أ

أوأعقابو مف بعده. ذات سيادة برئاسة األمير عبداهلل بف الحسيف مستقّمة اإلمارة األردنية دولة عربيةػأ9

 ال بوصفو مساعده نزيية لمصمحة البمد.ب إال يعترؼ شرؽ األردف بمبدأ اإلنتداػأ9

أماـ البرلماف.دّخؿ ، وأف تكوف الحكومة مسؤولة أة مصونة مف كؿ تنتخابات حرّ يجب أف تكوف اإلػأ1

أعد األردف كؿ تشريع استثنائي ال يقـو عمى أساس العدؿ والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريًعا باطبًل.ي  ػأ8

أ

أأ

أ

مندوًبا مف الزعماء والشيوخ والمفكريف واألدباء مثّموا  959أوؿ مؤتمر وطني في تاريخ األردف الحديث ، وحضره 
انتخابألجنةأتنفيذيةأمفأستةأرئيسًا لممؤتمر ، وكذلؾ تَـّ  حسيفأالطركانةجميع مناطؽ شرؽ األردف ، وانتخب 

 مت جميع مناطؽ شرؽ األردف ، واصدروا الميثاؽ الوطني األردني األوؿ.مثّ أاكعشريفأعضكنأ
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أ؟أـأ9911ػػػأأ9999تأالمؤتمراتأالكطنيةأالردنيةأالتيأع قدتأفيأالفترةأالكاقعةأبيفأعاميأسك أسأ:أماذاأع أ

أ.ب والتفافو حوؿ القيادة الياشميةوحدة الشعػأ9

وقدرتيـ عمى مواجية األحداث  ، ر مف تاريخ اإلمارةنمو الوعي السياسي والنضوج الفكري لدى األردنييف بوقت مبكّ ػأ9
أأىا.دالسياسية التي تيدّ 

أرابعناأ:أإعالفأاإلستقالؿأ:

، ستقبلؿ األردف إلى بريطانيا إلستكماؿ إجراءات إ الميرأعبداهللأبفأالحسيفأكرئيسأالكزراءأإبراىيـأىاشـتوّجو أػ9
نياء االنتداب البريطاني  .وا 

قد المجمػأ9 ا قرار مجمس الوزراء ، قّدـ بيأـأ9981يارأ/أ/أآأ99أبتاريخستثنائية س التشريعي األردني الخامس جمسة إع 
أكتاليانأنصأالقرارأ:والمجالس البمدية المتضّمف رغبة الببلد باإلستقبلؿ 

"أاستنادانأإلىأحقكؽأالبالدأالشرعيةأكالطبيعيةأ،أكماأحصمتأعميوأمفأكعكدأكعيكدأدكليةأرسميةأ،أكبناءأعمىأماأاقترحوأمجمسأ
أآيارأأ95الكزراءأفيأقرارهأبتاريخأ المجمسأالتشريعيأالنائبأعفأالشعبأالردنيأأمرأإعالفأإستقالؿأـأ،أفقدأبحثأأ9981/أ/

أ)أعبداهللأبفأ أالبالدأكمؤسسأكيانيا أعمىأأساسأالنظاـأالممكيأالنيابيأالكراثيأ،أمعأالبيعةألسيد أتامنا أالردنيةأإستقالالن البالد
أأأـأ(أممكناأعميياأ".الحسيفأالمعظّأ

 (.) القانوف األساسي ـأ9998عاـأأؿ دستورتعديػأ8

أحأالمقصكدأبإبراىيـأىاشـ.سأ:أكضّأ

أ

أ

فيياأجممةأمفأأـأ،أأقر أأ9981ارأ/أ/أآيأ99امسأجمسةأاستثنائيةأبتاريخأالمجمسأالتشريعيأالردنيأالخقدأسأ:أع أ
أأيالت.ذكرأأىـأىذهأالتعدا،أبةأعمىأاإلستقالؿأ(أ)أالتعديالتأالدستكريةأالمترتّأأالتعديالتأالدستكرية

أمحؿ عبارة إمارة شرؽ األردف حيثما وردت. ة األردنية الياشميةالمممكعبارة  تحؿ  ػأ9

أعبارة سمو األمير. عبارة جبللة الممؾ محؿَّ  تحؿ  ػأ9

أإقرار نظاـ الحكـ ممكي نيابي وراثي.ػأ1

أتفاقيات.قد المعاىدات واإلعْ عمف الحرب ، وي  الممؾ ىو االذي ي  ػأ8

أأسيادة حرة م ْمك يا ال يتجزأ.المممكة األردنية الياشمية دولة مستقمة ذات ػأ5

أ

، وقد رافؽ األمير عبداهلل بف الحسيف إلى بريطانيا ـ أ9981 عاـىو أوؿ رئيس لموزراء في األردف بعد االستقبلؿ 
نياء االنتداب البريطاني.  إلستكماؿ إجراءات إستقبلؿ األردف ، وا 
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أختصاصاتأالدستكريةأ؟بمقتضىأاإلأالمجمسأالتشريعيأالردنيأالخامسرىاأسأ:أماأالقراراتأالتيأقرّأ

أ، وذات حكومة ممكية نيابية وراثية. تاًما ستقبلالً إإعبلف الببلد األردنية دولة مستقمة أأػأ

ب حضرة صاحب مقّ وصفو ممًكا دستورًيا عمى رأس الدولة األردنية ، وي  انيا ببالم ْمؾ لسيد الببلد ، ومؤسس كي البيعةبأػأ
 أممؾ المممكة األردنية الياشمية.الجبللة 

أ تكالنأعمىأاهللأتعالىأأكافؽأعمىأىذاأالقرارأ،أشاكرناأ"أم أعندما رفع ىذا القرار إلى الممؾ عبداهلل وّشحو بالعبارة اآلتية : ػػ
ألشعبيأكاثقناأبحككمتيأ".

أستقالؿأ؟المقصكدأبكثيقةأاإلسأ:أماأ

أ

أ

أ

أ

أ

أستقالؿأالمممكةأالردنيةأالياشميةأ؟عمفأإسأ:أمتىأأ أ

 .، حيث القى الممؾ عبداهلل األوؿ بيذه المناسبة خطاًبا تضّمف أىـ قواعد منيجو السياسي ـ9981/  5/  95بتاريخأ

أستقالؿأ؟أاإلأبيكـأفيأخطابأاإلحتفاؿ،أكالذمأأعمنوأقكاعدأالمنيجأالسياسيألمممؾأعبداهللأالكؿأأذكرأأىـسأ:أا

أف العدؿ أساس الم مؾ ، ورأس الحكمة مخافة اهلل.لممؾ شعبو بالعدؿ وخشية اهلل ، أليطالع اػأ9

 بما يقتضيو الشرع وميراث االسبلؼ لخدمة الشعب بعوف اهلل ، والتمكيف لببلدنا.مواجية الم مؾ ػأ9

أو مجد اإلنسانية. عرب لخير العربالتعاوف مع مموؾ ورؤساء الػأ1

أأعينو وسمعو.بحكـ مجاورة األردف لفمسطيف العربية ستظؿ بػأ8

أ

أ

أ

أ

ف قرار إستقبلؿ المممكة األردنية الياشمية استقبلاًل تاًما ونظاميا ممكي وراثي نيابي والبيعة ىي الوثيقة التي تتضمّ 
لسيد الببلد عبداهلل بف الحسيف ممكا عمى الببلد ، والتي رفعيا المجمس التشريعي األردني الخامس بعد اقرارىا إلى 

"أم تكالنأعمىأاهللأتعالىأأكافؽأعمىأىذاأالقرارأ،أ:  بالعبارةأاآلتيةالممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف والذي وّشحو 
أشاكرناألشعبيأكاثقناأبحككمتيأ".
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أمنذأإعالفأاستقالؿأالمممكةأالردنيةأالياشميةأبدأتأمرحمةأجديدةأمفأالنيضةأمفأتاريخأالمممكةأفيأكافةأ سأ:
أالمجاالتأ.أكّضحأذلؾ.

، ثـّ دخمت الممؾأطالؿأبفأعبداهللأأمف بعده في عيد ، واستمرتأعبدأاهللأالكؿأابفأالحسيفالممؾأالمؤسسأأمنذ عيد
إذ شيد األردف في  ،الحسيفأبفأطالؿأأؾأالبانيالممأالمممكة مرحمة جديدة مف البناء والتطّور عندما حمؿ الراية الياشمية

الشرعية التاريخية وارث عبداهللأالثانيأابفأالحسيفأأالممؾأالمعّززعيده إنجازات عديدة ، وحمؿ الراية الياشمية مف بعده 
بنكأىاشـأالدور الممّيز الذي قاـ بو ،  كسّمـأعميوأاهللأصمى والدينية التي تستند إلى نسب الياشمييف الموصوؿ بالرسوؿ

أأفي حمؿ راية اإلسبلـ والدفاع عنو.

أابفأالحسيفأ؟أثانيلسأ:أماأالمكرأالتيأتستندأإليياأالشرعيةأالتاريخيةأكالدينيةألجاللةأالممؾأالمعّززأعبداهللأا

أ.كسّمـأعميوأاهللأصمىنسب الياشمييف الموصوؿ بالرسوؿ ػأ9

أالدور الممّيز الذي قاـ بو بنو ىاشـ في حمؿ راية اإلسبلـ والدفاع عنو.ػأ9

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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أ:أأالتيأتمييا،أاجبأعفأاالسئمةأأاآلتيةسأ:أبالرجكعأالىأشجرةأالنسبأالعائمةأالياشميةأ)أنسبأالياشمييفأ(أأ

أ
أ
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أأأ(أالىأمفأينتسبأالياشميكفأ؟أ

ويعود نسبيـ إلى ، مف سبللتو الرسوؿ عميو السبلـ  عمركأبفأعبدأمناؼأالممّقبأبياشـيرجع نسب الياشمييف إلى    
لقصيأبفأد األكبر ىو الحفي فياشـ إبراىيـأعميوأالسالـأاهللأسيدناأإسماعيؿأابفأنبيقريش التي تعود في نسبيا إلى 

أالكبرألمرسكؿأعميوأالسالـأ)أالجد، كالبأ ىو عمرو بف عبد ، وجد الياشميوف  الرابعأ(أىكأقصيأبفأكالبأكالجد
 مناؼ الممّقب بياشـ.

أبأ(أماأأسـأأكؿأأميرأعمىأمكةأالمكرمةأمفأالشراؼأالياشمييفأ)أاحفادأالحسفأبفأعميأبفأابيأطالبأ(أ؟أ

 .قتادة بف ادريس بف مطاعف

أأطمقتأاللقابأاآلتيةأ:أأجأ( أجدأالعبادلةأ،أراعيأاليدالءأ،أممؾأالحجازأكممؾأالعربأ؟أجدأالعباسييفأ،أعالـ 

أأالعباس بف عبد المطمب.ػأجدأالعباسييفأ:أ9

أأعبد اهلل بف الحسف بف محمد بف أبي نمي.ػأجدأالعبادلةأأأأ:أ9

أأعوف بف محسف بف عبد اهلل.ػأراعيأاليدالءأ:أ1

أأالعباس بف عبد المطمب.عباسييفأ:أػأجدأال1

أأالشريؼ الحسيف بف عمي.ػأممؾأالحجازأكممؾأالعربأ:أ8

أاكمؿأالشكؿأاآلتيأكالذمأيمّثؿأشجرةأنسبأالعائمةأالياشميةأفيأالمممكةأالردنيةأالياشميةأ:أدأ(أ

(أميرأمكةأ،أممؾأالحجازأكممؾأالعربأأالشريؼأالحسيفأبفأعميأ)أأأأأأأأأأأ    
 

أ)أالمؤسسأ(عبداهللأالكؿأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
ـأ(9959ػػأ9981كممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأأـأ،9981ػػأ9999)أأأميرأشرؽأالردفأ             

 
لممؾأطالؿاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

ـأ(9959ػػ9959)أممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأأأأأأأأأأأأأأ  
         

)أالبانيأ(أأأألحسيفأاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    
ـأ(أ9999ػػ9959)أممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأأأأأأأأأأأأأأأ  

 
أأزأ()أالمعزّأعبداهللأالثانيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

أـأكلغايةأاآلفأ(أ9999)أممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأمنذأعاـأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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أأ:أالردنيةأرايةال:أأخامسنا

أ
أ

أسأ:أماذاأت عدأالرايةأالردنيةأ؟

 تعتبر رمز العزة القومية وعنواف السيادة والحرية ورمز كرامة المواطف وتستحؽ التضحية في سبيميا.

أ؟أأالحاليةأبصكرتياأالردنيةأالرايةأاستمدتسأ:أمفأايفأ

 .ـ9991أعاـ مكة مف نطمقتإ التي الكبرى العربية الثورة راية مف 

أأأسأ:أماأداللةأاللكافأفيأالرايةأالردنيةأ؟

أالرمزأكالداللةأالدينيةأكالتاريخيةأأأأأأأأأأأأأأأأالمكفأ/أالشكؿأأأأأأأأالرقـأأ
أ.كسّمـأعميوأاهللأصمى الرسوؿ راية وىيأالعقابأرايةأرمز (أ9أالسكدأأأأأأأأأأأأ9أأأ

 .ليا راية العباسيةأالدكلةاتخذتيا ثَـّ  (أ9

 .المكيةأالدكلة راية رمز البيضأأأأأأأأأأأأ9أأأ

أ.البيتأآؿ راية رمز (أ9 الخضرأأأأأأأأأأأأ1أأأ

 .ليا رمزاً أالفاطميةأالدكلة اتخذّتيا ثَـّ   (أ9

 .الياشميةأالسرة راية رمزأالحمرأأأأأأأأأأأأ8أأأأ

أفيأالسباعيةأالنجمةأ5أأأ

أالحمرأالمثّمثأمنتصؼأأ

 .الكريـأالقرآفأفاتحة يف المثاني السبع ترمز إلى

أ
أ
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أأ:أكدالالتوأأالياشميةأالردنيةأالمممكةأشعار:أأسادسانأ

أ
أبّيفأداللةأكؿأمنيا.،أناتأ،أأذكرىاأعدةأمككّأأمفأأالياشميةأالردنيةأالمممكةأشعارأتكّكفي أسأ:أ أأثـ 

أ. كراثيأممكيأنظاـ الياشمية دنيةاالر  المممكة فيأالحكـأنظاـ فأ لىإ يرمزأ:أحربةأرأسأعمكهيأالياشميأالممكيأالتاجأػ9

أالفداءأكالصفاء. إلى يرمز،  العرشأالياشمييمّثؿأ:أأالحمرأالكشاحأػ9

أ.عمى الجانبيف الكبرلأالعربيةأالثكرة رايةأ:أالرايتافأػ1

أ.كسّمـأعميوأاهللأصمىأمحمدأعظـالأالرسكؿأراية لىإ لونو ويرمز،  كالعمكأكالبأسأالقكة ؿيمثّ :أأالعقابأطيرأػ8

أ. العالـأفيأكحضارتوأاإلسالـأنتشارإ الى ترمزأ:أاالرضيةأالكرةأػ5

 قوسو  رمحو  سيؼأوعمى جانبي الترسيوضع اماـ الكرة األرضية قوس مصنوع مف معدف البرونز أ:أالعربيةأاالسمحةأػ1
أ.الحؽأعفأالدفاعأإلى ترمز ذىبية الموف سياـو 

أ. األولى الدرجة مف النيضة وساـ بشريط ومرتبطة ، رسبالت تحيط وىيأ:أالنخيؿأكسعفةأالذىبيةأالسنابؿأػ7

أ.كلىالأالدرجةأمفأالنيضةأكساـأػ8

أأأ: اآلتية العبارات عميو زةمطرّ  مقاطع ثبلثة مف فويتكوّ :أالصفرأالشريطأػ9

 . عكفأبفأالحسيفأابفأالثانيأعبداهلل(  لو الناظر عكس)   اليمنى الجية فيأػأأ

 .الياشميةأالردنيةاأالمممكةأممؾ الوسط فيأػأب

أ."أكالعكفأالتكفيؽأاهللأمفأالراجيأ" ( : لو الناظر عكس)   اليسرى الجية فيأػأج

أ

أ

أ
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أالكحدةأالثانيةأ:أاإلنجازاتأالسياسيةألمممكؾأالياشميفأفيأالردف

أبفأالحسيفأالممؾأعبدأاهللأالكؿأاالفصؿأالكؿأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأفيأعيدأ

أياتوأكنشأتوأ:أكالنأ:أح

القراءةأكالكتابةأ،أكالعمكـأوتعّمـ ،أأـ9889عاـأأمكةأالمكرمةفي  بفأالحسيفأبفأعميعبدأاهللأالكؿأالد الممؾ و 
 لى األستانة مع والده الشريؼ الحسيف بف عمي إ نتقؿ، اـأ9891عاـأأعمى ايدي نخبة مف شيوخ عصره ، وفي الدينية

ـأتكّلىأقيادةأالجيشأالمكّمؼأبتحريرأ9991كرةأالعربيةأالكبرلأعاـأكعندأإعالفأالث) إستانبوؿ ( ، وأتَـّ دراستو فييا ، 
أمدينةأالطائؼأمفأالتراؾ.أ

أعفأالممؾأعبداهللأال أذكرأأبرزأمؤلفاتوأالدبية.كؿأابفأالحسيفأبميكلةأالدبيةأ،أاسأ:أع ر ؼ 

وقد ج معت آثاره ر النسيـ ( ، ) المذكرات ( ، ) جواب السائؿ عف الخيؿ األصائؿ ( ، ) األمالي السياسية ( ، ) خواط
 )أاآلثارأالكاممةألمممؾأعبداهللأبفأالحسيفأ(.األدبية في مجمد واحد تحت عنواف 

أبفأالحسيفأ؟الكؿأااآلثارأالكاممةألمممؾأعبداهللأبسأ:أماأالمقصكدأ

أ

أ:ثانيانأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةأ

أا أاهللسأ: أعبد ألمممؾ أالسياسية أاإلنجازات أأبرز أالداخأذكر أالمستكل أعمى أ، أعمىأاالكؿ أالردف أحصكؿ أبعد مي
أ؟أـ9981ستقالؿأعاـأاإل

لغاء القانوف األساسي الصادرأـ9987دستكرأعاـأصدور  .9  .ـ9998عاـأأ، وا 

أ، وأصبح الممؾ رئيًسا لمسمطتيف التنفيذية والتشريعية. أميرمأالىأممكيأنيابيأكراثيتحّوؿ نظاـ الحكـ مف  .9

كمجمسأعّيف مف الممؾ ، الم  مجمسأالعيافأالذي يتكّوف مف  التشريعيةأليحؿأمكانياأمجمسأالمةأالمجالسإلغاء .أ1
أنتخب مف الشعب.الم   النكاب

حؽ المواطنيف في الضفة الغربية  ، بحيث أصبح مفأـ9959كحدةأالضفتيفأعاـأ قانكفأاإلنتخابأبعدصدور .أ8
 نتخاب مجمس النواب والترّشح لو .إ

 

 

 

 مجّمد يضـ جميع اآلثار واألعماؿ األدبية لمممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف.
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أ:أنجازاتأالسياسيةأالخارجيةثالثانأ:أاإلأ

أس:أبماذاأتمّيزتأسياسةأالممؾأعبداهللأالكؿأالخارجيةأ؟أ

 أفمفأأقكالوأ:نطمؽ مف الفكر الياشمي الحريص عمى وحدة األمة العربية وصيانة حقوقيا ، الم   تمّيزتأبالب عدأالقكمي

فظأليـأصبغتيـأ،أكمفأك ر ه أالعربأدعاىـأجمعأكممتيـأ،أككّحدأصفكفيـأ،أكقادىـأإلىأخيرىـأ،أكحالعربأأ"أمفأأحب أ
أإلىأالتفرقةأ".

أفيأسياسةأالممؾأعبداهللأالكؿأ؟سأ:أماأمالمحأالبعدأالقكميأ

أأالخير لمعرب والحفاظ عمى صبغتيـ.ػأ1أأأجمع كممة العرب ووحدة صفيـ.ػأ9.أأأأأأجمع كممتيـو العرب  حبػأ9

أالممؾأعبداهللأالكؿأابفأالحسيفأ؟أذكرأأبرزأمشاريعأالكحدةأالعربيةأالتيأساندىاأس:أا

أ:ـأأ9981ػأمشركعأسكرياأالكبرلأعاـأ9

إذ وجد األمير  ،لى الوحدة العربية الكاممة ف لموصوؿ إياألمير عبداهلل بف الحسجاء مشروع سوريا الكبرى في فكر 
سأ:أاذكرأبنكدأ)أأ:حيثأطالبأالمؤتمرـألبحثأأمرأالكحدةأ،أ9981عقدأمؤتمرأسكرمأعاـأعبداهلل الدعوة الى 

أـ.أ(أ9981المؤتمرأالسكرمأالمنعقدأعاـأ

 إلغاء وعد بمفور. أأػ

أأفمسطيف ، لبناف (.ىا الطبيعية ) سوريا ، األردف ، قياـ دولة موّحدة في سوريا بحدود بأػ

 عبداهلل بف الحسيف.ا ممكًيا دستورًيا برئاسة األمير يكوف نظاـ الحكـ فيي جأػ

 أة عربية أخرى.السماح بإنضماـ أي دول دأػ

أـ.أ9981ؿأ:أكقفتأبريطانياأكفرنساأضدأمشركعأسكرياأالكبرلأعاـأسأ:أعمّأ

 ألنو ، ال يتوافؽ مع مصالحيا اإلستعمارية في المنطقة.

أأ:أكقفتأالحركةأالصييكنيةأضدأمشركعأسكرياأالكبرل.أعّمؿس:أ

أالتوّسعية. ألنو ييّدد مطامعيا

 ـأبإلغاءأمشركعأسكرياأالكبرل.9981قرارانأعاـأأخذتأجامعةأالدكؿأالعربية:أأتّأأعّمؿسأ:أ

 رية.طْ ألف بعض الدوؿ العربية رأت في ىذا المشروع الوحدوي تيديًدا لمصالحيا الق  
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أعدـأنجاحأمشركعأسكرياأالكبرل.أ:أعّمؿس:أ

مصالحيا رى ألنو ال يتوافؽ مع ضد مشروع سوريا الكببريطانياأكفرنساأكالحركةأالصييكنيةأبسبب وقوؼ كؿ مف  أأػ
 مارية وييّدد مطامعيا التوّسعية.ستعاإل

خذت جامعة الدوؿ تّ رية ليذا إطْ رأت في ىذا المشروع الوحدوي تيديًدا لمصالحيا الق   بعضأالدكؿأالعربيةألف  بأػ
 بإلغاء مشروع سوريا الكبرى. ـ9981عاـأالعربية قرارًا 

أيالؿأالخصيبأ؟ال:أماأالمقصكدأبمشركعأأس

أ

 

أـأ:9985ؿأالعربيةأأػأجامعةأالدك9

، فبعد طرح مشروع سوريا الكبرى الذي قّدمو  تحادية ت ض مياعربية الى الوحدة عف طريؽ رابطة إتطّمعت الشعوب ال
رئيس الوزراء نكرمأالسعيدأيبلؿ الخصيب ) ببلد الشاـ والعراؽ ( الذي قّدمو ال، ومشروع  الميرأعبداهللأبفأالحسيف

عقد أجتماع لبحث أمر الوحدة العربية ، فأرسؿ االمير عبداهلل وفًدا ـأ9981اـأعأالعراقي آنذاؾ ، طمبت مصر
)أبركتكككؿأالتحضيرية لممؤتمر العربي العاـ أبدأت المجنةـأ9988عاـأأوفي ،لممشاركة في المباحثات التمييدية 

أ(داإلسكن بناف ومصر واليمف في إنشاء جامعة الدوؿ العربية، بمشاركة كؿ مف األردف وسوريا والعراؽ ول رية
أوالسعودية ، وأست ْبع د مشروعا سوريا الكبرى واليبلؿ الخصيب.

أبكؿأمفأاآلتيأ:أسأ:أكّضحأالمقصكدأ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 ، ويضـ ببلد الشاـ والعراؽ.  ـ9981عاـأمشروع وحدوي طرحو نوري السعيد رئيس وزراء العراؽ آنذاؾ 

 

 جامعةأالدكؿأالعربيةأ

منظمة إقميمية تضـ الدوؿ العربية في كؿ 
فريقيا ، ينص ميثاقيا عمى التعاوف  آسيا وا 

والتنسيؽ بيف الدوؿ األعضاء في 
المجاالت السياسية والثقافية واإلقتصادية 

أكمقّرىاأالدائـأمدينةأالقاىرة.واإلجتماعية 

 

أؿأاإلسكندريةأبركتككك

أدوؿ عربية وىيأقادة مجموعة اتفاؽ
الردفأكسكرياأكالعراؽأكلبنافأكمصرأ

، عمى إنشاء منظمة  كاليمفأكالسعكدية
ببعضيـ البعض وذلؾ في  العربلتربط 

، ـأ9988عاـأ الكؿأتشريفالسابعأمفأ
والتي اتجيت ،  اإلسكندريةفي مدينة 

في العاـ  جامعة الدوؿ العربيةاء إلنش
التالي ، وجميعيـ اتفقوا عمى ما يسّمى 

أ.كككؿأالسكندريةببركتاليـو 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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أ:أأـ9959عاـأأ.أكحدةأالضفتيف1

قد الشعب الفمسطيني آمالو عمى قياـ   مف فقداف أ، وما نتج عنياـأ9988عاـأمع األردف بعد حرب  كحدةأثنائيةع 
أراضي فمسطيف.لمعظـ أ

قدأالشعبأالفمسطينيأآمالوأعمىأقياـأكحدةأثنائيةأمعأـ.أأكأعمؿأ:أ9959:أقياـأكحدةأالضفتيفأعاـأأؿسأ:أعمّأ ع 
أ.ـ9988الردفأبعدأحربأعاـأ

أأأأأأأ.عبلقات والروابط التاريخية بيف الشعبيفبحكـ ال أأػ

 لمحفاظ عمى ما تبّقى مف األراضي الفمسطينية. بأػ

ألفمسطيني في إقامة دولتو المستقّمة عمى أرض فمسطيف.حؽ الشعب ا ػأج

أ،أأذكرىما.أجاءأمشركعأكحدةأالضفتيفأعمىأمرحمتيفأسأ:أ

،  وىي مؤتمرات ) عّمافـأ9988عاـأأقيمت الوحدة بيف الضفتيف عف طريؽ مؤتمرات  المؤتمراتأالتمييديةأ:أ(أأ
 .ـ9988عاـأأنعقدأفيأالكؿأمفأشيرأكانكفأالكؿألم أككافأأىمياأمؤتمرأاريحاأا،  ( ، ونابمس ، وراـ اهلل وأريحا

أالضفتيفأ)(أأب إنسجاًما مع قرارات مؤتمر اريحا ح ؿَّ المجمس النيابي أـأ(أ:9959نيسافأعاـأأ98إعالفأكحدة
نتخب المجمس النيابي الجديد الذي دد أعضاء مجمس األمة األردني ، وا  األردني ، وع ّدؿ قانوف اإلنتخاب حيث زيد  ع

أ.ـ9959نيسافأعاـأأ99فيأأؿ الضفتيفيمثّ 

أـ.9988الكؿأمفأشيرأكانكفأالكؿأعاـأأأالذمأع قدأبتاريخأذكرأأىـأقراراتأمؤتمرأاريحاسأ:أا

عتبار فمسطيف وحدة ال تتجزأ. .9 أالمناداة بالوحدة األردنية الفمسطينية ، وا 

أأأف وحدة األردف وفمسطيف ىي مقدمة لموحدة العربية. .9

م كًا عمى األردف وفمسطيف.مبايعة ال.أ1 أممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف م 

 المطالبة بعودة البلجئيف الفمسطينيف إلى ببلدىـ وتعويضيـ. .8

موف أىالي فمسطيف في اإلقتراح عمى الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف وضع نظاـ إلنتخاب ممثميف شرعييف يمثّ .5
أالمجالس النيابية األردنية.

أيدأالممؾأعبدأاهللأاالكؿأابفأالحسيفأ؟:أايفأاستشأس

أ.ـ9959/أأتمكزأأ/أ99يكـأالجمعةأ المسجدأالقصىستشيد عمى أبواب ا

أ
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أأالفصؿأالثانيأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأفيأعيدأالممؾأطالؿأبفأعبداهلل

أ:أكالنأ:أحياتوأ

بكميةأسانتأانوية التحؽ ، وبعد أف أنيى دراستو الث عّمافدرس في ، ـأ9999عاـأأطالؿأبفأعبداهللولد الممؾ 
 لى عماف ليمتحؽ بقوة الحدود العسكرية ، ثَـّ عاد بعدىا إـأ9999عاـأأوتخّرج فيياالعسكرية في بريطانيا  ىيرست

أحربأفمسطيفشارؾ األمير طبلؿ بف عبداهلل في ،  ـأع ي فأكليناألمعيد9987أذارأعاـأأ7كفيأكتبية المشاة الثانية ، وب
ردني في خطوط المواجية األمامية ، مما رفع مف معنويات الجيش ، تؿ مع الجيش العربي األ، وكاف يقاـأ9988عاـأ

أبعد إستشياد والده في المسجد األقصى.  ـ9959كنكدمأبوأممكناألمبالدأعاـأ

يحتاجأىذاأالبمدأإلىأالتآلؼأأكمماأقالوأ:أ"حرص الممؾ طبلؿ عمى تماسؾ المجتمع األردني في مواجية التحّديات ، 
  ."التعاكفأكيحتاجأإلىأالثقةأبيذاأالكطفأكالثقةأبإمكانياتوأ،أكالثقةأبكفاءةأأبنائوأ،أ.......أالخأكأ

أـأ؟أأ9988عاـأأفمسطيفأسأ:أماأدكرأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأفيأحرب

، وكاف يقاتؿ مع الجيش العربي األردني في خطوط ـأ9988حربأفمسطيفأعاـأشارؾ األمير طبلؿ بف عبداهلل في 
أ.واجية األمامية ، مما رفع مف معنويات الجيشالم

أنجازاتأالسياسيةأالداخميةأالتيأتّمتأفيأعيدأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأ؟ماأاإلأسأ:أ

أـأ:أأ9959.إنشاءأديكافأالمحاسبةأعاـأ9

أـأفيأعيدأالممؾأطالؿ.9959ؿأ:أانشئأديكافأالمحاسبةأعاـأسأ:أعمّأ

عف طريؽ تقديـ تقرير سنوي لمجمسي األعياف والنواب عف المخالفات  رفيالمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتيا وطرائؽ ص
 المرتكبة بحؽ الماؿ العاـ.

أ:ـأأ9959.إصدارأدستكرأعاـأ9

فقد عّززت الحريات السياسية واإلقتصادية  ، الممؾأطالؿأبفأعبداهللت عد اإلصبلحات الدستورية مف أىـ إنجازات  
كمفأأبرزأماأجاءأفيأمكادأىذاأ ، متوافقًا مع النظـ الديمقراطية الحديثةـأأ9959عاـأجتماعية ، وجاء دستور واإل

أ   :أالدستكرأماأيأتي

أأ أ( ، والشعب  مكيا ال يتجزأ ، وال ينزؿ عف شيء منوالمممكة األردنية الياشمية دولة عربية مستقمة ذات سيادة م  أ
 األردني جزء مف األمة العربية.

أ.اثينيابي ممكي ور نظاـ الحكـ أبأ(

أقة بالمواطف األردني.ك ف ؿ الدستور مجموعة مف الحقوؽ والحريات المتعمّ جأ(أ
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أالممؾأطالؿأمجمكعةأمفأالحقكؽأكالحرياتأالمتعمّأ أك ف ؿأالدستكرأالردنيأالذمأصدرأفيأعيد قةأبالمكاطفأسأ:
جتماعية.أذكرأخمسانأمنياالردنيأ،أا قتصاديةأكا  أ،أثـأصّنفياأالىأحقكؽأكحرياتأسياسيةأكا 

 )أسياسيأ(.أاألردنيوف أماـ القانوف سواء ال تميز بينيـ في الحقوؽ والواجبات.ػأ9

أإقتصادمأ(.أ) تكفؿ الدولة العمؿ والتعميـ ضمف حدود إمكانياتيا.ػأ9

ـ ، ما لـ تكف مخّمة بالنظاـ العا طبًقا لمعادات المرعية في المممكةتحمي الدولة حرية القياـ بشعائر األدياف والعقائد ػأ1
أإجتماعيأ(.أ) أو منافية لآلداب.

 )أسياسيأ(.أأ، مع ضماف حرية الصحافة والطباعة.بالقوؿ والكتابة أو التصويرحرية التعبير عف الرأي ػأ8

أ)أسياسيأ(.أ، واألحزاب السياسية. ، وتأليؼ الجمعيات حؽ االردنييف في االجتماعػأ5

أأكماأكردتأفيأالدستكرأالردنيأ؟أالديافأكالعقائدأأسأ:أماأضكابطأحريةأالقياـأبشعائر

أأف تكوف طبًقا لمعادات المرعية في المممكة ، ما لـ تكف مخّمة بالنظاـ العاـ أو منافية لآلداب. 

أأؿأ:أت عدأاإلصالحاتأالدستكريةأمفأأىـأإنجازاتأالممؾأطالؿ.س:أعمّأ

أجتماعية.ادية واإلقتصنيا عّززت الحريات السياسية واإلأل

أـأ؟أ9959التيأتمّيزأبياأدستكرأعاـأسأ:أماأالخصائصأ

أأأعمىأالنحكأاآلتيأ:أ.أنّظمتأمكادأالدستكرأالعالقةأبيفأالسمطتيفأالتشريعيةأكالتنفيذيةأ

أرئيس الوزراء والوزراء مسؤولوف أماـ مجمس النواب مسؤولية مشتركة عف السياسة العامة لمدولة.أ.9

أتو.كؿ وزير مسؤوؿ أماـ مجمس النواب عف أعماؿ وزار  .9

تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أماـ النواب ، واذا قّرر المجمس عدـ الثقة بالوزارة باألكثرية المطمقة مف مجموع .أ1
أأعضائو وجب عمييا أف تستقيؿ.

 وف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف.إذ ي عد  القضاة مستقمّ ستقالليةأالسمطةأالقضائيةأ،أإأب.
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أأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأ:أثالثنا

ذكرأ،أاأاإلنجازاتحرصأالممؾأطالؿأعمىأتطكيرأالعالقاتأالخكيةأمعأالدكؿأالعربيةأعفأطريؽأمجمكعةأمفأسأ:أ
أ.أأبرزأىذهأاإلنجازات

 تحسيف العبلقات مع الدوؿ العربية المجاورة بيدؼ التنسيؽ والتعاوف مع تمؾ الدوؿ.ػأ9

جؿ التعاوف في امف  ( ـ9959إتفاقيةأالضمافأالجماعيأالعربيأعاـأ )دفاع العربي المشترؾ تفاقية الالتوقيع عمى إػأ9
 الشؤوف السياسية واإلقتصادية والعسكرية ، وتوحيد الجيود في الدفاع عف الببلد العربية.

أ.ـ9959إتفاقيةأالضمافأالجماعيأالعربيأعاـأبالمقصكدأأكّضح:أأس

أ

أ

أ

أمؾأطالؿأبفأعبداهللأفيأالحكـ.ستمرارأالمؿأ:أتعّذرأإسأ:أعمّأ

أـ.9979/أتّمكزأ/أ7أكتكفيأفيأ،  ـأ9959عاـأأالميرأالحسيفبسبب مرضو ، وتنازؿ عف الحكـ لنجمو   

أ

أالفصؿأالثالثأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأفيأعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ

أ:أكالنأ:أحياتوأ

كنؼأكالدهأالممؾأطالؿأ، ونشأ في  ـأ9915اـأتشريفأالثانيأعأ98في  عّماففي  حسيفأبفأطالؿالولد الممؾ   
أالممؾأعبداهللأالكؿأابفأالحسيف أعبداهللأ،أكحظيأبرعايةأجده يةأالعمميةأالكمّأ، وتمّقى تعميمو األبتدائي في  بف

، ودرس فييا مدة عاميف ، ثَـّ  كميةأفكتكرياأباإلسكندريةأفيأمصرحيث تخّرج فييا ، وانتقؿ الى  فيأعّماف اإلسالمية
 في إنجمترا إلتماـ دراستو. العسكريةأىيرستساندتحؽ بكمية ال

أأوفي   نتقؿ الحكـ لؤلمير الحسيف بعد أف تنازؿ عنو الممؾ طبلؿ بف عبداهلل ، ولعدـ بموغ األمير اـأ9959عاـ
ستمر ، وا  اية عمى العرش بمقتضى الدستورقّرر مجمس الوزراء تعييف مجمس وص سفأالثامنةأعشرةأقمريةالحسيف 

 ، حيث تسّمـ الممؾ الحسيف بف طبلؿ سمطاتو الدستورية.أـأ9951أيارأعاـأأ9أجمس حتىالم

أسأ:أاذكرأالمدارسأالتيأدرسأفيياأالممؾأالحسيفأبفأطالؿ.

أ أكمية فكتوريا باإلسكندرية في مصر. ػ9أ                الكّمية العممية اإلسبلمية. ػ9

مف ـأفيأعيدأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأأ9959التيأكقعياأالردفأعاـأالمشترؾ  ىي إتفاقية الدفاع العربي
 اجؿ التعاوف في الشؤوف السياسية واإلقتصادية والعسكرية ، وتوحيد الجيود في الدفاع عف الببلد العربية.
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أـأتعييفأمجمسأكصايةأعمىأالعرشأبمقتضىأالدستكر.أ9959سأ:أعّمؿ:أقّررأمجمسأالكزراءأالردنيأعاـأ

 سف الثامنة عشرة قمرية.  الحسيفأبفأطالؿلعدـ بموغ األمير 

ذكرأالمؤلفاتأالتيأقاـأبتأليفياأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ،أكالتيأت عدأمفأمصادرأدراسةأتاريخأالردفأالحديثأسأ:أا
أكالمعاصر.

 حربنا مع اسرائيؿ. ػ1        . أف تكوف ممكاً ليس سيبلً   ػ9            .مينتي كممؾ ػ9

أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةأ:أثانيانأ

حّقؽ األردف في عيد المؾ الحسيف إنجازات كبيرة عمى المستوى الداخمي ، وقد نذر حياتو لخدمة وطنو وأمتو وعّبر   
األيستمدأقكتوأبعدأاهللأمفأمحبةأالشعبأإفأالعرشأالذمأانتيىأإلين"أمف خبلؿ خطابو : نيجأسياستوأالداخميةأعف 

ننيأسأنّميأىذهأالمحبةأكىذهأالثقةأبخدمةأالمةأكرعايةأمصالحياأ،أفأخذتأعمىأنفسيأمجانبةأالراحةأمفأ كثقتوأ،أكا 
  أجمكـأ،أكالعمؿأكالتضحيةأفيأسبيؿأإعزازأكطنناأالذمألوأنحياأكفيأسبيموأنمكتأ".

أؾأالحسيفأبفأطالؿأ؟سأ:أماأاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةألممم

أ.أتعزيزأالنيجأالديمقراطيأ:9

   :أكتفعيؿأالحرياتأالسياسيةلى تعزيز النيج اليمقراطي ، يف بف طبلؿ منذ مطمع عيده إسعى الممؾ الحس

 .ظيرت األحزاب السياسية بإتجاىاتيا الفكرية كافة عمى الساحة األردنية ػأ

  .تأسست النقابات العمالية والمينية بأػ 

 نشطت الصحافة في الببلد.  جأػ

أأالحسيفأ؟أةأالردنيةأالياشميةأفيأعيدأالممؾبتأعمىأتفعيؿأالحرياتأالسياسةأفيأالمممكترتّأأيالتأسأ:أأماأالنتائجأ

 زاد مف الوعي السياسي. ػأأأ

 ورّسخ الشعور القومي ، واإلنتماء الوطني عند األردنييف. ػبأ

أ.أتعريبأقيادةأالجيشأالعربيأالردنيأ:أ9

أيبأقيادةأالجيشأالعربيأالردني.المقصكدأبتعرأأكّضحسأ:أ

أ

أ

ستكمااًل لتحقيؽ الـأ9951الكؿأمفأآذارأعاـأأفي الممؾأالحسيفأبفأطالؿقرار تاريخي إتخذه  سيادة الوطنية وا 
نياء المعاىدة األردنية  جكفأكمكباألردنية باإلستغناء عف الخدمات  أالبريطانية ػػػػقائد الجيش والضباط واإلنجميز، وا 

أ.ـ9957عاـأ
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أػأالتعديالتأالدستكريةأ:أ1

أ.أأجريتأتعديالتأعدةأعمىأالدستكرأفيأعيدأالممؾأالحسيفؿأ:أسأ:أعمّأ

، وبالرغـ مف التحدّيات التي واجيت األردف والمتمثمة بالصراع مع إسرائيؿ ،  يتناسب مع التطورات السياسية الداخميةل 
، ـأ9988فيأعاـألى الحياة النيابية مؤسسات الدستورية إال أف األردف استطاع العودة إما ترّتب عمييا مف تعطيؿ لمو 

أوقانوف األحزابـأأ9999عاـأأوالميثاؽ الوطنيـأ9989عاـأأنتخاباتعف طريؽ إحياة السياسية والحزبية وتفعيؿ ال
أأ.ـ9999

فيأالمممكةأالردنيةأأـأ،أكتفعيؿأالحياةأالسياسيةأكالحزبية9988يأعاـأسأ:أماأمظاىرأالعكدةأإلىأالحياةأالنيابيةأف
أالياشميةأ؟

أأ.ـ9999أوقانوف األحزاب(أأ1.أأأـأ9999عاـأأواصدار الميثاؽ الوطنيأأ(أ9.أأأـ9989عاـأأاجراء إنتخابات (أ9

أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأ:أثالثانأ

ة واإلسياـ في لعبلقات األردنية العربية والدوليسي لؤلردف عمى صعيد اعيد الممؾ الحسيف بالنشاط السياتمّيز أػػػ
 المصالحة العربية. 

أماأالمرتكزاتأالتيأأنطمؽأمنياأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأمعأالدكؿأالعربيةأكدكؿأالعالـأ؟أسأ:أ

أمبادئ الثورة العربية الكبرى. أ.أ

أعروبي.مواد الدستور األردني التي تؤّكد الب عد القومي الب.أأ

أعتداؿ.ألردنية القائمة عمى الوسطية واإلثوابت السياسة الخارجية اج.أأ

أ:أالممؾأالحسيفأبفأطالؿأكمشاريعأالكحدةأالعربيةأػأ9

أس:أاذكرأأبرزأالمشاريعأالكحدكيةأالتيأشارؾأفيياأالردفأفيأعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿ.

أ:راؽأ(أ)أالردفأكالعأـ9958تحادأالعربيأالياشميأعاـأأأ(أاإلأ

أأؿأ:أأتسمتأالعالقاتأالسياسيةأبيفأالردفأكالعراؽأبالتكافؽأكالتآلؼ.:أعمّأأس

 إلى جانب الجوار الجغرافي. ػ9      . نظًرا لتشابو نظاـ الحكـ بيف البمديف وىو النظاـ الممكي الياشمي ػ9

ـ بقتجّسدت العبلقات ػػأ خّوة وتحالؼ بيف المممكة األردنية عف طريؽ معاىدة أأـ9958تحادأالعربيأالياشميأعاـأاإلأيا
الياشمية ومممكة العراؽ ، واعم ف  فييا الممؾ الحسيف بف طبلؿ تنازلو عف رئاسة اإلتحاد ليكوف رئيسو ابف عمو الممؾ 

أممؾ العراؽ. فيصؿأالثاني
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أتحادأالعربيأالياشميألتحقيقياأ؟:أماأالىداؼأالتيأسعىأاإلأأس

ألمبمديف بسياسة واحدة قوية يكوف ليا مكانة وصوت مسموع في المحافؿ الدولية. توحيد التمثيؿ السياسي الخارجيػأ9

أ9 ، وي سيـ في الدفاع عف قضاياىا  إيجاد درع أمني قوي بتوحيد الجيش في البمديف ليكوف م عينًا لؤلمة العربيةػ
أوحقوقيا.

أدفع المسيرة التنموية في كبل البمديف.تنمية البمديف وتطويرىما بالمشاريع المشتركة بطريقة تكاممية ت سيـ في ػأ1

أ.طكيالنأأتحادأالعربيأالياشميؿأ:ألـأيستمرأاإلأسأ:أعمّأ

أالممؾأفيصؿأالثانيكا أ، طاح بالحكـ الممكي في العراؽ الذي ا اإلنقالبأالعسكرمبسبب  أتمكز/أ98أفي ستشياد /
أ.ـ9958

أ:أ(أ)أالردفأكفمسطيفـأ9979ب.أمشركعأالمممكةأالمتحدةأعاـأ

تجسيدًا لفكر الممؾ الحسيف الداعي الى ضرورة الحفاظ عمى حؽ رة ىذا المشروع بيف األردف وفمسطيف جاءت فك
 الشعب الفمسطيني في أرضو.

أـ.9979ذكرأأبرزأبنكدأمشركعأالمممكةأالعربيةأالمتحدةأعاـأس:أا

أسـأ)أالمممكةأالعربيةأالمّتحدةأ(.إبتسّمى المممكة األردنية الياشمية بعد اإلتحاد .أ9

 مفأالضفتيفأالشرقيةأكالغربية.تتكّوف المممكة العربية المّتحدة  .9

ألممممكة العربية المّتحدة. العاصمةأالمركزية عّمافتكوف .أ1

 السمطةأالتشريعية، ويتوّلى السمطة التنفيذية المركزية ومعو مجمس وزراء مركزي ، أما  رئيسأالدكلةأىكأالممؾ.أ8
أسـ ) مجمس األمة (.ي عرؼ بإفت ناط بالممؾ ومجمس كزية المر 

أ، ولكؿ بمد محاكمو الخاصة بو. السمطةأالقضائيةأمنكطةأبمحكمةأمركزيةأعمياتكوف .أ5

، وي عد دليبًل  بالرغـ مف أف ىذا اإلتحاد لـ يكتب لو النجاح ، إال أف طرحو ي عد خطوة عممية لمتعاوف واإلتحاد العربيػػػأ
أيف بف طبلؿ.واضحًا عمى النيج الوحدوي لمممؾ الحس

أ

أ

أ

أ
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أأ(أ:أ)أالردفأكالعراؽأكمصرأكاليمفأالشماليأـأ9989جأ(أمجمسأالتعاكفأالعربيأعاـأ

أس:أبماذاأيختمؼأىذاأالمشركعأعفأالمشاريعأالكحدكيةأالسابقةأ؟أ

 .نضماـ أي دولة عربية أخرىمع إمكانية إ الردفأكالعراؽأكمصرأكاليمفأالشماليوىي : أربعأدكؿأ ضَـّ أػ9

شترؾ فييا ، أما المشاريع السابقة التي إ ؿ نموذًجا عممًيا نحو سعي الدوؿ العربية لمتضامف والعمؿ المشترؾويمثّ  ػ9
 .فكانتأثنائيةاألردف في عيد الممؾ الحسيف 

أس:أأذكرأالمشاريعأالكحدكيةأالعربيةأالتيأتزامنتأمعأانشاءأمجمسأالتعاكفأالعربي.

أ.ـ9989عاـأأاإلتحاد المغاربيػأ9أأأأأأ.ـأ9989عاـأأمجمس التعاوف الخميجيػػأ9

أـ.9999نتيىأمجمسأالتعاكفأالعربيأعاـأس:أعمؿأ:أا

أجتياح العراؽ لمكويت.إالناتجة عف ـأ9999عاـأأبسبب حرب الخميج الثانية

أكفؽأالجدكؿأاالتيأ:أمجمسأالتعاكفأالعربيأكأاإلتحادأالعربيأالياشميأأسأ:أقارفأبيف

أمجمسأالتعاكفأالعربيأأأأأأأأبيأالياشمياإلتحادأالعرأأأأأأأأكجوأالمقارنة
 .ـ 8515 .ـ 8591               أسنةأالتأسيسأ/أالتشكيؿأأأأ

األردف والعراؽ ومصر واليمف  .األردف ، العراؽأالدكؿأاالعضاءأ/أالمؤسسةأأأأ
 .الشمالي

 ىما : مشروع ثنائي ، ضـّ دولتيفأالمميزاتأ/أالخصائصأأأأأأ

 (. األردف ، العراؽ) 

 

يمّثؿ نموذًجا عممًيا نحو سعي الدوؿ 
العربية لمتضامف والعمؿ المشترؾ ، 

األردف والعراؽ ) أربعأدكؿوضـّ 
مع إمكانية (  ومصر واليمف الشمالي

 .إنضماـ أي دولة عربية أخرى

انتيى بسبب اإلنقبلب العسكري الذي أاالستمراريةأأأأأأأأأأأ
اطاح بالحكـ الممكي في العراؽ ، 

ستشياد  الممؾ فيصؿ الثاني في وا 
 ـ.8591/ تموز/ 81

عاـأأانتيى بسبب حرب الخميج الثانية
الناتجة عف إجتياح العراؽ ـأ9999

ألمكويت.

 

أ
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أالخارجيةأ:أةردني.العالقاتأال9

أس:أماأالقضيةأالتيأشّكمتأالمحكرأالساسيألمسياسةأالخارجيةأالردنيةأ؟

أالقضيةأالفمسطينيةأ،أمفأخالؿأمايميأ:أ

ف لتبلحـ المصيري بيف الشعبية الفمسطينية في المحافؿ الدولية ، وتأكيد االممؾ الحسيف عمى دعـ القضي ر صح  أ(أأأ
 لعبلقات األردف السياسية مع الدوؿ العربية.األردني والفمسطيني ، وتوثيؽ ا

عمارىا وصيانتيا وال (بأ وقوؼ ضد مخططات تقديـ الرعاية والحماية لممقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس وا 
 تيويدىا. 

أأسأ:أعّددأمظاىرأالدكرأالردنيأفيأتحقيؽأالتكازفأالعربيأكحؿأالخالفاتأالعربيةأفيأعيدأالممؾأالحسيف.

أأكأسأ:أكيؼأاسيـأالردفأبقيادةأالممؾأالحسيفأفيأتحقيؽأالتكازفأالعربيأكحؿأالخالفاتأالعربيةأ؟

أـ.9987ؽأ(أعّمافأعاـأا)أقمةأالكفاؽأكاإلتفعقد مؤتمر القمة العربي  .8

أـ.أ9999عاـأأالمصالحةأاليمنيةاحتضاف  .9

أضمف البيت العربي.ـأ9999عاـأأحؿأالنزاعأالعراقيأالككيتيمساعيو في .أ1

 مع مختمؼ دوؿ العالـ. فيأإقامةأعالقاتأدبمكماسيةأكاسعةأكمتطّكرةنجح األردف .أ8

والذي نتج عنو فض النزاع بيف مصر أـ9971عاـأأ(أسكيسرا)أبمؤتمرأالسالـأالدكليأبجنيؼأمشاركة األردف  .5
سرائيؿ مف جية أخرى.  وسوريا مف جية وا 

إدانةأإسرائيؿأ،أكعد أوالذي ينص عمى  117 رقـنجح األردف في إتخاذ الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة قرارىا  .6
أالصييكنيةأصكرةأمفأصكرأالتمييزأالعنصرم.

) المبادرة اإلمريكية إلحبلؿ السبلـ الدائـ في  لمؤتمرأالدكليألمسالـأفيأمدريدافي ـأ9999عاـأأمشاركة األردف.أ7
أالشرؽ االوسط (.

تفاؽ بينيما عمى أف يشتركا في مؤتمر السبلـ بوفد ، وتَـّ اإل ةأالتحريرأالفمسطينيةالتقاربأبيفأالردفأكمنظمساد .أ8
أحد برئاسة وزير الخارجية األردني. وا

مكانةأالردفأعمىأالمستكلأالعالميأبإمتالكوأمصداقيةأدكليةأ،أارجية األردنية في إظيار اسيمت السياسة الخ.9
قامةأعالقاتأدبمكماسيةأمعأالكثيرأمفأدكؿأالعالـأ بتوافد معظـ زعماء العالـ إلى عّماف لحضور  كالدليؿأعمىأذلؾ، كا 

 .ـ9999عاـأأجنازة الممؾ الراحؿ الحسيف بف طبلؿ
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مة عبلقات دبموماسية مع دوؿ العالـ وتوّضيح المواقؼ العربية وخاصة فيما يتعّمؽ بالصراع نجاح األردف في إقاػأ99
 اإلسرائيمي. ػػػػػالعربي 

لعقد أتفاؽ عمى المسار الفمسطيني ) عقد إتفاقية عدـ التوّصؿ لعقد أي إتفاؽ عمى المسار األردني قبؿ التوّصؿ ػأ99
أأأ(.ـأ9998عاـأأاإلسرائيمية ػػػػػالسبلـ األردنية 

أـأ؟أ9999يدؿأتكافدأمعظـأزعماءأالعالـأإلىأعّمافألحضكرأجنازةأالممؾأالراحؿأالحسيفأبفأطالؿأعاـأأسأأ:أعالـ أ

متبلكو مصداقية دولية ، وقيامو بعبلقات دبموماسية مع الكثير مف دوؿ  بسبب مكانة األردف عمى المستوى العالمي وا 
 العالـ.

 

أالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأيةأفيأعيدأالفصؿأالرابعأ:أاإلنجازاتأالسياس

أ:أكالنأ:أحياتوأكنشأتوأ

أالحسيفولد الممؾ  ػػ  أابف أالثاني بفأالكبرألمممؾأاإل، وىو ـأأ9919كانكفأالثانيأعاـأأ19أفي عّماف عبداهلل
 كقاؿأفيياأ:، وقد وّجو الممؾ الحسيف كممة لمشعب األردني بمناسبة مولده ،  الحسيفأبفأطالؿ

كلسكؼأيكبرأعبداهللأكيترعرعأفيأصفكفكـأ،أكبيفأأخكتوأمفأأبنائكـأكبناتكـأ،أكحيفأيشتدأبوأالعكدأكيقكلألوأ"أ 
أشرلأمكلدهأ،أ.....أالخأ".لقيأبوأكؿأكاحدأمنكـأب أأمالساعدأسيذكرأذلؾأالمقاءأالخالدأالذ

سانتألى مدرسة قؿ بعدىا إنتفي عّماف ، وا   يةاإلسالمالعمميةأيةأالكمّأبتدائية في ى الممؾ عبداهلل الثاني عمومو اإلتمقّ ػػ  
إلكماؿ دراستو  الواليات المتحدة األمريكيةفي  فيمدأمدرسةأأيجمبركؾأكأكاديميةأديرفي إنجمترا ، ومف ثـّ الى  إدمكند

ـأعاأ، وفي جامعةأأكسفكردتابع دراستو في  ث َـّ العسكرية في بريطانيا ،  ساندىيرستالثانوية ، والتحؽ بأكاديمية 
 ، لدراسة الشؤوف الدولية. جكرجأتاكفأفيأكاشنطفلتحؽ بجامعة اـأ9987

أ(97قائدانألسريةأفيأكتيبةأالدباباتأالممكيةأ)في الجيش العربي األردني  حياتوأالعسكريةبدأ الممؾ عبد اهلل الثاني  ػػأ
، حيث أـ9998كيةأعاـأقائدانألمقكاتأالخاصةأالمم، وترّقى في صفوؼ القوات المسّمحة حتى أصبح ـأ9989عاـأ

أعاد تنظيـ ىذه القوات وفؽ احدث المعايير العسكرية الدولية.أ

حظي جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بمستوى عاٍؿ مف التعميـ والتدريب شّكؿ الدافع القوي لديو لتمكيف أبناء شعبو مف  ػػأ
فأيحظىأكؿأأردنيأبأفضؿأنكعيةأمفأ"أطمكحيأىكأأ : كقدأعّبرأجاللتوأعفأذلؾأبقكلو، الحصوؿ عمى تعميـ ممّيز

  التعميـأ،أفاإلنسافأالردنيأميزتوأاإلبداعأ،أكطريؽأاإلبداعأيبدأأبالتعميـأ".

أأسأ:أمتىأتكّلىأالممؾأعبداهللأالثانيأسمطاتوأالدستكريةأ؟

 .ـ9999/ شباط /  7
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وألتحقيؽأالسالـأالعادؿأكالشامؿأس:أماأاسـأالكتابأالذمأقاـأالممؾأعبداهللأالثانيأبتأليفوأكالذمأعّبرأفيوأعفأرؤيت
أفيأالمنطقةأالعربيةأ؟

أالسعي نحو السبلـ في وقت الخطر.  فرصتناأالخيرةأ:

أسأ:أمتىأصدرتأاإلرادةأالممكيةأبتعييفأسمكأالميرأالحسيفأبفأعبداهللأكليانألمعيدأ؟

أأ.ـأ9999/أتموز/أأ9

تعميمو الثانوي أ، وتمّقىأأـ9998/أحزيرافأ/أأ98تاريخأالعيدأفيأعّمافأبالميرأالحسيفأبفأعبداهللأكليأ سمكولد  ػػأ
أجامعة ب والتحؽبعّماف ،  أتاكف عاـأأفيياأو تخّرجأ، التاريخأالدكليدراسة ل (مريكية الواليات المتحدة األ )جكرج
أ.ـ9991

أ:أماأالمبادراتأاليادفةأالتيأأطمقياأسمكأالميرأالحسيفأكليأالعيدأ؟أس

ألدعـ االطفاؿ الصـ وتأىيميـ.  : .أمبادرةأسمعأبالأحدكد9

ألتنمية ميارات الفرد والجماعة في مجاؿ التعاوف والعمؿ المشترؾ.  : .أمبادرةأحّقؽ9

أة في المجاؿ الرياضي.لتأىيؿ الكوادر الطّبي  : .أمبادرةأقصي1

أذكرأمشاركاتأسمكأالميرأالحسيفأكليأالعيدأعمىأالصعيدأالدكلي.سأ:أا

صكفأالسالـأكالمفأالدكلييفأ:أبعنكافأ، والتي كانت  ـ9995/أنيسافأأالدولي فيترؤسو لجمسة مجمس األمف .أ9
  .)أأصغرأشخصيةأتترأسأمجمسأالمفأ( دكرأالشبابأفيأمكافحةأالتطّرؼأالعنيؼأكتعزيزأالسالـ.

 ، وىو األوؿ مف نوعو إعالفأعّمافالذي صدر عنو ـأ9995بأعاـأآأفعالياتأالمنتدلأالعالميألمشبابأفيرعى .أ9
أفي مجاؿ السبلـ واألمف. 

ستصدارأقرارأتاريخيأمفأمجمسأإلـ لمشباب وذلؾ مف خبلؿ قياديتو دوره وجيوده في لفت أنظار العالـ لمدور المي.أ1
أالذي ي عد األوؿ مف نوعو خاص بالشباب واألمف والسبلـ.(أ9959االمفأرقـأ)

أ.إعالفأعّمافكأأمبادرةأسمعأبالأحدكدأكؿأمفسأ:أكّضحأالمقصكدأب

أ

أ

أ

أ

لدعـ االطفاؿ الصـ ي احدى المبادرات اليادفة التي أطمقيا سمو األمير الحسيف ولي العيد ى:   مبادرةأسمعأبالأحدكد
أ وتأىيميـ.

 

والذي  ـأ،9995فعالياتأالمنتدلأالعالميألمشبابأفيأآبأعاـأىو اإلعبلف والقرار التاريخي الصادر عف  إعالفأعّمافأ:
أجرى برعاية سمو ولي العيد األمير الحسيف بف عبداهلل الثاني ، الذي ي عد األوؿ مف نوعو خاص بالشباب واألمف والسبلـ.
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أ:ثانيانأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةأ

أنجازاتأسياسيةأعمىأالمستكلأالداخميأفيأعيدأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيف.ذكرأأبرزأماأتحّقؽأمفأإس:أا

بوصفيا جية قضائية مستقمة لمرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة وتفسير النصوص  إنشاءأمحكمةأدستكرية .9
أالدستورية.

دارتياتأسيس .أ9 أ.ةألألنتخابالييئةأالمستقمّأسـ إ، ب ىيئةأمستقمةألإلشراؼأعمىأاإلنتخاباتأكا 

أالنظرأبالقكانيفأالناظمةألمعمؿأالسياسي1 أإعادة وفي مقدمتيا قوانيف اإلنتخاب واألحزاب السياسية واإلجتماعات  .
أالعامة والمطبوعات.

بالمصادقة عمى قانوف ـأ9995كانكفأالكؿأعاـأأ91أفيأ، لساميةصدرت اإلرادة الممكية اأقانكفأالالمركزيةأ:.أ8
في محافظات "أمجمسأالمحافظةأ"أالبلمركزية بناًء عمى ما قرره مجمسا األعياف والنواب ، والذي يقـو عمى انتخاب 

 المممكة كافة.

أس:أكّضحأالمقصكدأبكؿأمفأاآلتيأ:أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ:أداهللأالثانيثالثانأ:أالكراؽأالنقاشيةألجاللةأالممؾأعب

أ.الكراؽأالنقاشيةبسأ:أكّضحأالمقصكدأ

أ

أأ

أ

أ

أالمحكمةأالدستكريةأ

ـأ9999عاـأأىيئة قضائية مستقمة أنشئت
تتألؼ مف مجموعة مف القضاة مدتيا ست 

سنوات غير قابمة لمتجديد ، تختص 
وتكوف بالرقابة عمى دستورية القوانيف 

 أحكاميا نيائية وم مزمة لمسمطات جميعيا.

 

أمجمسأالمحافظةأ

مركزية ي نتخب في كؿ بناًء عمى قانوف البل
محافظة أعضاء مجمس لممحافظة عمى 

مف %أ95أأف ت عّيف الحكومة ما نسبتو
أأعضاء ىذا المجمس.

 

ية  الثاني األردنييف رؤيتو االصبلحمة التي يشارؾ بيا جبللة الممؾ عبداهللوراؽ المية مف األمسمس
تحفيز المواطنيف لمدخوؿ في حوار بناء حوؿ القضايا الميمة ، و  ألنضاج الديمقراطية وضماف نجاحيا

أ.صنع القراروالمشاركة الشعبية في عممية 
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أؿأ:أحرصأالياشميكفأمنذأتأسيسأالدكلةأالردنيةأعمىأالتكاصؿأمعأأبناءأالشعبأالردني.س:أعمّأ

 .مف أجؿ دعـ مشاركة المواطف الفاعمة في عممية صنع القرار ) المواطنة الفاعمة ( وتطوير الحياة الديمقراطية ػ9 

 أسس العدالة والمساواة تحقيًقا لممبادئ التي جاءت مف أجميا النيضة العربية الحديثة التي قادىا الياشميوف. ذيرػ لتج2 

أؿأ:أإصدارأالممؾأعبداهللأالثانيأمجمكعةأمفأالكراؽأالنقاشية.س:أعمّأ

 وف المواطف شريًكا في صنع القرار.ليك ػ9

 إستكمااًل لمسيرة اإلصبلح الشاممة. ػ9

 الممؾ المباشر مع ابنائو وبناتو.  لتواصؿ ػ1

 .ألنضاج الديمقراطية وضماف نجاحيا ػ8

تحفيز المواطنيف لمدخوؿ في حوار بناء حوؿ القضايا الميمة والمشاركة الشعبية في عممية صنع القرار ) المواطنة ل ػ5
 الفاعمة (.

أبالمكاطنةأالفاعمة.سأ:أكّضحأالمقصكدأ

أ

أأ

 ةأالمعمكماتأالصحيحةأكفؽأماأىكأمطمكبأ:سأ:أاكمؿأالجدكؿأاالتيأبكتاب

أعنكافأالكرقةأالنقاشيةأرقـأالكرقةأالنقاشية
 مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجّددةأاالكلى
 تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنييفأالثانية

 أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجّددةأالثالثة

 اطي ومواطنة فاعمةنحو تمكيف ديمقر أالرابعة

 تعميؽ التحّوؿ الديمقراطي : األىداؼ ، المنجزات ، واألعراؼ السياسيةأالخامسة

 سيادة القانوف أساس الدولة المدنيةأالسادسة

 تطوير التعميـ أساس اإلصبلح الشامؿأالسابعة

 

 .لدخوؿ في حوار بناء حوؿ القضايا الميمة، وا المشاركة الشعبية في عممية صنع القرار



 28                 
                       إعداد األستاذ : قيصر صالح الغرايبت                                                                               رد األ تاريخفي  االكاديمي

أنحكأبناءأالديمقراطيةأالمتجّددةأالكرقةأالنقاشيةأالكلىأ:أمسيرتنا

أ؟أالكرقةأالنقاشيةأالكلىائؿأالرئيسةأالتيأتطّرقتألياأسأ:أماأالمس

أأكيؼ نختمؼ مع بعضنا البعض ضمف نقاشاتنا العامة ؟ػأ9

أأكيؼ نتخذ القرارات عمى مستوى الوطف ؟ػأ9

أأالديمقراطيةأ؟ألتجذيرالكرقةأالنقاشيةأأترسيخياسأ:أماأالممارساتأاإلجتماعيةأالتيأدعتأل

رؽ األردنيات ىو وحدتيـ والمساواة بينيـ بغض النظر عف الع عبلقة بيف األردنييف وإف أساس ال احتراـأاآلراءأ:.9
أأوىو أعمى درجات اإلحتراـ.  وقبوؿ اإلختبلؼء اآلخريف واألصؿ أو الديف ، وتفّيـ آرا

أترتبطأبصكرأ9 راط خلممؾ عبداهلل الثاني عمى أىمية إأّكد جبللة ا ةأرئيسةأبممارسةأكاجباتأالمساءلةأ:.المكاطنة
 ـ ىؤالءالمواطف في بحث القضايا والقرارات مف غير قيود ، ودعاىـ إلى محاورة المرشحيف ، ومتابعة أدائيـ ، وأف يتقدّ 

أحتياجات المواطنيف.المرشحوف ببرامج عممية تستجيب إل

قوة وليس عنصر  تنّوع اآلراء والمعتقدات والثقافات في األردف ىو عنصرإف  :أرقة.اإلختالؼأفيأالرأمأالأيعنيأالف أ1
  يؤدمأإلىأالحكارأ،أكىكأجكىرأالديمقراطية.فإنو حتراـ ، وعندما يترّكز اإلختبلؼ عمى اإل ضعؼ

أالمجتمعأجميعيـأشركاءأفيأ8 أأفراد تكوف الشراكة بيف أفراد المجتمع عمى  :بذؿأالتضحياتأكتحقيؽأالمكاسبأ.
صعبة ، والتساوي في فرص تحقيؽ المكتسبات في أساس التساوي في تحّمؿ المسؤولية تجاه الوطف في الظروؼ ال

 أوقات اإلزدىار. 

 

أالديمقراطيألخدمةأجميعأالردنييفالكرقةأالنقاشيةأالثانيةأ:أتطكيرأنظامناأ

أأحكومات برلمانية فاعمة.تناولت عدة محاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية والوصوؿ إلى نيج ػأ

لىأنيجأالحككماتأالبرلمانيةأانيأمفأاجؿأتطكيرأكتعميؽأالكصكؿأإأالث:أماأالخطكاتأالتيأبّينياأالممؾأعبداهللأس
أالفاعمةأ؟

ا ضمف الحاجة الى بروز أحزاب وطنية فاعمة قادرة عمى التعبير عف مصالح المجتمعات المحمية وأولياتيا وىموميػأ9
 برامج وطنية قابمة لمتطبيؽ.

 اد بعيدًا عف تسيس العمؿ.عمؿ الجياز الحكومي عمى أسس المينية والحيطوير ت ػأ9
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أ أاإلصس: ألمنيج أالراسخة أالمبادئ أالثاعّدد أعبداهلل أالممؾ أجاللة أعمييا أأّكد أكما أالردف أفي أفيأالكرقةأالحي ني
أأكأسأ:أكيؼأنطّكرأنظامناأالديمقراطيةأمفأكجيةأنظرأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأ؟النقاشيةأالثانية.أ

أية.لتزاـ بمبدأ التعّددية السياساإلػأ9

أصوف حقوؽ األقميات.ػأ9

أأجؿ نظاـ ديمقراطي سميـ.بيف السمطات وآليات الرقابة مف إ اإلستمرار في تطوير مبدأ الفصؿ والتوازفػأ1

أتقوية مؤسسات المجتمع المدني.ػأ8

أأتوفير فرصة عادلة لمتنافس السياسي.ػأ5

أأاإلستمرار في حماية حقوؽ المواطنيف التي ك ف ميا الدستور.ػأ1

أ

أرناألنجاحأديمقراطيتناأالمتجّددةكرقةأالنقاشيةأالثالثةأ:أأدكارأتنتظال

أس:أشممتأالكرقةأالنقاشيةأالثالثةأمجمكعةأمفأالمحاكرأكماأنّكهأإليياأالممؾأعبداهللأالثانيأ،أأذكرأىذهأالمحاكر.

رساءأنيجأالحككماتأالبرل:أالمحكرأالكؿأػأ9 ، كأىمية التعّددية ،  مانيةالقيـأالضركريةأإلنجازأالتحّكؿأالديمقراطيأكا 
لى حماية حقوؽ المواطنيف جميعًا ، فصؿ والتوازف بيف السمطات إضافة إوالتسامح ، وسيادة القانوف ، وتعزيز مبادئ ال

أوتأميف كؿ طيؼ يعّبر عف رأي سياسي بفرصة عادلة لمتنافس عبر صناديؽ اإلقتراح.

أ9 أػ أالثاني أالمحكر ألمجمعأالم أ: أالجكىرية أكالنيابةألمكصكؿأإبيتطمبات ، كوجود  لىأالحككماتأالبرلمانيةفأالكزارة
منظومة متطّورة مف الضوابط العممية لمبادئ الفصؿ والتوازف بيف السمطات وآليات الرقابة ، وتطوير عمؿ الجياز 

ة الفنية والمينية الحكومي ليصبح أكثر مينية وحيادًا بعيدًا عف تسييس األداء ، ليكوف مرجعًا موثوقًا لممعرفة والمساند
ألدعـ وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.

الحزابأ، ابتداء بتطوير عدد منطقي مف  الدكارأالمنتظرةأمفأأطراؼأالعمميةأالسياسيةأجميعناالمحكرأالثالثأ:أػأ1
سياسية ، ولت سيـ تدة عمى مستوى الوطف ، لتعكس مختمؼ توّجيات األطياؼ المّ ذات القواعد الم السياسيةأالرئيسة

لتزاميا بالعمؿ الجماعي ، والتقّيد بالمبادئ المشتركة  ىذه األحزاب في تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرىا ، وا 
، وتبّني السياسات ذات األولوية ، وبرامج وطنية واضحة ، ونظـ عمؿ مينية ، وتطوير برامج قوية مبنية عمى 

ال بد لمنائب مف أف يسعى لخدمة  كمركرناأبمجمسأالنكابّمعات المواطنيف وىموىـ ، لى تطيب إسياسات واضحة تستج
نيؿ الثقة النيابية  رئيسأالكزراءأكمجمسأالكزراءوفيما يخص الصالح العاـ ويوازف بيف مسؤولية المعارضة البّناءة ، 

أالرشيدة وترجمتو قواًل وفعبًل. والحفاظ عمييا ووضع معايير لمعمؿ الحكومي ، وتبّني نيج الشفافية والحاكمية 

أ
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أس:ألّخصأأبرزأالمياـأالمطمكبةأمفأاطراؼأالعمميةأالسياسية.

   )أالسؤاؿأالسابؽأ(. المحكرأالثالثاإلجابة كما وردت في 

مكيةأالياشميةأفيأنجاحأا ألديمقراطيةأالردنيةأكطرؼأمفأاطراؼأالعمميةأالسياسية.سأ:أكّضحأدكرأالم 

دًا يحمي مجتمعنا مف اإلنزالؽ نحو أي استقطاب ، وحماية القيـ المحافظة عمى دور ا .9 ح  لممؾ بصفتو قائدًا م و 
أاألردنية األصيمة.

أستبقى الممكية كما أرادىا الياشميوف صوت األردنييف جميعًا ، مدافعة عف حقوقيـ في المجتمع..أ9

أتحسيف المستمر والعمؿ الدؤوب.ستعمؿ عمى حماية المنظومة الوطنية لمعدالة والنزاىة ، عف طريؽ ال.أ1

عف طريؽ دعـ قصص النجاح وتبّني ستستمر الممكية في نشر الثقة بقدرة األردنييف واألردنيات عمى التمّيز واإلبداع ػأ8
أستثنائية.ير الجيود الفردية واإلنجازات اإلالمبادرات الريادية ، وتقد

أ5 لقومي وبقاء مؤسسة الجيش واألجيزة األمنية والقضائية ستبقى أوؿ المدافعيف عف قضايا الوطف وأمف األردف اػ
أسيسة.والمؤسسات الدينية مستقّمة ومحايدة وغير م  

أستبقى حامية لمتراث الديني والنسيج اإلجتماعي.ػأ1

أ7 ، ومتابعة ، فعميو البحث المستمر عف الحقيقة المواطف المبنة األساسية في بناء النظاـ الديمقراطي في األردف ػ
يس عمى اإلنطباعات طبلع عمى تفاصيميا ، وأف تكوف ىذه المعرفة مبنية عمى الحقائؽ ، ولايا الوطنية ، واإلالقض

أأقتراح األفكار والحموؿ البديمة.واإلشاعات ، وا  

أ

أحكأتمكيفأديمقراطيأكمكاطنةأفاعمةالكرقةأالنقاشيةأالرابعةأ:أن

أأيجابية في المشاركة السياسية.ا آثار إألف لي المكاطنةأالفاعمةى رّكز جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في ىذه الورقة عمػػأ

أ:أماأأسسأالمكاطنةأالفاعمةأكماألّخصياأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأىذهأالكرقةأالنقاشيةأ؟أس

أ.مسؤولية المشاركة الم متزمة بالسممّية واإلحتراـ المتبادؿػأ1أأأأأأأأواجب المشاركة.ػأ9أأأأأأأأأأحؽ المشاركة.ػأ9

أ

أ

أ

أ
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أذكرأىذهأالمبادئ.مةأعمىأتعزيزأجممةأمفأالمبادئأ،أاسأ:أتعمؿأأسسأالمكاطنةأالفاع

أأ9 تاح لمتعبير الحر عف اآلراء ، مع وجوب حماية الحّيز العاـ الم   لكؿ مواطف حؽاإلنخراط في الحياة السياسية ػ
 السياسية المختمفة.

، فعمى كؿ مواطف أف يتحّمؿ جزءًا مف ىذه المسؤولية بإختيار  اً المشاركة السياسية في جوىرىا تشّكؿ مسؤولية وواجبػأ9
نتخابات ، بؿ يي بمجّرد القياـ بالتصويت في اإلقبؿ التي ننشدىا لؤلجياؿ القادمة ، وواجب المواطف ال ينتصورة المست

نضماـ مدني أو اإلنشاط  يجب المشاركة في الحياة المدنية والسياسية مف خبلؿ الترويج لقضية ميمة أو التطّوع في
ألحزب سياسي. 

 .المشاركة الفاعمة في الحياة السياسية ترّتب مسؤوليات عمى كؿ فرد مّنا ما يتعمؽ بكيفية اإلنخراط في العمؿ السياسيػأ1

أ؟المكاطنيفأاإليمافأبياأحتىأتزدىرأالحياةأالسياسيةأأالتيأيجبأعمىديمقراطيةأالممارساتأالأسأ:أأما

 خر. إحتراـ الرأي اآلأأػأ

 اإلنخراط الفاعؿ وتبّني الحوار والحموؿ الوسط ورفض العنؼ. بأػ

أأالشراكة في التضحيات والمكاسب.جأػأ

أ

أ،أكالعراؼأالسياسيةأؼأ،أالمنجزاتالكرقةأالنقاشيةأالخامسةأ:أتعميؽأالتحّكؿأالديمقراطيأ:أالىدا

أفاظأعمىأزخـأمسيرتوأاإلصالحية.ذكرأمحطاتأاإلنجازأالتشريعيأكالمؤسسيأالتيأحّققياأالردفألمحسأ:أا

أمحطاتأاإلنجازأالتشريعيأ:أأ.

 بيف السمطات وتعزيز الحرّيات. إقرار تعديبلت دستورية رّسخت مبادئ الفصؿ والتوازفػأ9

 تحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة.إس ػ9

 لسياسية.إنجاز حزمة جديدة مف التشريعات الناظمة لمحياة ا ػ1

 حرزه مجمس النواب في تطوير نظامو الداخمي ليكوف أكثر فاعمية.التقّدـ النوعي الذي أػأ8
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أمحطاتأاإلنجازأالمؤسسيأ:أب.

بما يضمف  نظمةلرقابة عمى دستورية القوانيف واألبتفسير نصوص الدستور واتختص  محكمةأدستكريةإنشاء   ػ9
 ًا وحرياتيـ وفقاً لمدستور.إحتراـ حقوؽ المواطنيف جميع

لدورىا الرائد في ضماف نزاىة ردف وخارجو ، نالت اإلحتراـ والتقدير داخؿ األ نتخابستقمةألإلأىيئةأمإستحداث  ػ9
 اإلنتخابات النيابية والبمدية وشفافيتيا.

أسأ:أماأالىداؼأالتىأيسعىأالممؾأعبداهللأالثانيألتحقيقياأكماأكّضحتياأالكرقةأالنقاشيةأالخامسةأ؟

  ير القوانيف السياسية الرئيسة.تطو  ػأ9

 أتطوير اداء القطاع العاـ والحكومي.ػأ9

 تحقيؽ دور فاعؿ لؤلحزاب. ػأ1

ضمنيا الجامعات ومراكز  ، ومف مؤسساتأالمجتمعأالمدنيقدرات السمطة القضائية ، وقياـ اإلستمرار في بناء  ػ8
 الدراسات.

 متحّديات التي تواجييا المممكة.إضافة إلى القياـ بدور أكبر في اإلسياـ في إنتاج أفكار وأبحاث ت قدـ حمواًل لػأ5

 أ.المقصكدأبمؤسساتأالمجتمعأالمدنيكّضحأسأ:أ

 

 

 

أ

ألكرقةأالنقاشيةأالسادسةأ:أسيادةأالقانكفأأساسأالدكلةأالمدنيةا

أكضّأ أسأ: أالمقصكد أالقح أكالمكاطنةبدكلة أكالحقكؽ أأانكف أالدكلةأالمدنيةأ( أجميعأالردنييفأالتيأيسع) ىأإلييا
أبتدأأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأكرقتوأالنقاشيةأالسادسة.أالتيأا،أكأكقيادتيـأ

أ

أ

 

جمعيات ينشئيا أشخاص تعمؿ لنصرة قضية مشتركة ، وىي تشمؿ المنظمات غير الحكومية ، والنقابات 
ة ، والنقابات المينية ، العمالية ، وجماعات السكاف األصمييف ، والمنظمات الخيرية ، والمنظمات الديني

 ومؤسسات العمؿ الخيري.

 

الدستور وأحكاـ القوانيف في ظؿ الثوابت الدينية والشرعية ،  حكـ إلىالتي تستند  ىي الدولة :أدكلةأالقانكفأأ
بالتعددّية والرأي اآلخر ، وت حدد فييا الحقوؽ والواجبات دوف تمييز بيف  وتقبؿ الفاعمة ، المواطنة عمى وترتكز

 بسبب الديف أو المغة أو الموف أو العرؽ أو المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي أو الموقؼ الفكري. المواطنيف 
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أسأ:أماأالمرتكزاتأالرئيسةألدكلةأالقانكفأكماأكردتأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسادسةأ؟أ

 الفاعمة.   المواطنة ػ9

 ة والرأي اآلخر. بالتعدديّ  تقبؿ ػ9

الديف أو المغة أو الموف أو العرؽ أو المستوى  بسببأت حدد فييا الحقوؽ والواجبات دوف تمييز بيف المواطنيف ػ1أأ
أأأاالقتصادي أو االنتماء السياسي أو الموقؼ الفكري. 

ـأسيادةأالقانكفأ أمنيا.أأربعة،أاذكرأأإلىأبعضأالحكادثأمفأخالؿأاإلشارةسأ:أبّسطأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأمفيك

   قت نيراف االسمحة.احتفاؿ حيث اطمأو  الدىا في عرسو طفمة تموت في احضاف  ػ9

  أـ تودع ابنيا دوف أف تعمـ أنو لف يعود بسبب سائؽ مجـر لـ يحتـر القانوف. ػ9

 دـ تطبيؽ سيادة القانوف.ؽ فقد فرصتو لعطالب متفوّ  ػ1أأ

 مجـر ينعـ بالحرية دوف مساءلة. ػ8أأ

أسأ:أماأالدكرأالرئيسألكؿأمفأالدكلةأكالمكاطفأفيأتطبيؽأسيادةأالقانكفأ؟أ

نفاذ سيادة القانوف بمساواة وعدالة ونزاىة لدكلةأ:أػأا9 ىو األساس الحقيقي الذي ت بنى ألف سيادة القانوف ،  تطبيؽ وا 
أ.عميو الديمقراطيات واالقتصادات المزدىرة والمجتمعات المنتجة

أائية.بعيدًا عف االنتق ؿ مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانوف في حياتو اليوميةيتحمّ   ػأالمكاطفأ:9

أ بسبب غياب سيادة القانوف والتطبيؽ العادؿ لو.كمحزنة.أأةعفّسرأ:أأتعيشأالعديدأمفأدكؿأالمنطقةأحالةأمركّأأسأ:

أسأ:أماأالميزافأالذمأكضعوأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيألضمافأحقكؽأالمكاطنيفأجميعانأكتعزيزأالعدالةأاالجتماعيةأ؟أ

أ.ؽ األغمبيةمتطمب لضماف حقو كضماف حقوؽ األقمية ػأ9

أ.العدالة االجتماعية تعزيزو لحقوؽ الجميع  سيادة القانوف ىي الضمافػأ9

كماأأدىاأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأكرقتوأالنقاشيةأالسادسةأ؟أسأ:أماأمكامفأالخمؿأفيأالداءأالرسميأكماأحدّأ
أةألمعالجةأىذاأالخمؿأ؟أالحمكؿأالمقترح

 .واالداء لما يطمح جبللتو إلى تحقيقو وما يستحقو الشعبعدـ االرتقاء في مستوى االنجاز ػأ9

ثقااًل ليا ولممواطف بموظفيف غير ػأ9 وتساىؿ المسؤوليف بتطبيؽ القانوف بدقة ونزاىة وعدالة والتجاوز عمى مؤسساتنا وا 
 أكفياء وتجريدًا وحرمانًا التعينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العميا.
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أأجةأىذاأالخمؿأتككفأكمايميأ:اماأالحمكؿألمعال

 .في مختمؼ مؤسسات الدولة  اإلدارة الحكوميةعمميات تطوير بأتكوفػأ9

رساء مبدأ سيادة القانوف. ػ9  وا 

خضاع عمؿ المؤسسات واألفراد لممراجعة والتقييـ والتطوير بشكؿ دوري لموصوؿ إلى أعمى المستويات التي  ػ1  وا 
أنتطّمع إلييا.

أ؟حسكبيةأمكسمككياتأالكاسطةأكال،أ:أأتساىؿأالمسؤكليفأبتطبيؽأالقانكفأماأنتائجأكؿأمفأ:أسأ

 استمرار انتياؾ القانوف ، ويقود لفساد أكبر ، ويضعؼ قيـ المواطنة.ػأتساىؿأالمسؤكليفأبتطبيؽأالقانكفأ:أ9

أكال9 أالكاسطة أسمككيات ؤ الفرص وتكاف وتقويض فرص العدالة والمساواة: تفتؾ بمسيرة المجتمعات ،  حسكبيةمػ
 والمواطنة الصالحة.

أحّدده أالذم أالمعيار أما أالأسأ: أالمكاقع أفي أبالتعينات أيتعمؽ أفيما أالثاني أعبداهلل أالممؾ أكبخاصةأجاللة حككمية
أنات.يكمعيار أساس ووحيد لمتعي بمبدأأالكفاءةأكالجدارةااللتزاـ المناصبأالعمياأ؟أأ

أأالثانيألمكاجيةأالتحدياتأمفأحكلناأ؟أسأ:أماأاالجراءاتأالتيأأشارألياأجاللةأالممؾأعبداهلل

دراؾ لتحديات الواقع ال بد أف نحدّ   ، فنترؾ  ورؤية واثقة لتحقيؽ طموح أبنائنا وبناتنا، د مسارنا نحو المستقبؿ بوعي وا 
 .الصعاب أصعب ليـ السبلـ واألماف واالزدىار والكرامة والقدرة عمى مواجية

أمفأكجيةأنظرأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأ؟أاعفأحبوألبمدنأ:أكيؼأيعّبرأكؿأمكاطفسأ

 .، وأف يكوف عيدنا بأف يكوف مبدأ سيادة القانوف األساس في سموكنا وتصرفاتنا مف خبلؿ احترامو لقوانينو

القانكفأبعدالةأسأ:أفّسرأ:أحّذرأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسادسةأمفأالتكانيأفيأتطبيؽأ
أ.يؤدي إلى ضياع الحقوؽ ويضعؼ الثقة بأجيزة الدولة ومؤسساتياألنو كشفافيةأككفاءة.أأ

أتطكيرأالتعميـأأساسأاإلصالحأالشامؿأ:أالكرقةأالنقاشيةأالسابعة

  سأ:أسعتأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةألعدةأأمكرأ،أاذكرىا.

أ:كالتيأتشمؿأنحتاجوألممسيرةأالتعميميةأفيأالردفأ(أالعمؿأمفأاجؿأالتطّكرأكالتقّدـأكاإلنجازأالذمأأ9

 .(أاليدؼأاإلسمى)أىو  التمّيز في المؤسسات التعميميةكافة المراحؿ مع التركيز عمى العمؿ االيجابي وعمى جعؿ أأ(أ
 .التمّيز العممي واألدبي والميني والبحثي بأ(

 التمّيز في االختراع والعمـو والرياضة والفنوف بأنواعو. جأ(
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أ.(أتشجيعألغةأالحكارأ9

أ.تقّبؿأالرأمأاآلخرأ(أ1

كذلؾأضركرةأالتنّكعأالثقافيأكالبيئيأكالب عدأعفأالترّددأكالخكؼأمفأالتطكيرأكمكاكبةأالتحديثأكالتطّكرأفيأالعمكـأ(أأ8
أمفأاجؿأأفأ:

 يكوف التعميـ سندًا لو في حؿ مشكبلت حياتو. أأأ(

 .ليتمكف مف مواجية التطّرؼ بشتى أنواعو بأ(

إفأالتعميـأيشّكؿأأرضيةأمشتركةألفيـأأأ:أ"أحيثأقاؿأجاللتوالوطف ،  ليكوف عنصر بناء ي ساىـ في رفعة وتطّور جأ(
أكثيقا أ أأفأتحقيؽأاإلصالحأالشامؿأيرتبطأارتباطان أكما أعفأالغمكأكالتعّصبأ، أبعيدان أ، أالتسامح أقيـ أكتعميؽ اآلخر

أ.أ"بالنيضةأالتعميميةأميماأكانتأالظركؼأكالتحّديات

 أّكدتأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟أعمىأماذاأسأ:أ

عمـ أنيا تمّثؿ بحؽ أىـ الثروات ، إذ ألف جبللة الممؾ عبداهلل الثاني يوذلؾ  في األردف المكاردأالبشريةأأّكدت عمى (أ9
 نالت ىذه االجياؿ تعميمًا متطورًا وحديثًا  ينّمي االبتكار واالبداع والتفكير الناقد.

ف لؤلردف مواجية تحديات المستقبؿ  ، وتحقيؽ التغير المنشود دوف وجود شباب واعي يتسـ بالعمـ والمعرفة ال يمك (أ9
 والثقافة لما يدور حولو  ، ليستطيع اجتياز العقبات بسيولة ويسر.

ة والقديرة متمّيز استطاع جبللة الممؾ عبداهلل الثاني أف يؤسس لنيضة تعميمية أردنية شاممة وجديدة ت رسؿ كفاءاتيا ال (أ1
 إلى جميع دوؿ العالـ.

 ألردف كاف وسيبقى مشعؿ لمنيضة والتطّور في كثير مف الدوؿ العربية. ا (أأ8

لغة القرآف لواسع والدائر حوؿ تطوير العممية التعميمية والتي تنطمؽ مف احسـ جبللة الممؾ عبداهلل الثاني الجدؿ  (أ5
 ، التي تغّنت بيا األمـ السابقة عمى مدى القروف الماضية. الكريـ وروح الحضارة العربية اإلسبلمية

أ؟أالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأكماأكردأسأ:أماأىكأمستقبؿأالتعميـأالذمأيريدهأجاللةأالممؾأعبداهللأالثاني

 مبنيًا عمى االستقصاء والفيـ والبحث والتحقيؽ والنقد والتحميؿ والبعد عف التمقيف. التعميـ أف يكوف (أ9

 العمؿ عمى صقؿ الشخصية وبناءىا. (أ9

حتى يكوف سمة المجتمع األردني التقّدـ والتطّور ،  تحفيز الطمبة عمى التواصؿ ومخاطبة العالـ بجميع لغاتو (أ1
 ومواكبة العمـ والمعرفة والتكنولوجيا.  
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أالسابعةأ؟أأسأ:أإلىأماذاأدعاأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأالمؤسساتأالتعميميةأفيأالكرقةأالنقاشية

عبر أحدث األساليب التعميمية التي تشّجع عمى الفيـ واالبداع والتفكير  تنمية القدرات وتحفيزىا إلى أقصى حدودىا (أ9
 واالبتكار والبعد عف التمقيف.

ي كؿ وتفتح آفاؽ جديدة أماـ ابنائيا ليتفوقوا ف أف تجمع بيف العمـ والعمؿ والنظرية والتطبيؽ والتحميؿ والتخطيط (أ9
 عمـ وكؿ فف أو مينة أو حرفة.

، ومناىج دراسية تفتح آفاقًا مف التفكير العميؽ والناقد ، تشجع عمى االبداع  استحداث منظومة تعميمية حديثة (أ1
 وتنمية القدرات وتعمـ أدب االختبلؼ وثقافة التنّوع.

تمكنو مف إعداد أجياؿ نقية منتمية نباىي بيا  بحصولو عمى الميارات التي االىتماـ بالمعمـ ركف العممية التعميمية (أ8
 األمـ.

أكفؽأرأمأجاللةأالممؾأعبداهللأالثان أكيؼأيمكفأانتاجأمجتمعأمعرفةأدكفأاستيرادىا يأفيأالكرقةأالنقاشيةأسأ:
   مف خبلؿ مايمي :السابعةأ؟أأ

 .العدالة وتكافؤ الفرص  (أ9

ة دوف ، وىذا سينتج مجتمع معرف تبرات الكتشاؼ الميوؿوتحويؿ جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع لمعقوؿ ومخ  (أ9
أعمى ىذا بما لديو مف خبرات وكفاءات.استيرادىا ، واألردف قادر 

أسأ:أكيؼأيتـأتحقيؽأتطكيرأالتعميـأكفؽأرأمأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأكماأجاءأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟أ

لتوفير البيئة ت المجتمع األردني ، باإلضافة إلى المدارس والجامعات مف الحكومة ، ومكونا تضافر جيود الجميع (أ9
 التعميمية الحاضنة لمتمّيز والتفّوؽ واالبداع.

مف خبلؿ منظومة تعميمية سميمة وناجحة تعيد  تأميف االحتياجات البلزمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية (أ9
لمجتمع ويقـو بعممو بكؿ أمانة ورغبة ويستطيع أف يترجـ ىذه العناويف السامية لممعمـ واألستاذ الجامعي مكانتو في ا

 لنرى مدارسنا مشاعؿ لمعمـ والمعرفة وصقؿ المواىب ، ومكاف لتنمبة وتدريب القدرات ومكاف لمتغير واالرتقاء المنشود.

أأمف خبلؿ :لنقاشيةأالسابعةأ؟أأرقةأاالتيأيتـأمفأخاللياأتطكيرأمستقبؿأالتعميـأكماأجاءأفيأالكأائؿسأ:أماأالكس

منظومة تعميـ حديثة توّسع مدارؾ الطمبة وتفتح آفاؽ المستقبؿ اماميـ  وتعّمؽ تفكيرىـ وتزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ  (أ9أ
 .متسّمحيف بااليماف القوي والثقة القوية واالعتزاز بيويتنا اإلسبلمية والعربية وتراث اآلباء واالجداد المتمّيز

 .ة في التعّمـ والتطّور واالبداعالرغب (أ9 

أمواكبة المستجدات الحديثة.  (أ1أ
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أثالثانأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأ:أ

س:أاذكرأأبرزأاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأالتيأحّققياأالردفأبفضؿأالدكرأالذمأقاـأبوأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأ
أدعـأالقضاياأالعربيةأكالدكلية.

قامة الدولة الفمسطينية المستقّمة وعاصمتيا القدس ، وتأكيد  دعـ حؽ الشعب.أ9 الفمسطيني في العودة إلى أرضو ، وا 
أأىمية المقّدسات اإلسبلمية والمسيحية والدفاع عنيا.

أإبراز صورة اإلسبلـ السمحة في المحافؿ الدولية كافة ، .9 عالفأرسالةأعمافأفيأعاـ لئلسياـ في ، أـ9998كا 
 إلرىاب.محاربة التطّرؼ وا

المشاركة الفاعمة في المؤتمرات والمقاءات الدولية لمدفاع عف القضايا العربية ، والوقوؼ الى جانب الدوؿ العربية أ.1
ستقرارىا ، وحؿ القضايا العربية ضمف البيت العربي. ألممحافظة عمى أمنيا وا 

أ8 ـأ9918)أالعكاـأمف الدولي فيعضوية األردف في األمـ المتحدة تخّمميا عضوية غير دائمة في مجمس األ.
س األردف مجمس األمف الدولي في المدة ما بيفـأ(أ9998ـأ،أ9989، أ.ـأ(أ9991ػػػأأ9998)أ، وترؤ 

أإبراز التحّديات السياسية واألمنية واإلقتصادية التي يمر بيا األردف في المقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية..أ5

أـ.9998أؿأ:أإعالفأرسالةأعمافأعاـس:أعمّأ

 إلبراز صورة اإلسبلـ السمحة في المحافؿ الدولية ، ولئلسياـ في محاربة التطّرؼ واإلرىاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38                 
                       إعداد األستاذ : قيصر صالح الغرايبت                                                                               رد األ تاريخفي  االكاديمي

 الكحدةأالثالثةأ:أالردفأكالقضيةأالفمسطينية
أالفصؿأالكؿأ:أالقكاتأالمسمحةأالردنيةأػػػأالجيشأالعربيأػػػأكالقضيةأالفمسطينية

ـأالم أ:أقاكمةأالفمسطينيةأكالنأ:أالدكرأالردنيأفيأدع
أ:أماأاليدؼأالقكميأالذمأانشئتأمفأأجموأالقكاتأالمسّمحةأالردنيةأ؟أس

اإلسرائيمية عمى أرض فمسطيف والدوؿ العربية المجاورة  ػػػ الدفاع عف القضايا العربية بمشاركتو الفاعمة في الحروب العربية
 دفاعًا عف فمسطيف وعف القدس بشكؿ خاص.

ـأالصمكدأالفمسطينيأالمقاكـ.سأ:أاذكرأأبرزأمكاق أؼأالردنييفأفيأدع
مياجمة المستعمرات الصييونية في  قرركاأفيو،  ـأ9999عاـأ مؤتمرأقـأ)أقريةأفيأإربدأ(إجتماع أبناء األردف في أأ(أ

ـ  منطقة بيساف الشيخأكايدأمفمحأالعبيداتأ،أكىكأأكؿأ، وقد أدى ىجوميـ الى إستشياد عدد مف المناضميف كاف بيني
أييدأأردنيأعمىأأرضأفمسطيف.ش

، عمى الرغـ مف منع  عممياتأالكفاحأالمسّمحأفيأفمسطيفأمنذأبداياتأالثكرةأالفمسطينيةمشاركة أبناء االردف في بأ(أ
أالقوات البريطانية مئات المتطوعيف األردنييف مف عبور حدود شرؽ االردف بإتجاه فمسطيف.

وآلياتيـ وخطوط إمدادىـ لمتأثير في بريطانيا  قكاتأالبريطانيةأفيأالردفمعسكراتأالمياجمة العديد مف األردنييف جأ(أ
أأ.لتعديؿ موقفيا تجاه فمسطيف

ردنية جميعيا كما حدث في ات الفمسطينية في انحاء المدف األلمثور  ةرات والمسيرات المؤيدقياـ العديد مف المظاىدأ(أ
أـ.9911كأأ9998عاميأ كالسمطأفامدفأعمّأ

أالذم، ـأ9999عاـأأجتماعأالحصفأفيأإربدإ :أمثؿلداعمة لممقاومة الفمسطينية جتماعات ايد مف اإلإنعقاد العدقأ(أ
لى إمداد ى جمع التبرعات والمسارعة إ، ودعا فيو المجتمعوف إل الداعمة لمييود ة البريطانيةنقد السياس نتجأعنو

أالمناضميف الفمسطينيف بالماؿ والسبلح.
ـأالمتحدةألحؿأقضيةأفسأ:أماأالتكصياتأالتيأقّدمت أسطيفأ؟أكبّيفأمكقؼأالعربأمنيا.مياأىيئةأالم

ـ فمسطيف بيف العرب والييود والذي رفضو العرب فالمتضمّأكأأ،ـأ9987(أعاـأ989)أرقـأقرارأالتقسيـأصدرتأ  ، تقسي
ـأأ9917عاـأأوما تبعو مف حرب حزيرافأـأأ9988عاـأأقياـ حربإشتداد المقاومة الفمسطينية ، و   بأعميوكترتّأ

أ.ـأ9989أعاـأأسرائيؿ جنوب لبناف، وغزو إـأ9971عاـأأ( رمضاف ) وحرب تشريفـأأ9918عاـأأومعركة الكرامة
أبكؿأمفأاآلتيأ:أحأالمقصكدأسأ:أكضّأ

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

أكايدأمفمحأالعبيداتأ

ىو أحد المناضميف األردنييف ،  
وىو أوؿ شييد أردني عمى أرض 

 .فمسطيف

 

أـأأ9987قرارأالتقسيـأعاـأ

تقسيـ فمسطيف ـأالمتضّمفأ9987عاـأقرار صادر عف األمـ المتحدة  
ومة وترّتب عميو إشتداد المقاأبيف العرب والييود والذي رفضو العرب ،

حربأحزيرافأوما تبعو مف ـأأ،أأ9988حربأعاـأالفمسطينية ، وقياـ 
ـأكحربأتشريفأ)أرمضافأ(أأ9918ـأكمعركةأالكرامةأعاـأأ9917عاـأ

أـ.أ9989كغزكأإسرائيؿأجنكبألبنافأعاـأأ، ـأ9971عاـأ
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أأ:أ(أبةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنكأـأ)9988ثانيانأ:أحربأفمسطيفأعاـأ
أـ.أ9988فأالكضاعأفيأفمسطيفأقبيؿأحربأس:أبيّأ

قرارأالتقسيـأرقـأف عمى إثر إصدار مجمس األمـأ9988اـأيارأعآأ95أفمسطيف فينسحابيا مف أعمنت بريطانيا إ ػػ
 دالع الحرب بيف العرب والييود.وكانت النتيجة إن،  ده الييوديّ وأ الذي رفضو العربأ(989)
ـ نحو ردني التقدّ العربي األ عمى الجيش تجاىات كافة وكافوضع العرب خطة عسكرية لمدخوؿ إلى فمسطيف مف اإل ػػ

 ى القدس والسيؿ الساحمي وحماية ىذه المناطؽ.، لموصوؿ  إل حسيفال( وجسر الممؾ  داميا مير محمد )سر األمحوري ج
أسأ:أماأالمقصكدأبمعركةأالقدسأ؟أأ

أ
أ
أ
أ

أـ.9988بّيفأأىميةأمعركةأالقدسأالتيأخاضياأالجيشأالردنيأفيأحربأعاـأس:أ
 .والمسيحيةسبلمية سات اإلبأيدي العرب وحماية المقدّ  القدس الشرقية وما جاورىا مف االحياء العربية إبقاء.9
أ.جندي مف العدو اإلسرائيمي 199قتؿ ما يزيد عمى أ.9
أ، وتدمير بعض االحياء الييودية. ميةيسرائأسر عدد كبير مف القوات اإل.أ1

أأ.ـ9988ردنيأفيأحربأعاـأعارؾأالتيأخاضياأالجيشأالعربيأالالمأسأ:أسـ أ
أ.ـ9988آيارأعاـأأفي كبابأالكاد المطركفمعركتا 

أ؟ـأ9988ردنيأفيأحربأالكادأفيأمعارؾأالجيشأالعربيأالأسأ:أماأأىميةأمكقعةأباب
أيارأعاـآأ95أ، لذا ىاجـ الييود في ة القدسعد مفتاح مدين، حيث ي   ىمية عسكرية عظيمةؿ موقع باب الواد أشكّ  ػ9

وقد ،  القدس الواد والمطروف لفتح الطريؽ إلى ستيبلء عمى باباإلبقصد ،  ردنيةالكتيبةأالرابعةأالاقع مو ـأ9988
ؼ ، وخمّ  وتراجع ميزوماً  إلى أىدافولى الوصوؿ لكتيبة ليذا اليجـو وفتحت نيراف إسمحتيا ولـ يستطع العدو إت اتصدّ 

 بيرًا مف القتمى والمعدات.وراءه عددًا ك
المقاتميف رة والصالحة لمعدو فشكر سمحة واالليات المدمّ ، وشاىد اال عبداهلل االوؿ ابف الحسيف ميداف المعركةزار الممؾ  ػ9

أ.الكتيبةأالرابحةىذه الكتيبة إسـ  طمؽ عمى، وأ واثنى عمى شجاعتيـ
أسأ:أكّضحأالمقصكدأبالكتيبةأالرابحة.

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

وفييا حافظ الجيش العربي عمى القدس ـأ،أ9988حربأعاـأمف أشير المعارؾ التي خاضيا الجيش األردني في 
أالشرقية وحماية المقّدسات اإلسبلمية وقتؿ وأسر عدد كبير مف جنود العدو اإلسرائيمي وتدمير بعض االحياء الييودية.

 

يف عمى الكتيبة الرابعة األردنية ، وىي احدى كتائب الجيش ىو االسـ الذي أطمقو الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحس
، حيث تصّدت لميجـو الييودي ، وفتحت  ـ9988حربأعاـأالعربي األردني حيث كاف ليا دورًا مميزًا قي 

نيراف إسمحتيا ولـ يستطع العدو إلى الوصوؿ إلى أىدافو وتراجع ميزومًا ، وخّمؼ وراءه عددًا كبيرًا مف القتمى 
 دات.والمع
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أ.ـ9988حأنتائجأحربأعاـأسأ:أكضّأ
 . لعربيةخسارة الجيوش ا ػ9
 ية التي حافظ عمييا الجيش العربي.   ستثناء الضفة الغربرائيؿ أجزاء مف فمسطيف بإإحتبلؿ إس ػ9
 ردف.إلى األلجوء عدد مف الفمسطينييف  ػ1
أأ.ـ9988سبابأىزيمةأالعربأفيأىزيمةأحربأعاـأأماأأ:أأس
أأتنسيؽ بيف قيادات الجيوش العربية.غياب الػأ9
أ.قت فيو القوات اإلسرائيمية بصورة واضحةالجانب الذي تفوّ ح لدى العرب وىو ينقص التدريب والتسمّ ػأ9

أأ:أ(أةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنكسأـأ)9917ثالثانأ:أحربأحزيرافأعاـأ
أأ؟ـأ9917حربأحزيرافأعاـأأقياـأسبابسأ:أماأأ

أي وجو المبلحة اإلسرائيمية.ؽ مصر لمضائؽ تيراف عمى البحر األحمر فإغبلأ.9
ألفمسطيف.  ع عمى حساب الدوؿ المجاورةسرائيؿ في التوسّ رغبة إ.أ9
أمف تنامي القوة العسكرية العربية. إسرائيؿؼ تخوّ أ.1
أردف.في السيطرة عمى مياه نير األ إسرائيؿرغبة .أ8
أ.ـ9917عاـأأحزيرافأحأمجرياتأحرب:أكضّأأس
ية وة الجوّ رت القفدمّ ـ 9917مسأمفأحزيرافأعاـأردفأفيأالخاعمىأمصرأكسكرياأكالباغتاً ومًا م  سرائيؿ ىجت إشنّ  ػ9

 سرائيمي.ؽ سبلح الجو اإلب عمى ذلؾ تفوّ وترتّ ،  )أمصرأكسكرياأكالردفأ( لمدوؿ العربية الثبلث
 القوات العربية مف غير غطاء جوي.  اصبحت ػ9
 .سرائيؿ نصرًا سريعاً ت إظير خمؿ واضح في سير العمميات العسكرية العربية وحققّ  ػ1

أ.ـ9917عاـأأحزيرافأدأنتائجأحربعدّأأسأ:
 .عمى الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وىضبة الجوالف إسرائيؿستيبلء إ.أ9
أردف.زوح اعداد كبيرة مف الفمسطينييف إلى األنأ.9
أوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدوؿ العربية المشاركة.أ.1
نخفقتصاد العربي وتوقّ إنييار اإل.أ8  ستثمارات المالية والعربية واالجنبية.اض اإلؼ التنمية وا 
أ.ة عامة ودوؿ المواجية بصورة خاصةمؿ لدى الدوؿ العربية بصور شيوع حالة مف اليأس واإلحباط وخيبة األ.أ5

أ:ـأ9918رابعانأ:أمعركةأالكرامةأعاـأ
أ.معركةأالكرامةبأسأ:أكّضحأالمقصكد

أ
أ
أ
أ
أ
أ

معركة ) مواجية عسكرية ( بيف الجيش العربي األردني والجيش االسرائيمي ، وت عد خذه المعركة نقطة تحّوؿ ميمة   
أكؿأنصرأعربيأعمىأ، وذلؾ ألف الجيش العربي األردني احرز ـأ9917أفي الصراع العربي اإلسرائيمي بعد عاـ

، رفع ىذا االنتصار معنويات اإلنساف ـأ9918/أآذار/أ99الذي حاوؿ العبور إلى األردف في  الجيشأاإلسرائيمي
عادة الثقة بنفسو ،  كأدلأفشؿأالجيشأاإلسرائيميأفيأتحقيؽأمقاصدهأإلىأتحطيـأالعربي عامة ، واألردني خاصة وا 

أأسطكرةأالتفّكؽأالعسكرمأإلسرائيؿأكمقكلةأ"أالجيشأالذمأالأي قيرأ".
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أ.ـ9917بعدأعاـأأسرائيميؿأميمةأفيأالصراعأالعربيأاإلةأنقطةأتحكّأعدأمعركةأالكرامت أأر:ػػػػػػػػػػػػػسأ:أفسّأ
أ/99أردف فيإلى األسرائيمي الذي حاوؿ العبور ألف الجيش العربي األردني احرز أوؿ نصر عربي عمى الجيش اإل

أـ.9918ذار/أآ
أ؟ـأأ9918اذارأأ99سبابأمعركةأالكرامةأ:أماأأأس
اليدؼ وكاف ،  ردنية بقوة عسكرية مدعومة بسبلح الجو والمدفعيةعمى األراضي األ فاجئاً ؿ ىجوماً عسكريًا م  سرائيإ تشنّ ػػػأ

أأتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ.مف اليجـو 
أـأ؟أأ9918سأ:أماأأسبابأمعركةأالكرامةأعاـأ

أ.ردنيتدمير الجيش العربي األأأ(أأ
ـ الروح المردف وسعياً منيا إلى إحتبلؿ المرتفعات الغربية مف األبأ(أ حة والشعب عنوية في نفوس القوات المسمّ تحطي
أأ.ردنياأل

 .عي في وادي األردفقتصاد الزراالعمؿ عمى تدمير اإلجأ(أ
ـأاإلسرائيميأعمىأالردفأ أربعةأمحاكرأىيأ:عمىأأػػػأأكافأاليجك

أ.( جسر داميا ) مير محمدعف طريؽ جسر األ ثأالمصرمالمثمّأ.أ9
 .يؽ جسر الممؾ الحسيفعف طر  السمطػػػأأثأالشكنةأالجنكبيةمثمّأأ.9
أ.مير عبداهللعف طريؽ جسر األ ػػػأالشكنةأافثأعمّأمثمّأأ.1
أ.ؾتجاه طريؽ الكر بإ الصافيأغكرأ.8

أ.ـ9917الكرامةأعاـأمعركةأردنيةأفيأدكرأالقكاتأالمسمحةأالأقّيـسأ:أ
ردني اروع البطوالت في الدفاع األ ـ الجيشاذ قدّ ، حة الباسمة لمقوات الصييونية بالمرصاد ردنية المسمّ لقد وقفت القوات األ

بلؽ النار ، إال أف الممؾ طسرائيؿ ألوؿ مرة في تاريخيا العسكري أف تطمب وقؼ إلوطف العزيز ، ما اضطر إعف حمى ا
 .اإلنسحابجبرت القوات المعتدية عمى ذا أ  وىك، سرائيمي واحد شرؽ النير رفض ما داـ يوجد جندي إ ػػرحمو اهلل ػ ػػػالحسيف 
أ.ـ9918معركةأالكرامةأعاـأأبرزأنتائجأفأأبيّأأسأ:

أالنتائجأالعسكريةأكالسياسيةأ:أػػأ9
فكانتأت النصر، ردنية التي حققّ حة األدة الياشمية والقوات المسمّ لقد حممت معركة الكرامة معاني البطولة والشجاعة لمقيا

 :أالنتيجة
نسحابو مف أسرائيمي عمى يد الجيش العربي األردني و ىزيمة الجيش اإل ػأ9  .رض المعركةا 
 جريحًا. (859)و قتيبلً  (959) هحيث بمغت خسائر  ػ9
 رض المعركة.ات والمعدات التي ترؾ بعضيا عمى أليباإلضافة إلى تدمير عدد كبير مف اآل ػ1
 جرحى. (998)ا و شييدً  (أ81أ)ردني ـ الجيش العربي األقدّ  ػ8

أ،أكماأالمناسبةأ؟تيأسأ:أمفأقائؿأالنصأاآل
أانتأال"أأكك ،أسكدأتربضأفيأالجنباتأعمىأاكتاؼأالسفكحأكفكؽأالقمـأفيأيدىاأالقميؿأمفأالسالحأكالكثيرأمفأالعـز

أ".أسكدأ:أاهللأاكبرأزئيرأاالأر،أكتفجّأأكفيأقمكبياأالعميؽأمفأاإليمافأباهللأكالكطف
 الكرامة.  إنتصار الجيش العربي األردني في معركة بمناسبةأ، الممؾأالحسيفأبفأطالؿالمغفور لو 
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أائجأالمعنكيةأ:النتأػػ9
أسأ:أماأاآلثارأالنفسيةأالميمةأالتيأتركتياأمعركةأالكرامةأ؟أ

أ.عادة الثقة بنفسومت برفع المعنويات اإلنساف العربي عامة ، واألردني خاصة وا  تمثّ أأػأ
ـ أسطورة التفوّ سرائيمي في تحقيؽ مقاصده إأدى فشؿ الجيش اإلبأػأ الجيشأ"أائيؿ ومقولة سر ؽ العسكري إللى تحطي

أ."أقيرالذمأالأي أ
أ:ـأ9971اأ:أحربأتشريفأرمضافأعاـأخامسنأ

أـأ؟أ9971(أعاـأأافرمضأحربأتشريفأ)أسأ:أماأأسباب
فأعدَّتا خطة عسكرية لمقياـ ـأ9917حربأحزيرافأعاـأؿ في حتمتيا إسرائيراضي التي إت مصر وسوريا إستعادة األقررّ 

أ.ستغمة إحتفاؿ إسرائيؿ بأعيادىام  (أأق9191رمضافأأ99ـأ)9971أكؿأعاـأفيأالسادسأمفأتشريفأأبيجـو مفاجئ
أ.ـ9971رمضافأ(أعاـأأردنيةأفيأحربأتشريفأ)حةأالمصريةأكالسكريةأكالفأأدكرأكؿأمفأالقكاتأالمسمّأسأ:أبيّأ

أ.القكاتأالمصريةأ:أ9
 إحتبلليا سيناء. بيف مصر بعد سرائيؿ بينيا و الذي اقامتو إ تحصيناتأخطأبارليؼستطاعت القوات المصرية تدمير ا
أالقكاتأالسكريةأ:ػأ9

 ، ؿ مجمس األمف لوقؼ القتاؿولكف تدخّ  ، سرائيمية في ىضبة الجوالفع اإلاح المواقأستطاعت القوات السورية إجتي
صدار قراره   .، أدى إلى وقؼ الحربـ 9917عاـأاربة الى حدود بعودة األطراؼ المتحأ(أ118أرقـأ)وا 

أأ(أ:أالجيشأالعربيأدنيةأ).أالقكاتأالرأ1
جبيتيف السورية رائيؿ مف تعزيز قواتيا عمى العمى منع إس عأالربعيفالمكاءأالمدرّأردنية عبر لقد عممت القوات األ

، وذلؾ عف  ، وحماية العاصمة دمشؽ يسر لمقوات السورية، ومنعت إسرائيؿ مف االلتفاؼ حوؿ الجناح  األ والمصرية
ردنية يالتعاوف والتنسيؽ مع القوات ، وأسيمت القوات األ دمشؽ ػػ لمحور درعادنية الحماية ر طريؽ تأميف القوات األ

 .ائيؿ مف تطوير عممياتيا اليجوميةسر ع إالعراقية في من
أأ.لمقصكدأبخطأبارليؼاأكّضحأ:أس
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

حربأعاـأطوؿ الساحؿ الشرقي لقناة السويس ، بعد خط تحصينات دفاعية أقامتيا إسرائيؿ عمى 
نسبة إلى القائد العسكري ، لمنع عبور أي قوات مصرية إلييا ، وسّمي الخط بذلؾ اإلسـ ـأ9917

أ.حاييـأبارليؼاإلسرائيمي 
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أالفصؿأالثانيأ:أالقدسأكالياشميكف
سبيؿ الدفاع عف فمسطيف بالوقوؼ إلى الشعب الفمسطيني لمحصوؿ عمى وشعًبا جيوًدا كبيرة في  بذؿ األردف قيادةً ػػػأ

قامة دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس.  حقوقو المشروعة وا 
أالنأ:أمكقؼأالشريؼأالحسيفأبفأعميأ:أكأ

أأ."أنتدابالأأقبؿأإالأأفأتككفأفمسطيفألىمياأالعربأكالأأقبؿأبالتجزئة،أكالأأقبؿأباإلأأتيأ:أ"سأ:أمفأقائؿأالنصأاآل
 .الشريؼ الحسيف بف عمي

أأ.المقصكدأبكثيقةأالبيعةألمشريؼأالحسيفأبفأعميأكّضحأسأ:
أ
أ
أ
أ

أ.يقةأالبيعةألمشريؼأالحسيفأبفأعميـأعمىأكث9998عأالشعبأالعربيأفيأفمسطيفأعاـأرأ:أكّقػػػػػػػػػػػػػ:أفسّأأس
خبلصوإيمانً   . القدسا ، وحرصو عمى مقدساتيا في لي ا بصدؽ نواياه إتجاه قضايا األمة وا 
أىأقبرص.فيأالشريؼأالحسيفأبفأعميأإلرأ:أن أػػػػػػػػػػػػ:أفسّأأس
العربية  ى دولة عربية واحدة شاممة لؤلقطاراومات البريطانية التي ال تقود إلبسبب رفضو لممشاريع والمخططات والمس 

ية ، أو بأي شبر مف أراضييا ط بحقوؽ األمة اإلسبلمية والعربف يفرّ ؿ النفي عمى أكميا وفي مقدمتيا فمسطيف لذلؾ فضّ 
 .المقّدسة

أففأ؟أفأد أسأ:أأيفأتكفيأالشريؼأالحسيفأبفأعميأ؟أكأي
 بناء عمى وصيتو. قصىأالمبارؾالمسجدأالفف في رحاب ، ود   ـأ9919افأعمّأتوفي في 

أ:(أأ)أشييدأاالقصىأكؿأابفأالحسيفالممؾأعبداهللأالأثانيانأ:أمكقؼ
، نيج والده الشريؼ الحسيف إتجاه قضية الياشمييف المركزية قضية فمسطيف والقدس عمى  الممؾأعبداهللأالكؿسار ػػػأ

أأوكاف مف أشد اعداء الحركة الصييونية واطماعيا في فمسطيف.
أأ.فمسطيفأبشكؿأعاـأكالقدسأبشكؿأخاصجاهأحأأبرزأمكاقؼأالممؾأعبداهللأالكؿأابفأالحسيفأإتكضّأأ:أس
،  ليـ بوصفيـ محتميفي أرض ؿ مع الييود أو بيعيـ عقارًا أو ألى عدـ التعامإدعوة الممؾ عبداهلل األوؿ العرب .أ9

أ.صندكؽأالمةأالفمسطينيدعـ لى وكاف يدعوىـ إ
أ.منذ بداية األربيعنيات مف القرف العشريففمسطيفأكمشاريعياأـأدعكاتأتقسيمقاومة الممؾ عبداهلل المؤسس .أ9
ومف ، ـأ9988حربأعاـأوؿ عف فمسطيف والقدس في ممؾ عبداهلل األتحت قيادة ال الجيشأالعربيأالردنيدفاع .أ1

أ."أسكارأالمدينة"أسأذىبأإلىأىناؾأكأمكتأىناؾأعمىأأ أقوالو المشيورة عف القدس :
أ.ـ9959عاـأأكحدةأالضفتيفإتماـ .أ8
أ.إعطاءأالييكدأممرانأإلىأحائطأالبراؽممؾ المؤسس رفض الأ.5
أ
أ

وفد مف وجياء وكبار الشخصيات الفمسطينية لمشريؼ الحسيف بف عمي في منزلو ، ـأ9998عاـأأوثيقة قّدميا
أأوا فييا والءىـ لمشريؼ الحسيف بف عمي.أعمن
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أاهللأالكؿأابفأالحسيفأ؟أكمتىأ؟فأاستشيدأالممؾأالمؤسسأعبد:أأيأس
ـأالجمعةأأقصى ،أستشيد في المسجد األ لمدخوؿ إليو  لت منو يد الغدر وىو ييـ  ، بعد أف ناـأأ9959تمكز/أ/99يك

 وقد جاء في وصيتو : فيو ،  لتأدية صبلة الجمعة
أالشريؼأ،أأ نيأأريدأالقدسأمعيأكأناأ"ألقدأأكصيتأأىميأبكجكبأدفنيأفيأالقدسأإلىأجكارأقبرأأبيأفيأساحةأالحـر

أ.أأيدأأفأأبقىأمعأالقدسأبعدأالمكتأ"عمىأقيدأالحياةأ،أكأرأ
أكّضحأالمقصكدأبشييدأالقصى.أسأ:

أ
أ
أ
أ

أاأ:أمكقؼأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ:ثالثنأ
لتزامو بالدفاع عف القد ػػػ رحميـ اهللػػػ خ طى والده وأجداده  عمى نيج عمى الممؾأالحسيفاستمر ػأ س في تعّمقو وا 

، وأّكد عمى أف القدس ليست موضوع مساومة ألنيا ـأ9917عاـأوالمقّدسات بالرغـ مف وقوع القدس تحت اإلحتبلؿ 
ككانتأرؤيتوأجزء مف األراضي العربية المحتّمة ، وعمى إسرائيؿ أف تنسحب منيا كغيرىا مف المدف العربية المحتّمة ، 

أأترتكزأعمىأالب عدأالدينيأكالقكمي.
أسئمةأالتيأتميوأ:أأجبأعفأالأتيأ،أثـ أاآلأس:أاقرأأالنص

حدأمفأكاليممؾأأ،أأبفأالخطابأرضيأاهللأعنوالخميفةأعمرأإفأالقدسأالعربيةأأمانةأعربيةأإسالميةأمنذأعيدأأ"أ
أأ،أسكاىاأمفأتغييرأىذاأالكاقعأفأإسرائيؿأكالؼأبياأأكأالتنازؿأعنياأ،أكلفأتتمكّأسالميأحؽأالتصرّأفأالعربيأكاإلالعالمي
أ."أبداأذلؾأممكنانأالىأحيفأكلك
  الممؾ الحسيف بف طبلؿ. (أمفأقائؿأىذاأالنصأ؟أأأ

أ.ـأالممؾأالحسيفأرحموأاهللأبالقدسىتماعفأإأبأ(أأذكرأأبرزأالقراراتأالتيأتنـ أ
 قصى المبارؾ.وعمى رأسيا المسجد األ نكفأاإلعمارأالياشميألممقدساتأاإلسالميةقاتأسيس أ.9
أ.ـ9958عاـأأفةةأالصخرةأالمشرّأسجدأالقصىأالمبارؾأ،أكقبّألجنةأإعمارأالمتشكيؿ .أ9
صدار المؤلفات والنشرات التي ور نشاطيا حوؿ إالتي يتمحّ ـأ9979عاـأأالمجنةأالممكيةألشؤكفأالقدستشكيؿ أ.1

أ.يمية لمقدس وأخطارىاسرائثيقي لفضح السياسات التيويدية اإلابع توعوي تو طتتمتع ب
أد بالخطر في اليونسكو.الميدّ  مىأقائمةأالتراثأالعالميسأعبإدراجأالقدنجاح االردف أ.8
مسؤولية  يردف تولّ ، فواصؿ األـ 9988عاـأ الذي ات خذ ارمأكالقانكنيدستثناءأالقدسأمفأقرارأفؾأاإلرتباطأاإلإ.أ5

وقاؼ األ رة، وعمى رأسيا دائرة أوقاؼ القدس ، وشؤوف المسجد األقصى التي تتبع وزا المؤسسات الحكومية في القدس
أردنية.سات اإلسبلمية األوالشؤوف والمقدّ 

، وقد  قصى المبارؾريخي الخاص لرعاية الياشمية لممسجد األحتراـ الدور التارار الممؾ الحسيف رحمة اهلل عمى إإص.أ1
أ.ـ9998عاـأسرائيمي مف إتفاؽ السبلـ الذي عقدتو األردف مع دولة اإلحتبلؿ اإلأ(أ9)أالفقرةأورد ذلؾ في 

أ

يكـأأىو اإلسـ الذي اطمؽ عمى الممؾ المؤسس عبداهلل األوؿ ابف الحسيف الذي أستشيد في المسجد األقصى ،
أ، بعد أف نالت منو يد الغدر وىو ييـ  لمدخوؿ إليو لتأدية صبلة الجمعة فيو.ـأأ9959/أتمكز/99الجمعةأ
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أتيأ:أأسبابأكؿأمفأاآلأعط أ:أأسأ
أ.ـ9979ةأالممكيةألشؤكفأالقدسأعاـأأأ(أتشكيؿأالمجن

 إلصدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التيويدية اإلسرائيمية لمقدس وأخطارىا.
أ.ـ9988ب(أإستثناءأالقدسأمفأقرارأفؾأاإلرتباطأاإلدارمأكالقانكنيأعاـأ

لمسجد ، وعمى رأسيا دائرة أوقاؼ القدس ، وشؤوف ا ألردف توّلي مسؤولية المؤسسات الحكومية في القدسلواصؿ ا
أوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسبلمية األردنية.األقصى التي تتبع وزارة األ
ـأالأابفأالحسيفأأالثانيرابعانأ:أمكقؼأالممؾأعبداهلل أ:أسةماكفأالمقدّأصاحبأالكصايةأكخاد

بشكؿأعاـأكالقدسأأساتأاإلسالميةأفيأفمسطيفالممؾأعبداهللأالثانيأعمىأالنيجأالياشميأفيأرعايةأالمقدّأأرستمّأاأ:أس
أ.ذكرأأبرزأىذهأالمكاقؼا،أأبشكؿأخاص

أ.ـ9997عاـأ فةةأالصخرةأالمشرّأقصىأكقبّأالالصندكؽأالياشميأإلعمارأبتشكيؿ  الممؾأعبداهللأالثاني أمر جبللةأ.أ9
عمارأداخؿأالمسجدأالبتمكيؿأكتسييرأمشاريعأترمداهللأالثانيأالممؾأعبقياـ جبللة .أ9  نفقتوأالشخصيةأقصىأعمىيـأكا 
قصى د األإعادة بناء منبر المسجتَـّ  هفي عيد، و سبلمية والمسيحية في القدس سات اإلوشممت مشاريع إعمار المقدّ ، 

ـأبالمسجد  ، وتركيبو في مكانو منبر صبلح الديف ( المبارؾ ) ـ ا ـأ9997عاـأأفأالثانيأمفكانكأ98يك لحائط ، وترمي
ـ وصيانة قصى وشممت ايضً الجنوبي والشرقي لممسجد األ  ، وقّبة مرافؽ المسجد األقصى المبارؾ وأقسامو لمختمؼا ترمي

أ.فةالصخرة المشرّ 
المتواصمة عمى  كيد مفيـو الوصاية الياشميةبتأ كيدأإرتباطأالردفأبالقدستأالممؾ عبداهلل الثاني عمى  بللةحرص ج.أ1

أ.دس منذ عيد الشريؼ الحسيف بف عميسات في القالمقدّ 
، وتكشؼ  ديفأممارساتأاإلحتالؿأاإلسرائيميستصدارأقراراتأعدةأت أبإنجاح األردف تحت قيادة الممؾ عبداهلل .أأ8
أ.ياكات اإلسرائيمية ضد التراث العربي واإلسبلمي في القدسنتاإل
تيـ بصورة دورية لمسماع ستضافعف طريؽ إ التكاصؿأالدائـأمعأأىاليأالقدسمى  الثاني عحرص الممؾ عبداهللأ.أ5

جيوف سات ودعـ صمود المقدسييف في مدينتيـ وىـ يواحتياجات الحفاظ عمى المقدّ سة وا  حواؿ المدينة المقدّ منيـ عف أ
أ.أشرس حمبلت التيجير

 .الذي يشمؿ كنائس القدس الرئيسة ردنيمجمسأالكنائسأالتشكيؿ .أ1
أ.ـ9991عاـأسياـ في ترميمو واإليسةأالقيامةأفيأكنالمقّدسأترميـأالقبرأإطبلؽ مشروع أ.7
أالشريؼترسيخ أ.8 ـأالحـر أ.يشممو في المنّظمات الدولية وما مفيك
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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أتيأ:حأالمقصكدأبكؿأمفأاآلسأ:أكضّأ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

أـ.أأ9997ـأؿأ:أأمرأالممؾأعبداهللأالثانيأبتشكيؿأالصندكؽأالياشميأعاسأ:أعمّأ
إلعمار األقصى وقّبة الصخرة المشّرفة ، وبيدؼ توفير التمويؿ البلـز لرعاية المسجد األقصى المبارؾ والمقّدسات 

 اإلسبلمية في القدس لضماف إستمرارية إعمارىا وصيانتيا وتجييزىا.
 
أ

أأساتأالدينيةأفيأالقدسالفصؿأالثالثأ:أالكصايةأالياشميةأعمىأالمقدّأ
أظيتأمدينةأالقدسأبإىتماـأالياشمييف.ح أأ:أؿعمّأأسأ:

ـ ومعراجو لمسماوات الع مىػأ9  . ألنيا مسرى جدىـ محمد صمى اهلل عميو وسّم
 وفييا قّبة الصخرة المشّرفة والمسجد األقصى المبارؾ أولى القبمتيف وثاني المسجديف وثالث الحرميف الشريفيف.أػ9

أالقدسيأالشريؼأ()أالأدأاالقصىأالمبارؾجالمقصكدأبالمسكّضحأسأ:أ أ.حـر
أ
أ
أ
 
أ
أ
أ
أ
أ

أالصندكؽأالياشميأ

ي أمر الممؾ ىو الصندوؽ الياشمي الذ
عبداهلل الثاني بتشكيمو إلعمار األقصى 

 ـأبيدؼ9997عاـأأوقّبة الصخرة المشّرفة
توفير التمويؿ البلـز لرعاية المسجد 

األقصى المبارؾ والمقّدسات اإلسبلمية في 
القدس لضماف إستمرارية إعمارىا وصيانتيا 

أأوتجييزىا.

 

أةأإتفاقيةأالكصايةأالياشمي

إتفاقية وّقعيا الممؾ عبداهلل الثاني مع رئيس 
أدولة فمسطيف ومنظمة التحرير الفمسطينية

، تأكيدًا إلرتباط األردف ـأ9991عاـأ
بالقدس بتأكيد الوصاية الياشمية المتواصمة 
عمى المقّدسات في القدس منذ عيد الشريؼ 

أالحسيف بف عمي.

 

 

اأ988يزيد عمى ىو ما دار عميو السور مف أرض تبمغ مساحتيا ما  ، إضافة إلى ما عمييا مف أبنية ومساجد  دكنمن
 وساحات ومصاطب وقباب تحت األرض وفوؽ األرض.

أ
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أ:أكالنأ:أالكصايةأالياشميةأ
أ:أأساتأمفأمكةأإلىأالقدسالياشميكفأكالمقدّأ

ـأفيأرأحأالدكرأالمحكرمأآلسأ:أكضّأ أ.عايةأالمقّدساتأاإلسالميةأمفأمكةأإلىأالقدسؿأىاش
ؿ ىاشـ يولوف ذلؾ الحيف وآسات اإلسبلمية فمنذ ؿ ىاشـ دور محوري في رعاية المقدّ منذ بزوغ شمس اإلسبلـ كاف آل

أـأ9995ـأحتىأعاـأأ917أعاـأأ( المسجد الحراـ في مكة المكرمة ، ومنذ خدمة ( عمى سدانة ) شراؼ مكةأ الشرافة )
أ.رة ورعاية الحرميف الشريفيفؿ ىاشـ وأشرافيـ منطقة مكة المكرمة والمدينة المنوّ ى أمراء آتولّ 
أ

أأ:أأتيأمفأإنييارأالدكلةأالعثمانيةالثكرةأالعربيةأالكبرلأكسدأالفراغأالمت
العثمانيةأبعدأسيطرةأييارأالدكلةألسدأالفراغأالدينيأالمتأتيأمفأإنأرأ:أسعىأالشريؼأالحسيفأبفأعميػػػػػػػػػػػسأ:أفسّأ

ـأفيأالدكلةاإلأ أأ.ـأ9998العثمانيةأعاـأأتحادييفأعمىأالحك
 .قصى المبارؾة صييونية محتممة ضد المسجد األمر ر ألخطار مؤاإدراكًا مف الشريؼ الحسيف بف عمي وفي وقت مبكّ 

أ:لمشريؼأالحسيفأىؿأالقدسأبايعةأأم أ
كأأ9998عكاـأالأاألممؤمنيفأفيأعدةأمراتأ)ىؿأالقدسألمشريؼأالحسيفأبفأعميأأميرنأبايعةأأسأ:أعمىأماذاأيدؿأم أ

أ(أ؟ـأأ9998
 . ؾالمبايعة كانت بمثابة صؾ وصاية آلؿ ىاشـ عمى المسجد األقصى المبار ىذه 

ـأفسارعأكجياءأأأ899ـأبعدأأفأحكمتأالقدسأقرابةأ9998لخالفةأالعثمانيةأعاـأنتياءأاس:أأعمفأالتراؾأإ عكا
أالشريؼألكفأالقدسأبالطمبأمفأالشريؼأ أذكرأىذا،أاأشترطكاأعميوأشرطانأإالحسيفأبفأعميأأفأيترأسأعمارةأالحـر

أالشرطأ.
قد ورد ذلؾ في نص البيعة و ، قصى ى اإلعمار الياشمي لممسجد األشراؼ المباشر عماإل الميرأعبداهللى أبنو أف يتولّ 
 .الرسمية

 
أ:ـأأ9991فاقيةأالكصايةألعاـأإت
أ.سالميةأكالمسيحيةساتياأاإلسةأكمقدّأر:أكاصؿأالياشميكفأحمؿأمسؤكليةأحمايةأالمدينةأالمقدّأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:أفسّأأس

 .ـ9991عاـأضيا لمحاوالت التيويد اإلسرائيمية بسبب تعرّ 
المكّقعةأبيفأالممؾأعبداهللأالثانيأكالرئيسأـأ9991تفاقيةأالكصايةأالياشميةأعاـأإدأكتشتمؿأ:أعمىأماذاأتؤكّأأس

أ؟أـأ9991/أآذارأ/أأ19الفمسطينيأمحمكدأعباسأفيأعّمافأبتاريخأ
 .سة في القدس الشريؼماكف المقدّ جبللة الممؾ ىو صاحب الوصاية عمى األ فد أتؤكّ  (أ9
ـأ9998عاـأأةسة في مدينة القدس منذ بيعماكف المقدّ ة تأكيد الوصاية الياشمية عمى األتفاقية إعادد ىذه اإلعوت    (أ9

ؼ في ىذه اإلتفاقية قصى المعرّ ا المسجد األفي بذؿ الجيود القانونية جميعيا لمحفاظ عمييا ، وخصوصً  ، ولو الحؽ
 .مؿ الحـر القدسي الشريؼنو كاعمى أ
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ا بصورة ا حوؿ القدس وبذؿ الجيود جميعيا وفمسطينيً التاريخية المتفؽ عمييا أردنيً  ية أيًضا المبادئد اإلتفاقوتؤكّ  (أ1
تمكات الوقفية التابعة ى حماية الممسة مف محاوالت التيويد اإلسرائيمية وتيدؼ إلماكف المقدّ مشتركة لحماية القدس واأل
ألممسجد األقصى المبارؾ.

أ
أاؼأالقدسأكشؤكفأالمسجدأالقصىأ:قكأأالممؾأعفأطريؽأثانيانأ:أتنفيذأكصايةأجاللةأ

ـأبياأدا:أبيّأأس ساتأكالمقدّأأالكقاؼقصىأالتابعةألكزارةأئرةأأكقاؼأالقدسأكشؤكفأالمسجدأالفأالطرؽأالتيأتقك
أ.ساتأاإلسالميةأفيأالقدسردنيةألتنفيذأكصايةأالممؾأعبدأاهللأالثانيأعمىأالمقدّأاإلسالميةأال

ـ شؤوف ترميـ ، مف حراسة ، قصى المبارؾد األإدارة شؤوف المسجأ.9  .السياحة والنشاطات المختمفة فيو ، وتنظي
، وذلؾ بإدارة مبلؾ في مدينة القدس القديمة مف األ %85ؿ مايزيد عمى مبلؾ الوقفية التي تشكّ اإلشراؼ عمى األأ.9

ـ عمى أرضيـ ومساعدل، بأجور بسيطة  مبلؾ وترميميا وصيانتيا وتأجيرىا ألشقائنا في القدستمؾ األ تيـ عمى تثبيتي
أالعيش الكريـ.

أ.ية ، وما تواجيو القدس مف تحّدياتعبلـ الدولي والمحمي بأىمية القدس الدينية والروحتعريؼ الناس واإلػأ1
زيز صمود ى تعتيدؼ إلالتعاوف في مشاريع خيرية  سبلمية عدة لغاياتلجنة زكاة القدس مساعدات عربية وا  ستقباؿ إ.أ8
أأ.ؿ اإلسرائيميحتبلقدس وأىميا في وجو اإلال
لمساعدتيـ عمى العيش تمفة يتاـ وتعميميـ الميف والحرؼ المخلقدس العمـو الشرعية ، وتأىيؿ االتدريس طبلب ا.أ5

أ.بكرامة
عداد تقارير دورية حوؿ إعتداءات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ضد األأ.أ1 لوقفية مبلؾ امتابعة إعتداءات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي وا 

أ.أسيا المسجد األقصى المبارؾفي القدس ، وعمى ر 
أ:أقصىأالمبارؾراتأالياشميةألممسجدأالثالثانأ:أاإلعما

أـأ(أ)أعيدأالشريؼأالحسيفأبفأعميأكالممؾأعبداهللأالكؿأ(أ:أأ9959ػػأأ9999ػأاإلعمارأالياشميأالكؿأ)9
أاإلنجازاتأ:أ

ألؼ دينار ذىبي إلعمار المسجد األقصى المبارؾ ، وتبّرع أ18أبمغبمـأ9998عاـأأتبّرع الشريؼ الحسيف بف عميأأػأ
أألؼ دينار ذىبي إلعمار المساجد واألمبلؾ الوقفية في عمـو فمسطيف. أ95أايًضا بمبمغ

أأإعمار المسجد األقصى المبارؾ / الحـر القدسي الشريؼ وترميمو..أبأ
ـ المسجد األقصى بعد تعّرضو ألضرار كبيرة في .أجأ أأـ.9988بأعاـأحرأترمي
ـ كنيسة القيامة.أدأ ىا وشارؾ في إخماده الممؾ عبداهلل بعد أف شبَّ بيا الحريؽ كاد أف يدمرّ ـأ9989عاـأأإعادة ترمي

 األوؿ شخصًيا.
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أـأأ(أ)أعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ(أ:9918ػػأأ9951ػأاإلعمارأالياشميأالثانيأ)9
أاإلنجازاتأ:أ

 .ـ9958كـأ9951أعامي ميالياش اإلعمار لجنة تشكيؿ .أ
 وقباب وسبؿ آبار مف عميو تشمؿ ، وما الشريؼ الحـر ساحة في اإلسبلمية ، والمعالـ القبمي الجامع مبنى ترميـ .ب

 .ومحاريب ومصاطب
 .المذّىب لمنيـواأل مف بقّبة الصخرة قّبة مسجد قّبة تبديؿ .ج
أفأبفأطالؿأ(أ:ـأأ(أ)أعيدأالممؾأالحسي9919ػأاإلعمارأالياشميأالطارئأ)أ1

أاإلنجازاتأ:أ
 ييودي أضرمو الذي الحريؽ إثر بالجامع القبمي لحقت التي لؤلضرار الكبيرة نتيجة الطارئ الياشمي اإلعمار جاء

 .ـ9919أعاـ األقصى في المسجد سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمية متطّرؼ بالتواطؤ مع
أمؾأالحسيفأبفأطالؿأ(أ:ـأ(أ)أعيدأالمأ9998ػػأ9999ػأاإلعمارأالياشميأالثالثأ)أ8

أاإلنجازاتأ:أ
 .الشخصية طبلؿ بف الممؾ الحسيف جبللة نفقة عمى ذىبية فيحةص 5999 الصخرة بحوالي قّبة تّصفيح إعادة .أ
 باب ومبنى ، والمتحؼ اإلسبلمي السمسمة ترميـ قّبة القدسي الشريؼ تضّمنت في ساحة الحـر ترميمات إجراء ػأب

 .الرحمة
أـأ(أ)أعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ(أ:9999ػػأأ9998شميأالرابعأ)ػأاإلعمارأاليا5

أاإلنجازاتأ:أ
 . ـ9919عاـأمشروع إعادة صنع منبر صبلح الديف الذي د ّمر في حريؽ  أ.
 القياـ بأعماؿ صيانة لمرافؽ المسجد األقصى المبارؾ كافة ، ومباني األوقاؼ في القدس. ب.
أػػأمستمرأ(أ)أعيدأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأ(أ:ـأػ9999ػأاإلعمارأالياشميأالخامسأ)1

أاإلنجازاتأ:أ
أمضاعفة عدد موظفي أوقاؼ القدس وحّراس المسجد األقصى وزيادة رواتبيـ.أ.أ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ       إستصدار دليؿ المسجد األقصى ، التعريؼ الديني والتاريخي الثابت لممسجد األقصى.بأػأ
،  الياشمي اإلعمار مالًيا لدعـ مشاريع ذراًعا ليكوفتأسيس الصندوؽ الياشمي إلعمار المسجد األقصى المبارؾ جأػأ

أ.المقدسييف ، وصمود القدس أوقاؼ وموظفي
ي المسجد األقصى لدراسة فكر اإلماـ الغزالي ف كرسيأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأالمعّظـتأسيس د.أ

أوجامعة القدس.
أ
أ
أ
أ
أ
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أافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكحدةأالرابعةأ:أرسالةأعمّأ
أ)أمفيكمياأكمبادئياأ(أأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأكؿأ:أرسالةأالفصؿأال

أافأ؟ػػػػػػػػػػػػػػأكالنأ:أماأالمقصكدأبرسالةأعمّأ
أ؟سأ:أمتىأصدرتأرسالةأعّمافأ

أأق.9895ليمةأالقدرأفي  افػػػػػػػػػػػػػػعمّأ، مف ـأ9998عاـأأرمضافأفي
أ؟أافػػػػػػػػػػػػػػعمّأسأ:أمفأأيفأنبعتأرسالةأ

ـ القرآف الكريـ ػ9 الرؤية الياشمية النّيرة وىي أف عمينا واجب ػأ1أأ     نبض اإلسبلـ ووسطيتو.ػأ9أأأأأأأأأأ.أمف تعالي
أأبيا لخدمة المجتمع اإلنساني والدفاع عف اإلسبلـ ومبادئو.إنساني وميمة عالمية يجب القياـ 

أ.افػػػػػػػػػػػػػػعمّأالمقصكدأبرسالةأأكّضحسأ:أ
أ
أ
أ
أ
أ

أـ.أ9998عاـأأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأرأ:أصدكرأرسالةأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ؟أأأكأسأ:أفسّأافأػػػػػػػػػػػػػػعمّأس:أماأىدؼأرسالةأ
أنو رسالة قواميا اإلخبلص هلل ، وحب الجار والنية الحسنة بإلسبلـ الحقيقي ، التوضيح لمعالـ الحديث حقيقو ا ػ9

أواإلعتداؿ والسبلـ.
ف اإلسبلـ يقـو عمى المحبة والسبلـ والب  ػأ9 أأعد عف العنؼ واإلرىاب.ليقوؿ لمعالـ إننا أخوة وا 

أ؟أأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأسأ:أمفأأيفأكلدتأفكرةأرسالةأ
تجّمعت أركانيا ليتبّنى األردف خبلليا الكثير مف المؤتمرات والندوات والمبادرات مبادرات  ةالرسالة وليدة فكرة ىاشمي

ف اإلسبلـ مازاؿ  ىادفة إلى صياغة موقؼ إسبلمي عقبلني ، بحثي فقيي سياسي ي عرض عمى األمـ والشعوب كميا ، وا 
ف ظ  الحياة اإلنسانية ويحفظي نحرافات خطيرة.يشّكؿ في إعتدالو وتسامحو ورقيو ثقبلً ح   ا مف صدامات وا 

أفئتيفأمفأالناسأ،أأذكرىما.أأأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأسأ:أخاطبتأرسالةأ
أأالمسمميف في ديار اإلسبلـ وفي ارجاء العالـ.ػأ9
أكافة الناس.ػأ9

أ.افػػػػػػػػػػػػػػعمّأؿأ:أصدكرأبيافأماأالمقصكدأبالمنعطؼأالصعبأ؟أأكأسأ:أعمّأسأ:أ
  كتتمّثؿأبمايميأ:مف أخطار وتحديات  مصارحة األمة بما يواجييا

أأتشويو الديف والنيؿ مف المقدسات.جأ(أأأأأأأأأتفريؽ الكممة.بأ(أأأأأأأأأأأتيديد اليوية.أأ(أ
ـأليجمةأشرسةأ؟أ أسأ:أمّمفأتتعّرضأرسالةأاإلسال

 فتراء.عدًوا ليـ بالتشوية واإل روف اإلسبلـمف اعداء اإلسبلـ الذيف يصوّ  ػ9
أ.يّدعوف اإلنتساب لئلسبلـ ويقوموف بأفعاؿ غير مسؤولة بإسمو مف بعض الذيف ػ9
أ

اف صاحب الجبللة الممؾ عبداهلل ػػػػػ، في عمّ  ق9895ليمةأالقدرأمفأرمضافأبياف صريح ومفّصؿ ا صدره في 
مفأاإلسالـأ؟أأكأمأالعماؿأتمّثؿأاإلسالـأ؟أأماأىكأالثاني ومجموعة مف كبار عمماء األردف ، وقد وصؼ البياف 

أكأيتياأالأتمثّموأ؟
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أ:أافػػػػػػػػػػػػػػعمّأثانيانأ:أمحاكرأرسالةأ
أ؟أأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأسأ:أماأالمحاكرأالثالثأالرئيسةألرسالةأ

فير حرمانيـ وفي ذلؾ التك وقؼ تكفير المسمميف بعضيـ لبعض بسبب خبلفات عقائدية ثانوية ) حقيقية أو خيالية ((أأ9
باحة قتميـ وخمؽ الفتنة في األمة. أبصورة إجرامية عف حقوقيـ وا 

أونتيجة لذلؾ تزحيد األمة وبالتالي تقويتيا. اعتراؼ كؿ المسمميف ببعضيـ بعض(أأ9
ـ غير مؤىميف لذلؾ(أأ1 ، والتي تضمؿ  وقؼ أو عمى األقؿ تعرية الفتاوي غير الصحيحة عمى أيدي الجيبلءالذيف ى

أؿ أنواع األفكار الخاطئة والمدمرة التي ينتج عنيا أشكاؿ مف السموؾ واألفعاؿ الخاطئة.الناس بك
أ

أ:أأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأانأ:أمبادئأرسالةأثالث
لغةأجديدةألمخاطبةأعقكؿأالناسأكب نيتأعمىأمجمكعةأمفأالمبادئأاإلنسانيةأأأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأسأ:ألقدأصاغتأرسالةأ
ألمبادئ.المشتركةأ،أأذكرأىذهأا

أالتسامح والعفو والمذاف يعّبراف عف سمو النفس..أ5أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالعدالة في معاممة اآلخريف وصيانة حقوقيـ..أ9
أإحتراـ حؽ الحياة لغير المقاتميف..أ1أأأأأأأأتكريـ اإلنساف مف غير النظر إلى لونو أو جنسو أو دينو..أ9
أتحقيؽ الرحمة والخير لمناس أجمعيف..أ7أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالرفؽ والميف ونبذ العنؼ والغمظة..أ1
ـ الغد.أ8أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالتوازف واإلعتداؿ والتوّسط..أأ8 أ.رإحتراـ المواثيؽ والعيود وتحري
أ

أترجمتياأإلىأالعديدأمفأالمغاتأأ،أعمىأالمغةأالعربيةأالتيأك تبتأبياأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأؿأ:ألـأتقتصرأرسالةأسأ:أعمّأ فقدأتـ 
أالعالمية.

بناء ف مختمؼ فئات المجتمع اإلنساني وألتتمّكف الشعوب مف اإلطبلع عمى حقيقة االسبلـ وفيـ معانيو وتعزيزًا  لمحوار بي
 الحضارات المتعّددة. 

ـأيبمغأعددأالقادةأالدينيفأكالسياسييفأالذيفأكّقعكاأكأقّركاأرسالةأ ـأأ9995فيأالفترةأالكاقعةأبيفأتمكزأأافػػػػػػػػعمّأسأ:أك
أـأ؟أ9991كتمكزأ

سبلمًيا واجنبًيا. أ88أمفكًرا مفأ559أبمغ عددىـ  بمدًا عربًيا وا 
ـأالمشتركةأالتيأتجمعأبيفأاتباعأالدياناتأكفئاتأالبشرأ؟أ أسأ:أماأالقكاس

 الرحمة.  ػ8     التكافؿ.   ػ1      العدؿ. ػأ9      السبلـ. ػ9
ـأكالمسمميف.س:أماأا ألنيجأالذمأتبّناهأالياشميكفألخدمةأاإلسال

أإف اإلسبلـ يقـو عمى المحبة والسبلـ والب عد عف العنؼ واإلرىاب..أ9
توضيح لمعالـ الحديث حقيقة اإلسبلـ الحقيقي ، وىو رسالة قواميا اإلخبلص هلل ، وحب الجار، والنية الحسنة ، .أ9

أواإلعتداؿ والسبلـ.
بلؿ مبادرات ىادفة إلى صياغة موقؼ إسبلمي عقبلني ، بحثي فقيي سياسي ي عرض عمى األمـ الدعوة مف خ.أأ1

ف ظ  الحياة اإلنسانية ويحفظيا مف صدامات  ف اإلسبلـ مازاؿ يشّكؿ في إعتدالو وتسامحو ورقيو ثقبلً ح  والشعوب كميا ، وا 
نحرافات خطيرة. أأوا 
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أافػػػػػػػػػػػػػػعمّأالفصؿأالثانيأ:أالكسطيةأكالتسامحأفيأرسالةأ
ـأ،أأافػػػػػػػػػػػػػػعمّأسأ:أأكدتأرسالةأ ذكرأىذهأاعمىأمبادئأأساسيةأفيأالسمكؾأالبشرمأ،أكفيأالعالقةأبيفأالشعكبأكالم

أالمبادئ.أ
إزالة كؿ أسباب العنؼ والتعّصب والكراىية بيف البشر لتتحقؽ غايات شرائع السماوية في نشر المحبة والعدؿ والسبلـ ، أ

أبرز خصائص األمة اإلسبلمية.وىي مف أ
أطيةأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكالنأ:أالكس

أكّضحأالمقصكدأبالكسطية.أس:
أ
أ
أ

ـأ؟أ أسأ:أماأأىداؼأالكسطيةأفيأاإلسال
أالوصوؿ إلى الحقائؽ بعيداً عف الميوؿ واألىواء.ػأأ9
أقياـ اإلنساف بواجباتو مف غير إفراط أو تياوف..أ9
أمة واألمانة والخير عمى المجتمع.إضفاء معاني اإلستقا.أ1
أنشر المحبة وتقّبؿ اآلخر ونبذ التعّصب والحقد..أ8

ـأعميياأالديفأاإلسالميأ؟ أ التوازف ، اإلعتداؿ ، التوّسط ، والتيسير.أأسأ:أماأالسسأالذمأيقك
 أعيا.يرفضيا اإلسبلـ والديانات السماوية جمي  ؟أسأ:أماأمكقؼأاإلسالـأمفأالغمكأكالتطّرؼأكالتشّدد

ـأنزعاتأالغمكأكالتطّرؼأكالتشّدد.أسأ:أعمّأ أؿأ:أحاربأاإلسال
أألنيا تحجب العقؿ عف تقدير سوء العواقب.ػأ9
أأدينًيا وفكرًيا وخ م ًقا.ندفاع األعمى خارج الضوابط البشرية اإلػأ9
أألنيا ليست مف طباع المسمـ الحقيقي المنشرح الصدر.ػأ1

أرأالياشميأ؟سأ:أماأمظاىرأتطبيؽأالكسطيةأفيأالفك
 مثؿأ: منتدلأالكسطيةألمفكرأكالثقافةمؤتمرات الممؾأعبداهللأالثانيأرعاية 

ـأبيفأالفكرأكالممارسةأ(أعاـأأ:الذمأكافأبعنكافأأ:أالمؤتمرأالكؿػأ9  وقّرر فيو المؤتمروف، ـ 9998)أكسطيةأاإلسال
عتماد مقررات مؤتمرات ، و  تربية والتوجيوإعتماد رسالة عّماف وتبّنييا عمى نطاؽ واسع عف طريؽ أجيزة اإلعبلـ وال ا 

 أالوسطية التي ع قدت في الكويت والمممكة العربية السعودية والبحريف وغيرىا وتعميميا.
الذمأجاءأبعنكافأ)أالدكرأالعمميألتيارأالكسطيةأفيأاإلصالحأكنيضةأالمةأ(أالذمأع قدأفيأمدينةأأ:المؤتمرأالثانيأػأ9

أة واإلعتداؿ.يطف والقادة ممف ينتموف لمنيج الوس، بحضور نخبة مف العمماء والمفّكريـأ9991عاـأ/أالردفأعّمافأ
أ

أ
أ
أ

منيج فكري وموقؼ أخبلقي سموكي قائـ عمى إعتداؿ اإلنساف في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيدًا عف اإلفراط 
 والتّفريط.
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أامحأػػػػػػػػػػػػػػػػػثانيانأ:أالتس
ألىأتطبيؽأالتسامحأ؟سأ:ألماذاأدعتأالشرائعأالسماكيةأإ

حتراـ الك  ـ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف وا   رامة اإلنسانية.مف اجؿ تحقيؽ التعارؼ والتعايش والتعاوف وتعزيز القي
أكّضحأالمقصكدأبالتسامح.سأ:أ

أ
أ
أ
أ

أمفأاجؿأتطبيؽأالتسامحأ؟أافػػػػػػػػػػػػػػعمّأسأ:أماأالكسائؿأالتيأدعتأاليياأرسالةأ
أ، وحفظ الكرامة اإلنسانية.اإلنساف وحرياتو لتحقيؽ العدالة  إحتراـ حقوؽ.أ9
أاإلحتراـ المتبادؿ بيف أتباع األدياف والمذاىب..9
 مفيـو الحوار والعيش المشترؾ والمحّبة بيف الشعوب ونبذ التعّصب والتمييز والكراىية.تعزيز .أ1

أسأ:ألتطبيؽأالتسامحأآثارأعظيمةأفيأالبشريةأكافةأ،أاذكرأىذهأاآلثار.
أنشر ثقافة العيش المشترؾ بيف الشعوب واألمـ..أأ9
أاإلنفتاح عمى الثقافات ، وتحقيؽ المكاسب المشتركة..أ9
ألمجتمع اإلنساني وتقّدمو.إزدىار ا.أ1
 إنتشار المحبة واأللفة بيف الناس..أ8

كّرـ اإلسبلـ اإلنساف دوف النظر إلى لونو وجنسو ودينو ، وأف منيج الدعوة يقـو عمى الرفؽ والميف ورفض ػػػأمعمكمةأ:أ
أأالغمظة والعنؼ ، وىدؼ اإلسبلـ ىو تحقيؽ الرحمة والخير لمناس.

أ
أكأخطارهأعمىأالمجتمعأاإلنسانيأأّرؼأصكرهػػػػػػػػػػالفصؿأالثالثأ:أالتط

أ.ّرؼػػػػػػػػػػػالمقصكدأبالتطكّضحأسأ:أ
أ
أ
أ
أ

والغمو أّكدت الشرائع السماوية مبادئ السبلـ والعيش المشترؾ بيف الشعوب بعيًدا عف مظاىر التطّرؼ ػػػأمعمكمةأ:أ
 واإلرىاب ، وأّكدت رسالة عّماف عمى موقؼ اإلسبلـ مف ىذه اآلفات. 

أ
أ
أ
أ

رية الفكر والمعتقدات ، وىو ليس التنّوع واالختبلؼ وقبوليما عبر االنفتاح والمعرفة وحمفيـو إنساني يعني إحتراـ 
 أخبلقيا فقط بؿ ىو سياسي وقانوني.

 

مجموعة من األفكار والمعتقذات والمواقف التي يتشّذد األفراد في إتخارها ، وتتجاوز ما هو مألوف أو سائذ أو 

 متفق عليه.
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أأسأ:أماأالسبابأالتيأتقؼأكراءأإنتشارأظاىرةأالتطّرؼأكالغمكأفيأالمجتمعاتأالبشريةأ؟
أضعؼ القيـ والمبادئ.ػػػأأ9
نتقائية في التعامؿ مع بعض ىذه لمكثير مف النصوص الشرعية ، واإل اإلبتعاد عف تعاليـ الديف ، والفيـ المغموطػػػأأ9

أأالنصوص.
 الحد مف الحريات في بعض الدوؿ.نتياؾ حقوؽ اإلنساف و إػػػأأ1
أممارسة صور التعّصب العرقي أو الطائفي أو المذىبي.ػػػأأ8
ـ الخطأ لوسائؿ اإلتصاؿ التكنولوجي وما ي رافقو مف إنفتاح ثقافي غير محدود.ػػػأأ5 أأأاإلستخدا
أ

أّرؼأ:ػػػػػػػػأكالنأ:أصكرأالتط
ـأصكرأالتطّرؼأ،أمدعمانأإجابتؾأباالمثمة. أأس:أاذكرأأى

كمفأويتمّثؿ بالخروج عف القواعد الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع ، أخطرأصكرأالتطّرؼأوىو .أالتطّرؼأالفكرمأ:أ9
                                                              : أمثمةأالتطّرؼأالفكرمالتعّصب لمرأي وعدـ تقّبؿ آراء اآلخريف ، ومف  :أمظاىره

أاإلرىابية التي تستبيح دماء المسمميف وغيرىـ وتدمير المجتمعات. المنظمات
التطّرؼ المذىبي بيف مذاىب  : كمفأأنكاعووىو الخروج عف اإلعتداؿ في الديف فكرًا وعمبًل ، .أالتطّرؼأالدينيأ:أ9

 مف األدياف. مواؿ ، ومظاىر التّطرؼ الديني موجودة في الكثيرإستباحة الدماء واأل :  كمفأمظاىرهاالدياف ، 
التطّرؼ الصييوني ضد  : كمفأامثمتوويعني إتخاذ مواقؼ عنصرية متشّددة تجاه الشعوب .أالتطّرؼأالسياسيأ:أ1

أالشعب الفمسطيني.
ويعني الخروج عف اإلتزاف األخبلقي إّما بالتشّدد في تطبيؽ سموؾ أخبلقي معيف ، أو التخّمي .أالتطّرؼأالخالقيأ:أأ8

أأؾ السموؾ.تمامًا عف تطبيؽ ذل
أثانيانأأ:أآثارأالتطّرؼأفيأالمجتمعاتأ:
ـأالمعاصرألإلرىابأ؟أ أسأ:أماأالمفيك

أ
أ
أ
أ
أ

أمنّظماتأمتطّرفةأفكريناأكليسأدينينا.)أخكارجأىذاأالعصرأ(أؿأ:أت عدأالمنظماتأاإلرىابيةأسأ:أعمّأ
 ومصالحيا الخاصة.ة والسياسية ألنيا منّظمات خارجو عف الديف وتستغؿ إسـ الديف لتحقيؽ أىداؼ المتطّرفيف الفكري

 
 
 
 

حياة اإلنسانية بصورة باغية ىو الممارسات الخاطئة أيا كاف مصدرىا وشكميا والمتمثّمة في التعّدي عمى ال    
متجاوزة ألحكاـ اهلل ترّوع األمنيف وتعتدي عمى المدنييف المسالميف وت ْجيز عمى الجرحى وتقتؿ األسرى وتستخدـ 

ستباحة المدف.  الوسائؿ غير األخبلقية مف تيديد العمراف وا 
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أسأ:أكّضحأاآلثارأالسمبيةأالتيأتركياأالتطّرؼأعمىأالشعكب.
نييارىا.ػأ9 أتأخر كثير مف المجتمعات وتراجعيا وا 
أالقتؿ والتدمير واالعتداء عمى المدنييف المسالميف.ػأ9
أيسّبب عبر التاريخ في تدمير ب نى شامخة في مدنيات كبرى..أ1
أتذوي عندما يتمّكف الحقد وتنغمؽ الصدور.  حضارةإف شجرة ال.أ8

أمفأالتطّرؼأ؟أاإلسالـسأ:أماأمكقؼأ
ـ عمى اإلعتداؿ والتسامح. أالتطّرؼ بكؿ أشكالو غريب عف اإلسبلـ الذي يقو

ـأىيأبسببأماأ ـأالجمعيةأالعامةألألمـأالمتحدةأأفأحركبأاليك سأ:أأكدأجاللوأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأخطابوأأما
رىابأ،أماأالحربأالتيأكصفياأجاللتوأفيأخطابوأ؟أيشيدهأ أالعالـأمفأتطّرؼأكا 

ـ ليست بيف الشعوب أو المجتمعات أو األدياف بؿ ىي حرب تجمع كؿ المعتدليف مف جميع األدياف    حربنا العالمية اليو
مع إليو جميعًا يتعّرض ، إف مستقبؿ ىذا العالـ كما نتط والمعتقدات ضد كؿ المتطّرفيف مف جميع األدياف والمعتقدات

 أولئؾ الخارجيف عف اإلسبلـ وقيمو اإلنسانية النبيمة والذيف وصؿ ليـ األمر اليـو إلى تيديد الخكارجألتيديد خطير مف
المجتمع العالمي بأسره فيـ يستغّموف اإلختبلفات الدينية لتقويض أسس التعاوف والتراحـ بيف مبلييف الناس ، مف جميع  

، وتستغؿ ىذه العصابات حالة اإلنغبلؽ والشؾ بيف أتباع  ف مجاوريف في العديد مف بمداننائؼ ممف يعيشو األدياف والطوا
 . البشعة الديانات والمذاىب لمتوّسع وبسط النفوذ ويقوموف بتأويؿ كبلـ اهلل وتبرير جرائميـ

أسأ:أكضحأالمقصكدأبكؿأمفأاآلتيأ:أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

أالخكارجأ

أولئؾ الخارجيف عف اإلسبلـ وقيمو اإلنسانية 
ؿ ليـ األمر اليـو إلى النبيمة والذيف وص

تيديد المجتمع العالمي بأسره فيـ يستغّموف 
اإلختبلفات الدينية لتقويض أسس التعاوف 
والتراحـ بيف مبلييف الناس ، مف جميع 

األدياف والطوائؼ ممف يعيشوف مجاوريف في 
 العديد مف بمداننا.

 

أحربأالخكارجأ

ىي الحرب التي تجمع كؿ المعتدليف مف  
اف والمعتقدات ضد كؿ المتطّرفيف جميع األدي

 مف جميع األدياف والمعتقدات.
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أمكاجيوأالتطّرؼأ:أثالثانأ:أدكرأالمجتمعأفيأ
عتبرأالمكاطفأالعنصرأالساسأفيأمكاجيوأالتطّرؼأبكعيوأكمشاركتوأالفاعمةأفيأبناءأكطنوأ،أبماذاأيتمّثؿأدكرأسأ:أي أ

أالمكاطفأفيأمكاجيةأالتطّرؼأ؟
أالدفاع عف أرض الوطف والتّضحية في سبيمو.ػػػأأ9
أقديميا وحديثيا. ( ) سواء أكانت مادية أـ معنوية الدفاع عف مكتسبات الوطفػػػأأ9
أأتسميح نفسو بالعمـ والمعمومة الصحيحة. ػػػأ1
أألى دائرة اإلفتاء.لمتأكد مف أي معمومة ، كالرجوع إ لى المصادر الموثوقةالرجوع إػػػأأ8
" مواطنة فاعمة مف خبلؿ التعاوف مع مؤسسات الدولة وال سيما األمنّية منيا لمتبميغ عف أي شيء يثير الشبية ػػػأأ5
أاعدة أجيزة الدولة ".مس
حتراـ اآلخر.ػػػأأ1 أالحوار وا 
أأرفض األفكار المػتطّرفة الداعية إلى العنؼ والتي ال تمت لمديف بأي صمة.ػػػأأ7
أمحاربة التعّصب والتطّرؼ بصورة كافة.ػػػأأ8

أ.أسأ:أبّيفأدكرأالمجتمعأفيأمكاجيةأالتطّرؼ
ـ قوة المجتمع وتماسكو في الحد مف ظاىر ػػػأأ9 أة التطّرؼ.ت ساى
أالتطّرؼ آفة العصر ومواجيتو واجًبا عمى جميع فئات المجتمع ومؤسساتو كافة.ػػػأأ9
أأيجب عمى المساجد والكنائس القياـ بدورىا في مواجية التطّرؼ. ػػػأ1
أ
أ
أ
أ
أ
أ

 معأاطيبأالمنياتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

أالستاذأقيصرأصالحأالغرايبةأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
أ


