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 الفصل الثاني :   استقالل المملكة األردنية الهاشمية    

انهيار ؟ بسبب  فراغ سياسي في منطقة األردننشوء  فسر س{:}

 فرنسا لها. م( واحتالل1291الحكومة العربية الفيصلية في سوريا )

 

ما النتيجة التي ترتبت على انهيار الحكومة الفيصلية في  }س{:

 سوريا؟ 

 . فراغ سياسي في األردنوء نش ■

إال إنها لم  الكرك والسلط وعجلونحكومات محلية في كل من يل شكت ■

 واالستقالل. األردن في الوحدة، أبناءتلب طموح 

الذين لجؤوا إلى األردن حول  أبناء األردن وأحرار العرب التفاف ■

 ،قيادة الحركة العربية في األردنل فسر(علي ) الشريف الحسين بن

 االحتالل الفرنسي .وتحرير سوريا وتخليصها من 

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالً: نشأة إمارة شرق األردن

 91معان في إلى مدينة األمير عبدالله بن الحسين  وصل  (7مالحظة ) 

 ) ضع دائرة ( .م1291عام  ثانيتشرين 

 ) ضع دائرة  م.1291آذار  9في حين وصل عمان في   ( 0مالحظة ) 

 

ما اآلمال التي عبر عنها أهالي شرق األردن لألمير عبدالله بن  }س{:

 الحسين عند قدومه لألردن؟

 .بداية عهد جديد من الحرية واالستقالل والتخلص من الظلم واالستبداد

 

 07قيردن قدوم األمير عبدالله بن الحسين إلى شرق األفسر  }س{:

 ؟ م 7204عام  تشرين الثاني

 ؟بين الهدف من قدوم األمير عبدالله األول إلى شرق األردن  }س{:

نجله األمير عبدالله األول الشريف الحسين بن علي كلف فسر  }س{:

 بالتوجه إلى األردن؟ بن الحسين

 وتحرير  االستعماراألجنبيمقاومة ، و قيادة الحركة العربية في األردنل

 البالد .

 

 ؟س: بين موقف بريطانيا من قدوم األمير عبدالله إلى شرق األردن

األمير عبدالله لقاء  ولبحث القضايا العربية،  هااستعداد أعلنت بريطانيا

 ونستون تشرشل ةالمستعمرات البريطانيمع وزير   بن الحسين

 القدس  في هربرت صموئيلالمندوب البريطاني في فلسطين و

 

 

فسر خاض األمير عبدالله بن الحسين مفاوضات شاقة مع  س{:

 حكومة االنتداب البريطاني؟

القرارات واالتفاقيات المسبقة  التي هدفت إلى تمزيق البالد بسبب 

إلى خطورة ما جاء في صك االنتداب الصادر عن  بإضافةالعربية . 

عصبة األمم الذي ينص على شمول أرض األردن ضمن الوعود التي 

 .ستنفذ على حساب البالد العربية

 

استطاع األمير عبدالله انتزاع اعتراف بريطانيا بالبالد  فسر }س{:

 بصفتها أرضاً عربية مستقلة، و ؟ الواقعة إلى الشرق من نهر األردن 

 خبرته السياسية ورؤيته الثاقبة للمستقبل.

 

نيسان  11تشكيل أول حكومة في شرق األردن بتاريخ تم  مالحظة :

 ) ضع دائرة ( رشيد طليع  برسائة  م.1291

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م7207المعاهدة األردنية البريطانية ثانياً: 

 

شباط  04المعاهدة األردنية البريطانية في فسر توقيع  }س{:

 ؟ م7207

لنيل  مساعيهنضاله واألمير عبدالله بن الحسين  ة واصلبسبب م 

 .المطالب الشعبية ب مدعومانهاء االنتداب وإ االستقالل الكامل

 

 ؟ م7207البريطانية عام أهم بنود المعاهدة األردنية أذكر   }س{:

    االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن ■

               يتولى األمير عبدالله بن الحسين التشريع واإلدارة. ■

            تعيين حدود إمارة شرق األردن ■

 وضع قانون أساسي )دستور( إلمارة شرق األردن.  ■

 

 

وقعت مع حكومة االنتداب معاهدة :  لمعاهدة األردنية البريطانيةا ◙

بتأسيس إمارة شرق األردن. أعترفت  م1291شباط  91في  البريطاني

 .تعيين حدود إمارة شرق األردنو

 

       

 

 



 4777047770أعداد محمد البطران                   (   جامعة الزرقاءمدارس ) رياض                 الوحدة األولى / األردن عبر العصور   

 

9 

 .لنيل االستقالل النضال األردني ثالثاً: 

بين موقف األمير عبدالله بن الحسين واألردنيين من االنتداب  }س{:

 ؟المعاهدة األردنية البريطانية البريطاني و

أي رفض االنتداب البريطاني، ورفض و،  االستقالل التامب المطالبة

وارسال  .اتفاق ال ينص على سيادة اإلمارة األردنية واستقاللها الحقيقي

 برقيات احتجاج إلى المندوب البريطاني .

 

 ؟م 7207عام في عمان  المؤتمر الوطني األول فسر عقد  }س{:

،  االستقالل التامب بالمطالبة نشاط الحركة الوطنية . بسبب زيادة

أي اتفاق ال ينص على سيادة  ورفض، االنتداب البريطاني  رفضو

 .اإلمارة األردنية واستقاللها الحقيقي

 

أول وهو م 1291في عمان عام مؤتمر عقد  : المؤتمر الوطني األول ◙

( مندوباً مثلوا 151وحضره )مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث، 

  حسين الطراونة رئيساً للمؤتمر  فيه  بتخان   .كافة مناطق شرق األردن

 

 

  األردني األول ؟ بنود الميثاق الوطنيأبرز  اذكر }س{:

: اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، برئاسة صاحب أوالً 

 بعده.السمو األمير عبدالله بن الحسين وأعقابه من 

 ً : ال يعترف شرق األردن بمبدأ االنتداب إال بوصفه مساعدة فنية ثانيا

  .نزيهة لمصلحة البالد 

 ً : يجب أن تكون االنتخابات حرة مصونة من كل تدخل وأن ثالثا

 .الحكومة مسؤولة أمام البرلمان

ً رابع : يعد األردن كل تشريع استثنائي ال يقوم على أساس العدل ا

 تشريعاً باطالً.    والمنفعة العامة

                    

بين عامي التي عقدت خرى األوطنية المؤتمرات ال بين موقف س{:} 

 ؟م(7211 -7202)

 بين مظاهر السياسية التي عكستها المؤتمرات الوطنينة ؟  }س{:

  مساندة جهود األمير عبدالله بن الحسين في السعي نحو االستقالل. ■

 وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية  عكست ■

 .عكست نمو الوعي السياسي والنضج الفكري لدى األردنيين  ■

 

الشعبية والرسمية للمطالبة  يةمذكرات االحتجاجال فسر أرسل }س{:

 ؟الحكومة البريطانيةإلى و إلى عصبة األمم المتحدة باالستقالل

 الحكومة البريطانيةإلى و بصفتها منظمة دوليةإلى عصبة األمم 

 .بوصفها الدولة المنتدبة على األردن

 

 م7201عام  ما القرار الصادر عن هيئة األمم المتحدة }س{: 

 بخصوص استقالل األردن؟ 

استكمال بناء مؤسساته الدستورية لتحقيق مرحلة إلى األردن ل ووص

  .بنفسهادولة ذات سيادة قادرة بموجبها على إدارة شؤونها 

 

استكمال بناء مؤسساته مرحلة إلى األردن ل ووص فسر }س{:

 ؟ الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة

بسبب جهود القيادة الهاشمية ، والوعي األردني وطموحه في إنشاء دولة 

 المؤسسات والقانون المستنده إلى النهج الديمقراطي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابعاً: إعالن االستقالل

توجه األمير عبدالله بن الحسين إلى بريطانيا يرافقه رئيس فسر : 

 ؟ إبراهيم هاشمالوزراء 

وإنهاء  ، األردن استكمال إجراءات استقاللمن أجل  للتفاوض 

 أن شرق األردن دولة مستقلة ذات سيادة. وتاكيداالنتداب البريطاني ،

 

 

 7201/ ايار/ 71؟ قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية بين }س{:

 ؟7201/ ايار/ 71 س : اذكر قرار المجلس التشريعى المنعقد في 

ً على أساس النظام الملكي  إعالن استقالل البالد األردنية استقالالً تاما

النيابي مع البيعة لسيد البالد ومؤسس كيانها )عبدالله بن الحسين 

 .اعليهالمعظم( ملكاً 

 

 

 00عقد المجلس التشريعي الخامس جلسة استثنائية بتاريخ  س{: }

 ، أذكرها ؟ جملة من التعديالت الدستورية بها ، أقر م7201آيار عام 

 (0477؟ ) صيفي/ م7201أبرز التعديالت الدستورية عام  ما  }س{:

إمارة شرق  عبارةاألردنية الهاشمية محل ة المملك عبارةتحل  -❶

 .األردن حيثما وردت

  . سمو األمير عبارةصاحب الجاللة الملك محل  عبارةتحل  -❷

كم إقرار نظام -❸  ملكي نيابي وراثي. الح 

 ويعقد المعاهدات واالتفاقيات. ،الملك هو الذي يعلن الحرب -❹

المملكة األردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة  -❺

 ها ال يتجزأ.لك  مستقلة م  
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لتعديالت بعد ا المجلس التشريعي األردني اتراقر أذكر س{:

 م ؟7201عام  على االستقاللالدستورية المترتبة 

ً وذات حكومة  -❶ إعالن البالد األردنية دولة مستقلة استقالالً تاما

 ملكية وراثية نيابية. 

ا دستورياً لك لسيد البالد ومؤسس كيانها بوصفه ملكً لبيعة بالم  ا -❷

على رأس الدولة األردنية بلقب حضرة صاحب الجاللة ملك المملكة 

 (0+7الجواب )  وثيقة االستقالل( تعريف ).األردنية الهاشمية. 

 

  مالمح النهج السياسي للملك عبدالله األول بن الحسين؟ }س{:

السياسي للملك عبدالله األول بن   أهم قواعد منهجاذكر }س{:

 الحسين؟

  .ك ، ألن العدل أساس المل  الحكم بالعدل ■

 المثابره على خدمة الشعب والتمكين لبالدنا. ■

 .التعاون مع ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً  ■

 . ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا ■

 

ايار  01بين النتائج التي ترتبت على إعالن االستقالل في يوم  س{:}

 ) مطالعة (    م؟7201

مراسيم االحتفال وجرت  -❷     الفرحة مدن األردنية  عمت -❶

لك بحضور أعضاء المجلس التشريعي وكبار  وتقديم وثيقة البيعة بالم 

وتبليغ    -❹استعراض للجيش العربي  وجرى -❸      رجال الدولة 

 الدول العربية ودول العالم بقرار استقالل األردن.وزير الخارجية 

جديدة من النهضة في كافة المجاالت منذ عهد الملك  بدات مرحلة -❺

 المؤسس ، واستمرت من بعده في عهد الملك طالل.

المملكة مرحلة من النباء والتحول في عهد الملك الباني  ثم دخلت -❻

 الحسين بن طالل ، إذ شهد األردن أنجازات عديدة.

الشرعية  وارث من بعده الملك المعزز عبدالله الثاني وحمل الراية -❼

 التاريخية والدينية.

 

الشرعية التاريخية والدينية الي  بين ) وضح( على ماذا تستند  س{:

تستند إلى نسب الهاشميين الموصول   وراثها الملك عبدالله الثاني؟

بالرسول محمد ، والدور المميز الذي قام به بنو هاشم في حمل راية 

 (ة التاريخية والدينيةتعريف الشرعي .) نفسهااالسالم والدفاع عنه

 

 شجرة النسب المطلوب منها

 نهاية الشجرة بداية الشجرة

 علي كالب 

 الشريف الحسين ملك العرب وامير مكه قصي      الجد الرابع                

 الملك المؤسس عبدالله األول عبد مناف

 الملك طالل عمرو بن عبد مناف ) هاشم(    جد الهاشمين

 الملك الحسين ) الباني( المطلبعبد 

 الملك عبدالله الثاني ) المعزز( عبدالله

  سيدنا محمد 

 

 : راعي الهدالء الجد الثاني للشريف بن الحسين** عون بن محسين 

 : أول أمير هاشمي لمكة بعد الفتح االسالمي. ** قتادة بن ادريس

 

 أحفاد الحسن االبن اكبر لالمام علي بن ابي طالب وزجته فاطمه الزاهره.الهاشميون في األردن ينحدروا من فرع االشراف وهم 

 

 

 خامسا : الراية االردنية 

 أو إلى ماذا ترمز الراية األردنية ؟؟  فسر تستحق الراية االردنية التضحية في سبيلها

 .المواطن التي تستحق التضحية في سبيلهاتعد الراية األردنية رمز العزة والقومية ، وعنوان السيادة والحرية ، ورمز كرامة 

 

 ضع دائرة( .) م7271من مكة عام : حيث استمدت الراية األردنية بصورتها الحالية من راية الثورة العربية الكبرى التي انطقلت مالحظة 
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 داللته اللون

 ( ورأية الدولة العباسية رمز راية العقاب ) رأية الرسول محمد األسود

 رمز رأية الدولة  األموية األبيض

 رمز رأية آل البيت ، والدولة الفاطمية األخضر

 

 األحمر

 رأية األسرة الهاشمية

 وترمز النجمة السباعية إلى السبع المثاني في فاتحة القرآن الكريم
 
 

 

 

 سادساً: شعار المملكة األردنية الهاشمية ودالالته

 دالالته ) الرمز ( الشعار

 .وراثي نظام ملكي األردنيرمز إلى أن نظام الحكم في  التاج الملكي الهاشمي 

 .إلى الفداء والصفاء ويرمزلعرش الهاشمي ، إلى ا يمثل الوشاح األحمر

 راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين. الرايتان

 (إلى راية الرسول األعظم ) ويرمز لونهالقوة والبأس والعلو يمثل  طير العقاب

 ترمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم. الكرة األرضية

يرمز  السيف والرمح والقوس والسهام على جانبي الترس والذي. معدن البرونز س مصنوع منتر األسلحة العربية

 للدفاع عن الحق.

بشريط وسام  من اليمين ، وسعفة نخيل من اليسار، وترتبط كالهماتحيط  السنابل الذهبية بالترس  السنابل الذهبية وسعفة النخيل

 ومعلق ومثبت في منتصف الشريط ، ويرتبط بقاعدة السنابل والسعفة . النهضة من الدرجة األولى.

الشريط األصفر ويتكون من ثالث 

مقاطع مطرز عليه العبارات 

 التالية

 .عبدالله الثاني ابن الحسين ابن عون  )عكس الناظر له( : :في الجهة اليمنى ■

 : ملك المملكة األردنية الهاشمية. في الوسط ■

 ."الراجي من الله التوفيق والعون" )عكس الناظر له( :في الجهة اليسرى ■
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 اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبدالله األول: األول   فصلال

     .أوالً: حياته ونشأته

في مكة المكرمة بن علي ولد الملك عبدالله بن الحسين ( : 7مالحظة )

 ) ضع دائرة (  م7770عام 

األستانة مع والده الشريف الحسين بن علي إلى  : انتقل( 0مالحظة )

 ) ضع دائرة (وأتم دراسته فيها.  ، ستانبول(إ)

 

قيادة الجيش   الملك عبدالله بن الحسين تولّى مالحظة ) هامة (:

 .) ضع دائرة (من األتراك مدينة الطائفالمكلف بتحرير 

 

 ؟  ألدبيةاملك عبدالله األول بن الحسين أذكر مؤلفات ال }س{:

 صائلجواب السائل عن الخيل األ  ■                    المذكرات  ■

 خواطر النسيم ■             األمالي السياسية ■

اآلثار الكاملة وقد جمعت آثاره األدبية في مجلد واحد تحت عنوان ) 

 (.ابن الحسين للملك عبدالله

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ثانياً: اإلنجازات السياسية الداخلية

في عهد الملك عبدالله  أذكر اإلنجازات السياسية الداخلية  }س{: 

 ؟األول بن الحسين

م وإلغاء القانون األساسي الصادر عام 1491صدور دستور عام  ■

 م. 1491

وبموجب دستور  نيابيتحول نظام الحكم من أميري إلى ملكي وراثي  ■

 صبح الملك رئيساً للسلطتين التنفيذية والتشريعية. ام، 1491

 .إلغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس األمة  ■

م بحيث 1491بعد الوحدة بين الضفتين عام صدور قانون االنتخاب  ■

أصبح من حق المواطنين في الضفة الغربية انتخاب  مجلس النواب 

 . له  والترشح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ثالثاً: اإلنجازات السياسية الخارجية

أبرز المشاريع الوحدوية التي ُطرحت عربيًا وساندها  الملك اذكر س: 

جامعة الدول  -9   1491مشروع سوريا الكبرى  -7عبدالله األول 

 م.1491وحدة الضفتين  -1م                         1499العربية 

 

 م:7401مشروع سوريا الكبرى  -7

الوصول إلى الوحدة  وضح الهدف من مشروع سوريا الكبرى؟ }س{:

 .العربية الكاملة

 

 ؟7401ما المطالب التي دعا إليها المؤتمر السوري عام  }س{:

قيام دولة موحدة في سوريا بحدودها  ■      إلغاء وعد بلفور  ■

 .الطبيعية )سوريا، واألردن، وفلسطين، ولبنان(

ً برئاسة األمير عبدالله بن   ■ ً دستوريا أن يكون نظام الحكم فيها ملكيا

 الحسين

 اح بانضمام أي دولة عربية أخرى.سمال ■

 

  لم يكتب النجاح لمشروع سوريا الكبرى؟ فسر }س{:

 ؟ بسبب عدم نجاح مشروع سوريا الكبرىفسر : }س{

ألنه ال  ) فســـر( وقف بريطانيا وفرنسا ضد مشروع سوريا الكبرى -1

 .يتوافق ومصالحهما االستعمارية في المنطقة

يهدد مطامعها رفض الحركة الصهيونية أي مشروع وحدوي عربي  -0

 التوسعية.

 .تهديداً لمصالحها القطريةورأت بعض الدول العربية في الوحدة  ■

 

م بإلغاء 7401اتخذت جامعة الدول العربية قراراً عام  فسر : }س{

 ؟مشروع سوريا الكبرى المقدم من األردن 

 .الدول العربية رأت في الوحدة تهديداً لمصالحها القطريةألن بعض  

 

 م:7401جامعة الدول العربية  -0

منظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من : جامعة الدول العربية  ◙

وأفريقيا، ينص ميثاقها على التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء آسيا 

 مدينة القاهرة.في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، ومقرها الدائم 

 

 مالحظة : ) ضع دائرة (

 .مشروع سوريا الكبرى قدمه األمير عبدالله بن الحسين  ■

السعيد مشروع الهالل الخصيب )بالد الشام والعراق( قدمه نوري  ■

 .رئيس الوزراء العراقي
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قدمه نوري السعيد رئيس  مشروع وحدة :  مشروع الهالل الخصيب ◙

 .)بالد الشام والعراق(يضم كل من  الوزراء العراقي

 

 ؟م7400عقد بروتوكول اإلسكندرية فسر  }س{:

الدول العربية، بمشاركة كل من األردن وسوريا  جامعةإلنشاء 

سوريا  ا مشروع داستبعووالعراق ولبنان ومصر واليمن والسعودية، 

 .الكبرى والهالل الخصيب

 

 وحدة الضفتين: -1

فسر عقد الشعب الفلسطيني أو  بين أسباب قيام وحدة الضفتين؟ }س{:

  ؟م7407آماله على قيام وحدة ثنائية مع األردن بعد حرب عام 

نظراً للعالقات والروابط التاريخية  ■  . فقدان معظم أراضي فلسطين ■

 .بين الشعبين

  للحفاظ على ما تبقى من األراضي الفلسطينية  ■

 في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين حق الشعب الفلسطيني و ■

 

 ؟وحدة الضفتين  قيام بين مراحل }س{:

 المؤتمرات التمهيدية:المرحلة األولى عقد  -أ

م وهي )عمان، أريحا، رام الله، 1491مؤتمرات تمهيدية عام عقد 

 .نابلس

 

 من أهم قراراتهم 1491 / 19/ 1في مؤتمر عقد :  مؤتمر أريحا ◙

 المناداة بالوحدة الفلسطينية األردنية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ.

 

 م؟7407اذكر قرارات مؤتمر أريحا عام  س{:

 المناداة بالوحدة الفلسطينية األردنية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ. ■

 األردن وفلسطين هو مقدمة للوحدة العربية. وحدةأن  ■

 مبايعة الملك عبدالله األول بن الحسين ملكاً على فلسطين واألردن. ■

 المطالبة بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم وتعويضهم. ■

الملك عبدالله األول بن الحسين وضع نظام النتخاب االقتراح على  ■

 ممثلين شرعيين يمثلون أهالي فلسطين في المجالس النيابية األردنية.

 

 .(7414نيسان عام  00إعالن وحدة الضفتين )المرحلة الثانية  -ب

أبرز التعديالت التي اتخذت إلعالن وحدة الضفتين بعد  اذكر }س{:

 قرارات مؤتمر أريحا ؟

 ل المجلس النيابي األردنيح   ■

 .عدد أعضاء مجلس األمة األردني زيدقانون االنتخاب حيث ٌعدل  ■

نيسان  11المجلس النيابي الجديد الذي يمثل الضفتين في  بانتخ ■

 .م1491

  

في  الملك عبدالله االول على أبواب مسجد االقصىاستشهد :  مالحظة

 ) ضع دائرة( م1491يوم الجمعة في 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اإلنجازات السياسية في عهد الملك طالل بن عبدالله : الثاني فصلال

في وتلقى دراسته األولية  م7444ولد الملك طالل بن عبدالله عام 

، ثم عاد  في بريطانيا، ثم التحق بكلية ساند هيرست العسكرية عمان

بعدها إلى عمان ليلتحق بقوة الحدود العسكرية وبكتيبة المشاة الثانية، 

 ) ضع دائرة (م عين ولياً للعهد. 7407آذار عام  7وفي 

 

في  بن عبدالله المشاركة العسكرية لألمير طالل) فسر ( ما داللة  س{:

 ؟م7407حرب عام 

كان لوجوده أثر كبير في رفع معنويات وحدات الجيش العربي التي 

 قاتلت في القدس آنذاك. 

 

 ) ضع دائرة (  م 7417عام  ا للبالدباألمير طالل ملكً  نودي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً  اإلنجازات السياسية الداخلية:  ثانيا

 

حرص الملك طالل بن عبدالله خالل فترة حكمه القصيرة : فسر }س{

لمواجهة التحديات ؟ على ضرورة تماسك المجتمع األردني وتعاونه

 .والخارجيةالداخلية 

 

 

إلى  والتعاون ، ويحتاج التآلف والتآزرإلى يحتاج هذا البلد  من اقواله " 

 ضع دائرة  ".)بكفاءة أبنائهالثقة و ،بإمكانياته  ، والثقة  الوطنبهذا الثقة  
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على الرغم من قصر مدة حكم الملك طالل إال أنها تميزت  }س{:

  ؟ بين ) اذكر( االنجازات السياسية الداخلية . بإنجازات مهمة

 .إنشاء ديوان المحاسبة -9          م .7410إصدار دستور عام  -1

 

  م .         7410إصدار دستور عام  -1

  ؟تعد اإلصالحات الدستورية من أهم إنجازات الملك طاللفسر }س{: 

جاء  ، حيثعززت الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألنها

 .م متوافقاً مع النظم الديمقراطية الحديثة1499دستور عام 

 

 م ؟7410 أبرز ما جاء في مواد هذا الدستور  اذكر س{:

المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال  -7

 .يتجزأ 

 نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.  -0

لمواطن كفل الدستور مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة با -1

 .ألردنيا

 

المتعلقة 7410التي كفلها دستور الحقوق والحريات س: أذكر ابرز 

 .؟ألردنيلمواطن ابا

 األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.  -أ

 تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها.  -ب

ً للعادات  -ج تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا

 .المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب

 .حرية التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو التصوير -د

 االجتماع وتأليف الجمعيات واألحزاب السياسية.حق األردنيين في  - هـ

 

 التي تميز بها ؟ م 7410دستور عام اذكرخصائص س{: 

مواد الدستور العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  تنظم  -7

 :على النحو التالي

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية  -أ

 مشتركة عن السياسة العامة للدولة. 

 كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.  -ب

تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام النواب، وإذا قرر  -ج

عضائه وجب المجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية المطلقة من مجموع أ

 عليها أن تستقيل. 

القضاة مستقلون ال سلطان يُعد استقاللية السلطة القضائية إذ  -0

 عليهم في قضائهم لغير القانون. 

 .إنشاء ديوان المحاسبة -9

لمراقبة إيرادات الدولة  م 1499ديوان أنشئ عام :  ديوان المحاسبة ◙

 ونفقاتها وطرق صرفها

 

 م.7410المحاسبة عام إنشاء ديوان  فسر }س{:

  ؟ يساهم ديوان المحاسبة في الحد من الفساد المالي فسر}س{: 

لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، من خالل تقديم تقرير 

سنوي لمجلسي األعيان والنواب عن المخالفات المرتكبة بحق المال 

 .العام

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للملك طالل  ثالثاً: اإلنجازات السياسية الخارجية

الملك طالل على تطوير وتنظيم العالقات  وضح كيف عمل}س{: 

  ؟األخوية مع الدول العربية

 للملك طالل . الخارجيةاإلنجازات السياسية س: أذكر 

 .تحسين العالقات مع الدول العربية المجاورة  ■

 .م1491التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام  ■

 

توقيع األردن اتفاقية الضمان الجماعي العربي عام   }س{: فسر

  ؟م7417

من أجل التعاون في الشؤون السياسية واالقتصادية والعسكرية وتوحيد  

 الجهود في الدفاع عن البالد العربية. 

 

التي  اتفاقية الدفاع العربي المشترك هي  :اتفاقية الضمان العربي  ◙

من أجل التعاون في الشؤون السياسية واالقتصادية م 1491وقعت عام 

 والعسكرية ولتوحيد الجهود في الدفاع عن البالد العربية. 

 

م 1499تنازل عن الحكم لنجله األمير الحسين بن طالل عام مالحظة : 

) ضع  م.1419/  1/  1بسبب مرضه ، وقد توفي الملك طالل في 

 دائرة (
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 اإلنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طالل   : لثالثا فصلال

 . أوالً: حياته ونشأته

، م7411تشرين الثاني  70في الحسين بن طالل في عمان  ولد الملك

، ثم انتقل في عماناالبتدائية في الكلية العلمية اإلسالمية  تلقى تعليمه

 ) ضع دائرة ( .لمدة عامين كلية فكتوريا باإلسكندرية في مصرإلى 

 

 ) ضع دائرة (.م سلطاته الدستورية7411آيار عام  0 فيجاللته   تسلم

 

لملك الحسين بن طالل عدة مؤلفات أصبحت من مصادر دراسة ل}س{: 

    ؟  أذكر هذه المؤلفات،  تاريخ األردن الحديث

ً ليس  ■   مهنتي كملك ■  حربنا مع إسرائيل ■      سهالً أن تكون ملكا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ثانياً: اإلنجازات السياسية الداخلية

 }س{: اذكر أهم اإلنجازات السياسية الداخلية للملك الحسين بن طالل؟

  تعريب قيادة الجيش األردني -9       تعزيز النهج الديمقراطي -7

 . التعديالت الدستورية -1

 

        تعزيز النهج الديمقراطي -7

،  خ الشعور القومييرستو، الوعي السياسي يادةزفسر }س{: 

أو أذكر   في عهد الملك الحسين ؟ عند األردنيين واألنتماء الوطني

 ؟الديمقراطيتعزيز النهج مظاهر 

 

 ........... .في عهدهتعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل الحريات السياسية  بسبب

األحزاب السياسية بكافة اتجاهاتها الفكرية على الساحة  ظهرت - ❶

 .األردنية

 .       النقابات العمالية والمهنية تأسست -❷

 .نشطت الصحافة في البالد -❸

 

 : األردنيتعريب قيادة الجيش  -9

تعريب قيادة الجيش األردني في األول من آذار عام فسر }س{: 

 ؟ م7417إنهاء المعاهدة األردنية البريطانية عام ، و م7411

 .استكماالً لتحقيق السيادة الوطنية األردنية  

 

 

 

 

الملك الحسين بن طالل  هااتخذأذكر ) بين ( اإلجراءات التي س{: 

 ؟  الوطنية األردنيةالسيادة مفهوم لتحقيق 

 م1491تعريب قيادة الجيش األردني في األول من آذار عام  ■

  .االستغناء عن خدمات كلوب باشا والضباط اإلنجليز ■

 م.1491إنهاء المعاهدة األردنية البريطانية عام  ■

 

 

 : التعديالت الدستورية -1

وتفعيل م 7470العودة للحياة النيابية في عام بين مظاهر }س{:  

 ؟الحياة السياسية والحزبية

 .  م1441الميثاق الوطني عام   ■        . م1414انتخابات عام  ■

 م.1449قانون األحزاب عام   ■

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً  اإلنجازات السياسية الخارجية :ثالثا
 

لملك الحسين بن ل اإلنجازات السياسية الخارجية بماذا تميزتس{: }

  ؟طالل 

 .النشاط السياسي لألردن على صعيد العالقات العربية والدولية ■

 .توحيد الصف العربي ■       المساهمة في المصالحة العربية  ■

 

}س{: بين المرتكزات التي انطلق منها الملك الحسين بن طالل في 

 العربية والعالمية؟عالقاته 

        مبادئ الثورة العربية الكبرى.  ■

 . العربي لبعد القوميا تؤكدمواد الدستور األردني التي  ■

 ثوابت السياسة الخارجية األردنية القائمة على الوسطية واالعتدال. ■

 

 

 

 .الملك الحسين بن طالل ومشاريع الوحدة العربية -7

في عهد الملك  الوحدة بين البالد العربيةمشاريع أذكر ابرز }س{: 

 الحسين بن طالل؟

 .   م7417االتحاد العربي الهاشمي عام   -أ

  . م7470مشروع المملكة العربية المتحدة عام   -ب

 .م7474مجلس التعاون العربي عام  -ج 
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 : االتحاد العربي الهاشمي -أ

 األردنية الهاشميةالف بين مملكة العراق والمملكة حمعاهدة أخوة وت 

 ) ضع دائرة (برئاسة الملك فيصل الثاني ملك العراق. . م1491عام 

 

اتسمت العالقات السياسية بين العراق واألردن بالتوافق فسر }س{: 

  ؟ والتآلف

ما مقومات الوحدة التي قامت بين األردن والعراق عام  }س{: 

نظراً لتشابه نظام الحكم في البلدين وهو النظام الملكي  م؟7417

 .إلى جانب الجوار الجغرافي، الهاشمي 

 

 التي سعى لتحقيقها؟ االتحاد العربي الهاشمي اذكر أهداف  }س{:

توحيد التمثيل السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة قوية يكون  -7

 لها مكانة وصوت مسموع في المحافل الدولية. 

 )فسر(إيجاد درع أمني قوي من خالل توحيد الجيش في البلدين -9

 معيناً لألمة العربية ويسهم في الدفاع عن قضاياها وحقوقها. ليكون 

بطريقة  المشاريع االقتصادية المشتركةب هماتنمية  البلدين وتطوير -1 

 .تكاملية 

 

بسبب االنقالب  ؟لم يستمر االتحاد العربي الهاشمي طويالً فسر  }س{:

استشهاد ، والملكي في العراق  في العراق  الذي أطاح بالحكم العسكري 

 م. 1491الملك فيصل في عام 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  مشروع المملكة العربية المتحدة -ب

  ) فسر (1419طرح عام  بين األردن وفلسطين هو مشروع وحدة 

الملك الحسين بن طالل الداعي إلى ضرورة الحفاظ تجسيداً لفكر وجاء 

 .على حق الشعب الفلسطيني في أرضه

 

بنود مشروع المملكة المتحدة بين األردن ) اذكر (  عدد  {:س

 وفلسطين؟

عربية المملكة الالمملكة األردنية الهاشمية بعد االتحاد باسم ) تسمى -7

 متحدة(. ال

 .تتكون المملكة العربية المتحدة من الضفتين الشرقية والغربية  -0

 .تكون عمان العاصمة المركزية للمملكة العربية المتحدة  -1

 .رئيس الدولة هو الملك -0

، عليا  تكون السلطة القضائية المركزية منوطة بمحكمة مركزية -1

 ولكل بلد محاكمه الخاصه به.

 

  ؟دليالً واضحاً على النهج الوحدوي للملك الحسين بن طالل أعط  س{:
 .مشروع المملكة العربية المتحدة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 : مجلس التعاون العربي   -ج

األردن،  ضم أربعة دول عربية هي م 1414مشروع وحدة طرح عام 

مع إمكانية انضمام أية دولة عربية .والعراق، ومصر، واليمن الشمالي

 .أخرى

 

 

 مشروعا وحدويا يختلف  مجلس التعاون العربي  فسر يعتبر }س{:

 ؟ عما سبقه من مشاريع

م خطوة جديدة نحو 7474يعد مجلس التعاون العربي عام  فسر }س{:

 ؟وحدة عربية متكاملة

ضم أربعة دول عربية هي األردن، والعراق، ومصر، واليمن ألنه  ■

 .مع إمكانية انضمام أية دولة عربية أخرى ،الشمالي

ً نحو سعي الدول العربية للتضامن والعمل ألنه  ■ ً عمليا يمثل نموذجا

 .العربي المشترك

 

 

، واالتحاد م1411التعاون الخليجي عام مجلس مالحظة : ظهر  

 ) ضع دائرة( م.1414المغاربي 

  

بسبب حرب الخليج الثانية ؟ مجلس التعاون العربي   اءنتهإ فسر }س{:

 م، الناتجة عن اجتياح العراق للكويت1441عام 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خارجيةالعالقات األردنية ال -0

للسياسة  ساسفسر شكلت القضية الفلسطينية المحور األ }س{:

 الخارجية األردنية؟ 

الملك الحسين بن طالل على دعمها في كل المحافل  بسبب حرص ■

 الدولية

 التأكيد على التالحم المصيري بين الشعبين األردني والفلسطيني ■

 تقديم الرعاية والحماية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ■

 

 

، }س{:  ساهم األردن بتحقيق التوازن العربي وحل الخالفات العربية

 أو سؤال فسر بين تلك االسهامات؟

 .م1411في عمان عام ( الوفاق واالتفاق القمة العربية )عقد مؤتمر  ■

الجنوبي واتحادهما في اليمن و المصالحة بين اليمن الشمالياحتضان  ■

 .م1441دولة واحدة عام 

م ضمن البيت 1441مساعيه في حل النزاع العراقي الكويتي عام  ■

 العربي.
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وضح االنجازات السياسية األردنية في مجال العالقات األردنية س{: }

 الخارجية في عهد الملك الحسين بن طالل ؟

للسياسة الخارجية  ساساألشكلت القضية الفلسطينية المحور  -❶

 .على دعمها في كل المحافل الدوليةحيث حرص الملك الحسين  األردنية

 

من ساهم األردن بتحقيق التوازن العربي وحل الخالفات العربية  -❷

م ضمن البيت 1441مساعيه في حل النزاع العراقي الكويتي عام خالل 

 العربي.

  

دبلوماسية واسعة ومتطورة مع األردن في إقامة عالقات نجح  -❸

 .مختلف دول العالم

 

الملك الحسين بن طالل في توضيح المواقف العربية على  أسهم-❹

  سرائيلي.الساحة الدولية وخاصة الصراع العربي اإل

 

عام  جنيف بسويسرااألردن في المؤتمر الدولي للسالم في  شارك -❺

ائيل وبين سوريا م، والذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وإسر1411

  ) ضع دائرة ( .وإسرائيل

 

السياسة الخارجية األردنية بالتنسيق مع الدول العربية  تجحن -❻

( 117قرارها رقم )واألجنبية في اتخاذ الجمعية العمومية لألمم المتحدة 

الصهيونية هي شكل من أشكال  إدانة إسرائيل وعد على أن نص الذي

 ) عرف ( التمييز العنصري. 

 

شارك الجانب الفلسطيني ضمن الوفد األردني الذي تراسه وزير  -❼

المؤتمر الدولي للسالم في في  1441في عام   الخارجية األردني

 ) ضع دائرة ( إلحالل السالم الدائم في منطقة الشرق األوسط . مدريد

 

 7+ 1+ 1على نقاط التركيز 

 

 

أسهمت السياسة الخارجية األردنية في إظهار مكانة بين كيف  }س{: 

 ؟ من خاللالمستوى العالمياألردن على 

إقامة عالقات دبلوماسية مع الكثير و -9أمتالكه مصداقية دولية .   -1

 .من دول العالم

توافد معظم زعماء العالم إلى عمان لحضور تشييع جثمان الملك  -1

على عمق العالقة  ) كدليلم. 1444الراحل الحسين بن طالل عام 

 ة(األردنية الدولي
 

 في عهد الملك عبدالله الثاني ة اإلنجازات السياسي  : فصل الرابع ال

 

 .أوالً: حياته ونشأته

 تولى،  م7410كانون الثاني  14ولد الملك عبدالله بن الحسين في 

الدستورية ملكاً للمملكة األردنية  سلطاتهالملك عبدالله الثاني بن الحسين 

 ) ضع دائرة ( .م7444شباط عام  7في الهاشمية 

   

 تتبع السيرة العلمية للملك عبدالله الثاني؟ }س{:

 .في عمانتلقى علومه االبتدائية في الكلية العلمية اإلسالمية  ■

انتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في إنجلترا ثم إلى مدرسة  ■

إيجلبروك وأكاديمية دير فيلد في الواليات المتحدة األمريكية إلكمال 

 دراسته الثانوية. 

التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا، ثم تابع دراسته  ■

 .في جامعة أكسفورد

 لدراسة في واشنطنم التحق بجامعة جورج تاون 1411في عام   ■

 الشؤون الدولية. 

 

 ) ضع دائرة (  للملك عبدالله الثاني؟ عسكريةتتبع السيرة ال }س{:

  .م1414( عام 11كتيبة الدبابات الملكية  )قائداً لسرية في ■

 م1449أصبح قائداً للقوات الخاصة الملكية عام  ■

  

بعنوان " فرصتنا األخيرة : السعي ألف جاللة الملك عبدالله الثاني كتاًبا 

 ) ضع دائرة ( نحو السالم في وقت الخطر "

 

سمو ين يبتع م0444تموز عام  0صدرت اإلرادة الملكية السامية في 

 ) ضع دائرة ( . ولياً للعهدبن عبدالله الثاني  األمير الحسين

 

م. 1449حزيران  91بن عبدالله الثاني في  ولد سمواألمير الحسين

والتحق سموه في جامعة جورج تأون لدارسة التاريخ الدولي، وتخرج 

 م.0471عام منها 

 

العديققد  ( سققمواألمير الحسققين بققن عبداللققه الثققاني أطلققق )وضققع  س{:}

 أو عرف أو ضع دائرة  من  المبادرات الهادفة . أذكرها؟

) لتنميةةة مهةةارات الفةةرد والجماعةةة فةةي مجةةال التعةةاون  مبققاردة حقققق ■

 والعمل المشترك.

 ) لدعم األطفال الصم وتأهيليهم( . سمع بال حدودمبادرة  ■

 لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي (.مبادرة قصي   ■
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 أذكققققر ) بققققين ( المشققققاركات السياسققققية علققققى الصققققعيد الققققدولي  س{:

 ؟لسمواألمير الحسين بن عبدالله الثاني

حيةةث  م9119ترؤسةةه لجلسةةة مجلةةس األمةةن الةةدولي فةةي نيسةةان عةةام  ■

 أصبح سموه أصغر شخصية تترأس مجلس األمن منذ تأسيسه.

 

الةذي  0471رعى سموه فعاليات المنتدى العالمي للشباب األول عةام  ■

 صدر عنه إعالن عمان.

 

سةةموه فةةي لفةةت أنظةةار العةةالم للةةدور المهةةم للشةةباب، الستصةةدار نجةةاح  ■

مةةن مجلةةس األمةةن فةةي األمةةم المتحةةدة يعةةد  (9991رقةةم )  قةةرار تةةاريخي

 .األول من نوعه خاص بالشباب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ثانياً: اإلنجازات السياسية الداخلية

أبرز ما تحقق من إنجازات سياسية على المستوى  أذكر }س{:

 ؟الداخلي

 م 9111هيئة قضائية مستقلة أنشئت عام  إنشاء محكمة دستورية  -1

للرقابة على سنوات  1تتالف من مجموعة من القضاة مدة عضويتهم 

دستورية القوانين واألنظمة وتفسير النصوص الدستورية. وتكون 

  (أو عرف  ) مهامها .  جميعها لسلطاتلأحكامها نهائية وملزمة 

 تأسيس الهيئة المستقلة لالنتخاب  -0

قوانين  وفي مقدمتها .إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي -1

)   .االنتخاب واألحزاب السياسية واالجتماعات العامة والمطبوعات

 سؤال وزارة / اذكر هذه القوانين (

 

 م0471عام  قانون الالمركزية صدور -0 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 9119كانون األول عام  11قانون صدر في  قانون الالمركزية: ◙

يقوم على انتخاب مجلس لكل محافظة في األردن يسمى بمجلس و

 المحافظة.

مجلس يضم أعضاء يتم انتخابهم في كل محافظة  مجلس المحافظة: ◙

( %99ما نسبته )بتعين  الحكومة ، وتقومبناء على قانون الالمركزية 

 من أعضاء هذا المجلس المنتخب. 

 

 

 لجاللة الملك عبدالله الثاني األوراق النقاشيةثالثاً:

حرص الهاشميون منذ تاسيس الدولة األردنية على التواصل  }س{:

  اذكرهامع أبناء الشعب األردني بالوسائل كافة؟ 

  .سعيهم الدائم على مشاركة المواطن الفاعلة في صنع القرار  ■

 .أسس العدالة والمساواة  ) ترسيخ (  تجذير ■

  إصدار الملك عبدالله الثاني مجموعة من األوراق النقاشيةفسر  }س{:

 .استكماال للمسيرة األصالحية الشاملة  ■

 للتواصل المباشر والمفتوح مع أبنائه األردنيين. ■

لمشاركة األردنيين رؤيته اإلصالحية إلنضاج الديمقراطية وضمان  ■

 نجاحها.

 ضايا المهمة .تحفيز المواطنين للدخول في حوار حول الق ■

 المشاركة الشعبية الفاعلة في عملية صنع القرار " المواطنة الفاعلة " ■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" الورقة النقاشية األولى

 اذكر ) بين ( المسائل التي تطرقت إليها الورقة النقاشية األولى  }س{:

 كيف نختلف مع بعضنا بعضاً ضمن نقاشاتنا العامة. ■

 كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن . ■

 

ما هي ) اذكر ( الممارسات التي يجب اتباعها لتجذير  }س{:

 الديمقراطية بحسب ما ورد في الورقة النقاشية األولى؟

 احترام اآلراء . -1

 المواطنه ترتبط بصورة رئيسة بممارسة واجبات المساءلة. -9

عندما يرتكز االختالف على : االختالف في الرأي ال يعني الفرقة  -1

 (. ) وهو جوهر الديمقراطيةاالحترام فإنه يؤدي إلى الحوار 

أفراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل التضحيات وتحقيةق المكاسةب.  -9

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الورقة النقاشية الثانية " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع 

 األردنيين"

 

تناولت عددًا من المحاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية : مالحظة 

  ) ضع دائرة (. رة وتطويرها وتعميقهااألردنية المستم

 

، كيف نطور نظامنا بالعودة إلى الورقة النقاشية الثانية  }س{:

 ؟ الديمقراطي

اذكر الخطوات والمتطلبات التي بينها جاللة الملك عبدالله  }س{:

 الثاني لتطوير نظامنا الديمقراطي ؟

على التعبير عن مصالح  درةبروز احزاب وطنية فاعلة قا -1

 .المجتمعات المحلية 

تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس المهنية والحياد بعيداً عن  -9

 تسييس العمل.

 

أذكر ) عدد ( المبادئ بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثانية   }س{:

 الراسخة للنهج اإلصالحي في األردن ؟

 صون حقوق األقليات ■  لتعددية السياسية .          االلتزام بمبدأ ا ■

 .تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات  ■

توفير فرصة عادلة للتنافس  ■  المجتمع المدني  تقوية مؤسسات ■

 حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور ■        السياسي
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 ديمقراطيتنا المتجددة "لورقة النقاشية الثالثة " أدوار تنتظرنا لنجاح ا

 في هذه الورقة النقاشية نوه جاللته إلى المحاور األتية : 

القيم الضرورية إلنجاز التحول الديمقراطي وإرساء المحور األول :" 

 نهج الحكومات البرلمانية"

 

ما القيم الضرورية بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثالثة ،  }س{:

 وإرساء نهج الحكومات البرلمانية؟إلنجاز التحول الديمقراطي 

 سيادة القانون. ■التسامح.                  ■أهمية التعددية.              ■

            مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات. تعزيز ■

 حماية حقوق المواطنين جميعا.  ■

تأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر  ■

 االقتراع.اديق صن

 

 المحور الثاني : 

ما المتطلبات الجوهرية بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثالثة ،  }س{:

 ابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية؟يللجمع بين الوزارة والن

وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن  ■

 .بين السلطات 

تطوير عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحياداً بعيداً عن  ■

 .تسييس األداء 

 

 المحور الثالث:" االدوار المنتظره من أطراف العملية السياسية جميعاً 

 ؟أطراف العملية السياسيةما  }س{:

 رئيس الوزراء ومجلس الوزراء -1      النائب -9       االحزاب  -7

  المواطن -9        الملكية الهاشمية -9

 

كما ورد في محور الورقة  بين دور)مهام (  األحزاب السياسية  س{:}

 عليها  النقاشية الثالثة؟

ذات القواعد الممتدة على  تطوير عدد منطقي من األحزاب السياسية

 ) فسر(مستوى الوطن

لتسهم هذه االحزاب  -لتعكس مختلف توجهات األطياف السياسية  ب -أ

والتزامها  -في تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها   ج

 التقيد بالمبادئ المشتركة  -بالعمل الجماعي د

تبني السياسات ذات األولوية وبرامج وطنية واضحة ، ونظم عمل  -ز

 مهنية 

 

 

 

كما ورد في محور الورقة  مجلس النواب)مهام ( بين دور  }س{:

 (  0477النقاشية الثالثة؟ ) شتوي / 

ً بين  ويعكسإلى خدمة الصالح العام ،  يسعىعليه أن  أداؤه توازنا

بين مسؤولية وازن ويالمصالح على المستوى المحلي والوطني ، 

 التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة.

 

 

كما ورد في  رئيس الوزراء ومجلس الوزراءبين دور) مهام (   }س{:

  محور الورقة النقاشية الثالثة؟ 

معايير للعمل  ووضعنيل الثقة النيابية والمحافظة عليها  عليهم مسؤولية

وترجمته الشفافية  تبني نهجالحكومي المتميز المخلص ، إضافة إلى 

 قوال وعماًل.

 

 

كما ورد في محور الورقة  الملكية الهاشمية)مهام (  بين دور  }س{:

 منها (  1حفظ )  النقاشية الثالثة؟ 

 الحرص على.....

 حماية القيم األردنية األصيلة-9اتباع نهج يستشرف المستقبل.     -1

المحافظة على دور الملك بصفته قائداً موحدًا يحمي مجتمعنا من  -1

 .االنزالق نحو اي حالة استقطاب

أن تكون الملكية  كما أرادها الهاشميون دوًما ، صوت األردنيين  -9

 جميعًا، خاصة الفقراء منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع.

ريق التحسين حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة عن ط -9

 والعمل الدؤوب.

 الدفاع عن قضايا الوطن وأمن األردن القومي  -1

 للتراث الديني والنسيج االجتماعي. حامية -1

بقاء مؤسسة الجيش العربي واألجهزة األمنية والقضائية  -1

 والمؤسسات الدينية العامة مستقلة ومحايدة ومهنية  وغير مسيسة .

 األردنيين واألردنيات على التميز واإلبداعنشر روح الثقة بقدرة  -4

دعم قصص النجاح ، وتنبي المبادرات الريادية ، وتقدير  عن طريق

 الجهود الفردية واإلنجازات االستثنائية

وضح كيف حرصت الملكية على نشر روح الثقة بقدرة  }س{:

  الجواب النقطة التاسعة  األردنيين واألردنيات على التميز واإلبداع؟

 

 

كما ورد في محور الورقة النقاشية  المواطن) مهام(  بين دور  }س{:

ومتابعة  -■المستمر عن الحقيقة      البحث -■ عليه.......  الثالثة؟ 

 على تفاصيلهاواالطالع  -■     القضايا الوطنية   

وان تكون المعرفة مبنية على الحقائق وليس على االنطباعات  -■ 

 واالشاعات واقتراح االفكار والحلول البديلة.
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 الورقة النقاشية الرابعة " نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة "

  المواطنة الفاعلة) ضع دائرة ( لى ع ركزت الورقة النقاشية الرابعةمالحظة : 

  

ما األسس الرئيسة لـ " بالرجوع إلى الورقة النقاشية الرابعة ،  }س{:

 المواطنة الفاعلة" ؟

 واجب المشاركة.       ■حق المشاركة.                   ■

 مسؤولية المشاركة الملتزمة بالسليمة واالحترام المتبادل . ■

 

زها ما المبادئ التي تعزبالرجوع إلى الورقة النقاشية الرابعة،  }س{:

 األسس الرئيسة لـ "المواطنة الفاعلة " ؟

 .االنخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسيا  لكل مواطن  -7

0-  ً  .المشاركة السياسية في جوهرها  تشكل مسؤولية وواجبا

المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد  -1

 .منا في ما يتعلق بكيفية االنخراط في العمل السياسي 

 

س: اذكر ) صور ( اشكال  المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية 

      والسياسية ؟

 التطوع في نشاط مدني      ■بحملة ترويجية لقضية تهمنا             ■

 .االنضمام إلى حزب سياسي ■

 

اذكر الممارسات بالرجوع إلى الورقة النقاشية الرابعة،   س{:

الديمقراطية التي تجب على كل المواطنين االيمان بها حتى تزدهر 

 ؟ الحياة السياسية

 االنخراط  الفاعل  ■                              احترام الرأي اآلخر.  ■

 تبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف.       ■

 الشراكة في التضحيات والمكاسب ■

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الورقة النقاشية الخامسة " تعميق التحول الديمقراطي : األهداف 

 السياسية ".والمنجزات ، واألعراف 

 

ما )عدد ( محطات الخامسة ،  بالرجوع إلى الورقة النقاشية س{:

 اإلنجاز التشريعي؟

ادئ الفصل والتوازن  بين إقرار تعديالت دستورية رسخت مب ■

 السلطات.    

   عزيز الحريات.  ت ■

 استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة ■

             إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية . ■

 ه الداخلي ليكون أكثر فاعليةمجلس النواب في نظام تطوير ■

ما )عدد ( محطات الخامسة ،  بالرجوع إلى الورقة النقاشية }س{:

 المؤسسي ؟ اإلنجاز

 استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب  ■إنشاء محكمة دستورية .         ■

 

ما األهداف التي  الخامسة ، بالرجوع إلى الورقة النقاشية }س{:

 ؟ة الملك عبدالله الثاني لتحقيق التحول الديمقراطيوضعها جالل

تطوير أداء القطاع العام  ■   تطوير القوانين السياسية الرئيسة. ■

         والجهاز الحكومي .

 تحقيق دور فاعل أكثر لألحزاب السياسية     ■

          االستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية. ■

 قيام مؤسسات المجتمع المدني ■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "نيةلورقة النقاشية السادسة:" سيادة القانون أساس الدولة المدا

 

ة كما عرفها جاللة الملك عبدالله نيوضح مفهوم الدولة المد }س{:

  الثاني في الورقة النقاشية السادسة ؟
هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور  ة :نيالدولة المد -◙

على المواطنة  وترتكزوأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية 

آلخر ، وت حدد فيها الحقوق والواجبات الفاعلة ، وتقبل بالتعددية والرأي ا

 .دون تمييز بين المواطنين 

 

بين المبادي أو المرتكزات التي تستند إليها الدولة المدينة "  س{:

 نفس الجواب السابق " ذكر التعريف   دولة القانون" ؟

 

السادسة ، بين ) وضح ( دور  بالرجوع إلى الورقة النقاشية  }س{:

 كل من الدولة والمواطن في تطبيق سيادة القانون ؟
القانون بمساواة وعدالة  عليها مسؤولية تطبيق سيادة ** الدولة :

 ونزاهة 

عليه تحمل مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في  ** المواطن : 

 حياته اليومية ، وبعيدًا عن االنتقائية .

 

 

أمثلة على تبسيط جاللة الملك عبدالله الثاني لمفهوم  أعط }س{:

تألمه وغضبه من خالل  سيادة القانون من بعض الحوادث اليومية ؟

 رؤيته.....

موت طفلة في أحضان والدها في عرس أو احتفال تطلق فيها نيران  -■

 األسلحة.

أم تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم  -■

 ون.القان

 طالب فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون .        -■

 مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة .  -■

 

 

فــسر الحالة المروعة والمحزنة التي يعيشها العديد من دول  س{:

 بسبب غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له.      المنطقة ؟
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ما الميزان لضمان ، السادسة بالرجوع إلى الورقة النقاشية  س{:

 حقوق جميع المواطنين وتعزيز العدالة االجتماعية ؟

 سيادةحقوق األقلية كمتطلب لضمان حقوق األغلبية ، وأن ضمان 

 القانون هي الضمان لحقوق الجميع وتعزيز العدالة االجتماعية.

 

 

عدد مكامن الخلل في ،  السادسة بالرجوع إلى الورقة النقاشية  }س{:

 األداء الرسمي كما حددها جاللة الملك عبدالله الثاني؟

لطموح لم يرتقي مستوى األداء واإلنجاز في الجهاز اإلداري  -❶

 الملك والشعب.

 تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة . -❷

موظفين غير أكفياء في المواقع الحكومية وبخاصة تعين   -❸

 المناصب العليا. 

 

 

 

 

بين النتائج المترتبة ،  السادسة بالرجوع إلى الورقة النقاشية  }س{:

 على تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة ؟

قيم  يضعفلفساد أكبر ، وويقود القانون ،  انتهاكيشجع على استمرار 

 المواطنة .

 

 

 بين النتائج المترتبة،  السادسة بالرجوع إلى الورقة النقاشية  س{:

 على سلوكيات الواسطة والمحسوبية ؟ 

 وكيات تفتك بمسيرة المجتمعات ، وتقوض قيم العدالة لينتج عنها س

 والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة

 

 

ما المطالب التي حددها ،  السادسة بالرجوع إلى الورقة النقاشية  س{:

 الملك عبدالله الثاني من كل مواطن أن يعبر عن حبه لبلدنا العزيز؟

 احترامه لقوانيين      -❶

 أن يكون مبدأ سيادة القانون األساس في سلوكنا وتصرفاتنا . -❷

 يحذر من التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية . -❸

 

 

فسر حذر جاللة الملك عبدالله الثاني من التواني في تطبيق   }س{:

ألنه يؤدي إلى ضياع الحقوق   القانون بعدالة وشفافية وكفاءة ؟

 ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها.

 

 " تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل " الورقة النقاشية السابعة:

 

 بين أبرز ما سعت إليه الورقة النقاشية السابعة ؟ }س{:

العمل على المزيد من التطور واالنجاز الذي نحتاجه للمسيرة ❶ 

 .التعليمية 

التركيز على جعل التميز في المؤسسات التعليمية هو الهدف ❷ 

 األسمى.

والمهني والبحثي والتميز في االختراع التميز العلمي واألدبي ❸ 

 والعلوم الرياضية والفنوان بانواعه.

 تشجيع لغة الحوار و تقبل الرأى اآلخر وضرورة التنوع الثقافي  ❹

 

 

فسر سعت الورقة النقاشية السابعة إلى تشجيع لغة الحوار و  }س{:

 تقبل الرأى اآلخر ومواكبة التحديث والتطور في العلوم ؟

لتعليم سندًا له في حل مشكالت حياته وليتمكن من مواجهة ليكون ا❶ 

 التطرف بشتى انواعه.

 ليكون عنصر بناء يساهم في رفعة وتطور الوطن .  ❷

  

 

فسر أكدت  الورقة النقاشية السابعة  على أهمية الموارد  }س{:

 البشرية في األردن؟ 

فسر تعد  الموارد البشرية في األردن من أهم الثروات كما جاء  }س{:

 في الورقة النقاشية السابعة ؟  

األجيال نالت تعليًما متطوًرا وحديثًا ينمي مهارات االبتكار  هذهألن .

ال يمكن لألردن مواجهة تحديات  وألنه واالبداع والتفكير الناقد.

 المستقبل ، وتحقيق التغير دون جود شباب واعي يتسم بالعلم والمعرفة 

 

 

بين دور جاللة الملك عبدالله الثاني في تطوير التعليم في عهده   }س{:

 كما جاء في الورقة النقاشية السابعة ؟  

فاءاتها استطاع أن يؤسس نهضة تعليمية أردنية شاملة وجديدة ترسل ك

 المتميزة والقديرة إلى جميع دول العالم

 

بين )ما ( هو مستقبل التعليم الذي يريده جاللة الملك عبدالله  }س{:

 تعليم مبني على.... الثاني كما جاء في الورقة النقاشية السابعة  ؟

االستقصاء والفهم والبحث والتحقق والتدقيق والنقد والتحليل  -❶

 والبعد عن التلقين.

العمل على صقل الشخصية وبناءها وتحفيز الطلبة على التواصل  -❷

ومخاطبة العالم بجميع لغاته حتى يكون سمة المجتمع األردني التقدم 

 والتطور ومواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجيا.
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بين  الطرق " الوسائل " التي دعا اليها جاللة الملك عبدالله    س{:

 الثاني لتطوير ) تنمية ( المؤسسات التعليمية؟

تنمية قدرات  المؤسسات التعليمية وتحفيزها إلى اقصى حدودوها  -❶

 .عبر أحدث األساليب التعليمية 

 والتخطيط.أن تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل  -❷

 .أن تفتح آفاقًا جديدة أمام أبنائها ليتفوقوا في كل علم وكل فن   -❸

استحداث منظومة تعليمية حديثة ، ومناهج دراسية تفتح آفاقًا من  -❹

 التفكير العميق والناقد

التشجيع على االبداع وتنمية القدرات وتعلم أدب االختالف وثقاقة  -❺

 التنوع .

االهتمام بالمعلم ركن العملية التعليمية بحصوله على المهارات  -❻

  .التي تمكنه من إعداد أجيال نقية 

 

وضح ) بين ( الوسائل أو الطرق  التي أشار إليها جاللة الملك  }س{:

كما جاء في الورقة النقاشية عبدالله  الثاني النتاج مجتمع معرفة 

 ؟ السابعة

 العدالة وتكافؤ الفرص . -❶

ضرورة تحويل جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع للعقول ومختبرات  -❷

 الكتشاف الميول.

 

 

 

بين كيف يمكن تحقيق نهضة تعليمية " تطوير التعليم "  كما  }س{:

 جاء في الورقة النقاشية السابعة ؟

تضافر جهود الجميع الحكومة ، ومكونات المجتمع األردني ،  -❶

البيئة التعليمية الحاضنة للتميز والتفوق والمدارس والجامعات  لتوفير 

 واالبداع.

تأمين االحتياجات الالزمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا  -❷

البشرية من خالل منظومة تعليمية سليمة وناجحة تعيد للمعلم واألستاذ 

 .الجامعي مكانته في المجتمع 

 

 

بين كيف يمكن أن تكون مدارسنا مشاعل للمعرفة وصقل  س{:

المواهب ومكان لتنمية وتدريب القدرات ومكان للتغير واالرتقاء كما 

 جاء في الورقة النقاشية السابعة ؟ 

 

 ......... منظومة  تعليم حديثة من خالل إيجاد

تفكيرهم وتزيد  وتعمقآفاق المستقبل أمامهم  وتفتحمدارك الطلبة  توسع

واالعتزاز من ثقتهم بأنفسهم متسلحين باإليمان القوي والثقة القوية 

 .بهويتنا اإلسالمية والعربية 

 

 

 .ثانياً: اإلنجازات السياسية الخارجية

 ؟ في عهد الملك عبدالله الثاني فسر حقق األردن مكانة بارزة بين دول العالم }س{:

 .عبدالله الثاني في دعم القضايا العربية والدوليةبفضل الدور الذي قام به الملك 

 

 عدد اإلنجازات السياسية لألردن في عهد الملك عبدالله الثاني على المستوى الخارجي؟ }س{:

 .دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس -1

 . م9119في كافة المحافل الدولية، وإعالن رسالة عمان في  إبراز صورة اإلسالم السمحة -9

 .لدفاع عن القضايا العربية، والوقوف إلى جانب الدول العربيةلالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية  -1

 .، وترؤسه مجلس األمن الدولي مرتين  م0470الثالثة في عام حصول األردن على عضوية غير دائمة في مجلس األمن الدولي للمرة  -9

 .إبراز التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي يمر بها األردن في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية -9
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 والقضية الفلسطينية – القوات المسلحة األردنية األول  فصلال

 

 أوأل: الدور األردني في دعم المقاومة الفلسطنينة :

أذكر أبرز المواقف األردنية  في دعم الصمود الفلسطيني المقاوم  }س{:

 االنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي؟

 وضح الدور األردني الداعم للمقاومة الفلسطينية ؟ }س{:

م ، 1291قرية في أربد عام  " مؤتمر قم "إجتماع أبناء األردن في  -■

نطقة بيسان ، وقد أدى قرروا مهاجمة المستعمرات الصهيونية في م

كايد مفلح هجومهم إلى أستشهاد عدد من المناضلين كان بينهم الشيخ 

 . أردني على أرض فلسطين وهو أول شهيد،  العبيدات

 

 مشاركة أبناء األردن في عمليات الكفاح المسلح في فلسطين . -■

 

 مهاجمة العديد من األردنيين معسكرات القوات البريطانية في األردن  -■

 

قيام  العديد من المظاهرات المؤيدة للثورات الفلسطينية في أنحاء المدن  -■

 األردنية 

انعقاد العديد من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية مثل اجتماع  -■

 م. 1292الحصن في أربد عام 

 

 م؟7101بين ) أذكر ( نتائج اجتماع الحصن عام  }س{:

 نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود . -1

دعوة المجتمعين إلى جمع التبرعات والمسارعة إلى إمداد المناضلين  -9

 الفلسطينيين بالمال والسالح.

 

 ضع دائرة ( ) م.1299غزو إسرائيل لجنوب لبنان عام  مالحظة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م " النكبة ".7107حرب فلسطين عام ثانياً: 

 م " النكبة "؟7107فسر قيام حرب فلسطين عام }س{: 

رار بسبب استيالء اسرائيل على االراضي التي خصصت لهم بموجب ق 

وانسحاب بريطانيا ( الذي رفضه العرب وأيده اليهود 777التقسيم رقم ) 

 من فلسطين.

 

للدخول إلى  7107بين خطة العرب العسكرية  في حرب عام }س{: 

تقدم الجيش العربي األردني نحو محوري  فلسطين من االتجاهات كافة؟ 

للوصول إلى القدس  )فسر(جسر األمير محمد ) داميا ( وجسر الملك حسين

 والسهل الساحلي وحماية هذه المناطق.

 

قرار صدر عن هئية األمم المتحدة ، ينص  : م7107قرار التقسيم  -◙

لذي على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، واعتبار القدس منطقة دولية.

رفضه العرب وأيده اليهود وكانت النتجية اندالع الحرب بين العرب 

 واليهود.

 

 

ي للحفاظ على أذكر  المعارك التي خاضها الجيش العرب}س{: 

 (9112) شتوي / م ؟7107القدس عام 

 معركة اللطرون. -■معركة باب الواد.       -■  معركة القدس.  -■

 

من أهم معارك التي خاضتها الجيش العربي  معركة القدس: ◙

م ، حيث تمكنا فيها الجيش العربي 1299األردني في حرب عام 

األردني من إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من االحياء العربية  

 .بأيدي العرب وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 

 م ؟7107حرب عام  نتائج معركة القدس في اذكر ) بين( }س{: 

إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من االحياء العربية  بأيدي  -■

 العرب وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية .

 ( جندي من العدو اإلسرائيلي. 011قتل ما يزيد على )  -■

 .أسر عدد كبير من القوات اإلسرائيلية  -■

 

يعد مفتاح مدينة بين أهمية موقع باب الواد العسكرية؟  }س{:

 .القدس

 

مواقع الكتيبة  7107أيار عام  02فسر هاجم اليهود في  }س{:

بهدف االستيالء على باب الواد واللطرون لفتح  الرابعة األردنية ؟

 الطريق إلى القدس.

 

 معركتا باب الواد واللطرون؟ بين ) اذكر ( نتائج  }س{:

هزيمة العدو اإلسرائيلي  بحيث لم يستطيع الوصول إلى أهدافه ، 

 حيث خلف وراه عدداً كبيراً من القتلى والمعدات

 

: معارك خاضها الجيش االردني في  معركتا باب الواد واللطرون

هزيمة العدو اإلسرائيلي   فيها  استطاع الجيش االردني 1299عام 

بحيث لم يستطيع الوصول إلى أهدافه ، حيث خلف وراه عدداً كبيراً 

 من القتلى والمعدات.

 

ما األسم الذي أطلق  الملك عبدالله األول على الكتيبة  }س{:

 الكتبية الرابحة    م؟7107الرابعة في حرب عام 

 

 م؟ 7107أذكر ) بين ( نتائج حرب  فلسطين عام  }س{:

 خسارة الجيوش العربية.   -■

احتالل إسرائيل اجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية.التي  -■

 حافط عليها الجيش العربي.

 لجوء عدد من الفلسطينيين إلى األردن  -■
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فسر أو )بين ( اسباب هزيمة العرب في حرب فلسطين عام   }س{:

 م؟7107

 غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية .           -■

 نقص التدريب  والتسليح لدى العرب. -■

 تفوق القوات اإلسرائيلية  في مجال التدريب والتسليح . -■

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " النكسة"7197حرب حزيران عام  ثالثاً: 

هي أحدى الحروب التي شارك فيها الجيش م: 7197حرب حزيران عام  ◙

إسرائيل في التوسع على العربي دفاعاً عن فلسطين ، ومن اسبابها رغبة 

 حساب الدول المجاورة لفلسطين .

 

 ؟م 7197فسر قيام  حرب حزيران عام  }س{:

إغالق مصر لمضائق تيران على البحر األحمر في وجه المالحة  -■

 اإلسرائيلية.  

 .رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين -■

 تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية . -■

 رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر األردن. -■

 

 م ؟7197بين مجريات حرب حزيران عام  }س{:

 .قيام إسرائيل بشن هجوم مباغت على مصر وسوريا واألردن  -■

 ترتب على هذا الهجوم تدمير القوة الجوية للدول العربية الثالث . -■

تفوق سالح الجو اإلسرائيلي ، بحيث أصبحت القوات العربية بال غطاء  -■

 جوي ، وحققت إسرائيل نصراً سريعاً.

 

 م ؟7197بين نتائج حرب حزيران عام  }س{:

إستيالء إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة  -■

 الجوالن 

 نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى األردن. -■

 وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدول العربية المشاركة. -■

 إنهيار األقتصاد العربي، وتوقف التنمية . -■

 .شيوع حالة من اليأس واإلحباط وخيبة األمل لدى الدول العربية  -■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :م7197معركة الكرامة عام  رابعاً:

 

معركة بين الجيش العربي والجيش اإلسرائيلي ،  :معركة الكرامة  ◙

استطاع الجيش العربي األردني فيها إحراز أول نصر عربي على الجيش 

 م.1299آذار عام  91اإلسرائيلي الذي حاول العبور إلى األردن في 

 

فسر تعٌد معركة الكرامة نقطة تحول مهمة في الصراع  س{:

 م؟7197العربي اإلسرائيلي بعد حرب عام 
ألن الجيش العربي األردني استطاع فيها إحراز أول نصر عربي 

آذار  91على الجيش اإلسرائيلي الذي حول العبور إلى األردن في 

 .م1299عام 

 

شنت إسرائيل هجوًما عسكريًا مفاجئًا على األراضي  فسر }س{:

 (0471م؟ ) شتوي / 7197آذار عام  07بتاريخ 0األردنية

 بهدف م ؟7197فسر قيام ) أسباب (  معركة الكرامة عام  }س{:

 تدمير الجيش العربي األردني.    -■

 احتالل المرتفعات الغربية من األردن. -■

تحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة والشعب  -■

 األردني .

 تدمير االقتصاد الزراعي في وادي األردن . -■

 

أذكر المحاور األربعة التي شنت إسرائيل الهجوم عن  }س{:

 ؟طريقها على األردن في معركة الكرامة

 المثلث المصري عن طريق جسر األمير محمد ) جسر داميا (. -■

 السلط عن طريق جسر الملك الحسين . –مثلث الشونة الجنوبية  -■

 عبدالله.الشونة عن طريق جسر الملك  –مثلث عمان  -■

 غور الصافي باتجاه طريق الكرك.  -■

 

 

  بين موقف الملك الحسين بن طالل في معركة الكرامة ؟}س{:  

ي رفض وقف إطالق النار التي طالبت فيه إسرائيل ما دام يوجد جند

إسرائيلي واحد شرق األردن.وهكذا أجبرت القوات المعتدية  على 

 االنسحاب .

 

 م ؟7197بين نتائج معركة الكرامة عام  }س{:

هزيمة الجيش اإلسرائيلي على يد الجيش العربي األردني  -■

 وانسحابه من أرض المعركة.

 (  جريحا . 951( قتيال  و )  951خسارة إسرائيل )  -■

تدمير عدد كبير من اآلليات والمعدات التي ترك بعضها على  -■

 أرض المعركة.

 ( جرحى . 119( شهيداً و )  99قدم الجيش العربي األردني )  -■

رفع معنويات اإلنسان العربي عامة واألردني خاصة ، وإعادة  -■

 ثقته بنفسه .

تحطيم أسطورة التفوق العسكري إلسرائيل ومقولة ) الجيش  -■

  الذي ال يقهر ( .
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 .م7171حرب تشرين )رمضان( عام خامساً:

 ؟م7171حرب تشرين )رمضان( عام  فسر قيام  }س{:

مصر وسوريا استعادة األراضي التي احتلتها إسرائيل في  قرار بسبب 

م فأعدتا خطة عسكرية للقيام بهجوم مفاجئ 1291حرب حزيران عام 

 .مستغلة احتفال إسرائيل بأعيادها م 1210 /11/ 9في 

 

 ؟م7171حرب تشرين )رمضان( عام بين نتائج  }س{:

 س: بين دور االقوات المصرية والسورية في حرب رمضان عام

 م.7171

استتتطاعت القتتوات المصتترية تتتدمير تحصتتينات ختتط بتتارليف التتذي  -■

 أقامته إسرائيل بينها وبين مصر بعد احتاللها سيناء. 

استتتطاعت القتتوات الستتورية اجتيتتاح المواقتتع اإلستترائيلية فتتي هضتتبة  -■

 أدى إلى وقف الحرب.  الجوالن، ولكن تدخل مجلس األمن لوقف القتال

 

بعتتتودة  يتتتنص  قتتترار صتتتادر عتتتن مجلتتتس االمتتتن :( 117قررررارق رقرررم )

 م، أدى إلى وقف الحرب. 1291األطراف المتحاربة إلى حدود عام 

 

تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل على طتول الستاحل  :  خط بارليف  ◙

م، لمنتتع عبتتور أي قتتوات 1291الشتترقي لقنتتاة الستتويس بعتتد حتترب عتتام 

مصتترية إليهتتا، وستتمي الختتط بتتتذلك االستتم نستتبة إلتتى القائتتد العستتتكري 

 اييم بارليف.حاإلسرائيلي 

 

  ؟ 3791دور الجيش العربي األردني في حرب عام بين  }س{:
األردنيتتة عبتتتر اللتتواء المتتتدرع األربعتتين علتتتى منتتتع عملتتت القتتتوات  -■

 .إسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية

 .منعت إسرائيل من االلتفاف حول الجناح األيسر للقوات السورية  -■

وذلتتك عتتن طريتتق تتتأمين القتتوات األردنيتتة  حمايتتة العاصتتمة دمشتتق -■

 .دمشق –الحماية لمحور درعا 

القوات األردنية بالتعتاون والتنستيق متع القتوات العراقيتة فتي أسهمت  -■

 ة.منع إسرائيل من تطوير عملياتها الهجومي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       القدس والهاشميون                    ثانيال فصلال

 

    من فلسطين  موقف الشريف الحسين بن علي  س: بين

 بين موقف الشريف الحسين بن علري مرن المرؤامرات البريطانيرة}س{:

 واليهودية على فلسطين؟
 .رفض الشريف الحسين بن علي معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور  ■

علي المشتاريع والمخططتات  البريطانيتة ن رفض الشريف الحسين ب -■

 .عربية ال دولال وحدة  التي ال تقود إلى

 ةالنفي على أن يفرط بحقوق األمة اإلسالمية والعربي يهفّضلت -■

الشعب العربي في فلسطين وثيقة البيعة للشريف فسر توقيع  }س{:

 م؟7100الحسين بن علي عام 

 .إيماناً منهم بصدق نواياه اتجاه قضايا األمة وإخالصه لها -■

 .وحرصه على مقدساتها في القدس -■

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  موقف الملك عبد الله األول ابن الحسين )شهيد األقصى(   }س{:

 فلسطين 

 مواقف الملك عبدالله األول من الحركة الصرهيونية ) بين (عدد  }س{:

 ؟ وأطماعها في فلسطين

دعتتتوة الملتتتك عبداللتتته األول العتتترب إلتتتى عتتتدم التعامتتتل متتتع اليهتتتود  -■

 .بوصفهم محتلين

 . 1291عام  عبدالله المؤسس دعوات تقسيم فلسطينمقاومة الملك  -■

 . م1299دفاع عن فلسطين والقدس في حرب عام  -■

 م. 1251إتمام وحدة الضفتين عام  -■

 رفض الملك المؤسس إعطاء اليهود ممراً إلى حائط البراق.  -■

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .موقف الملك الحسين بن طالل ثالثاً: 

 بين دور الملك الحسين بن طالل الداعم للقضية الفلسطينية؟ }س{: 

القتدس تحتت  التزامه بالدفاع عن القدس والمقدسات بالرغم من وقوع -■

 .م1291االحتالل في عام 

ظل يؤكد أن القتدس ليستت موضتوع مستاومة، ألن القتدس جتزء متن  -■

 .األرض العربية المحتلة، وعلى إسرائيل أن تنسحب منها 

 

علررى بعرردينن دينررري وكانتتت رةيتتة الملتتك الحستتين رحمتته اللتته ترتكتتز  

 .وقومي

 

اهتمررام  لررىع(  تررنم ) ترردل أبرررز القرررارات السياسررية الترريبررين  }س{: 

   ؟الملك الحسين رحمه الله بالقدس

 .تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية  -■

تشتتتكيل لجنتتتة إعمتتتار المستتتجد األقصتتتى المبتتتارك، وقبتتتة الصتتتخرة  -■

 م. 1259المشرفة عام 

 .م 1211تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  -■

نجتتتاح األردن بتتتادراس القتتتدس علتتتى قائمتتتة التتتتراث العتتتالمي المهتتتدد  -■

 بالخطر في اليونسكو. 

استتتثناء القتتدس متتن قتترارات فتتك االرتبتتاط اإلداري والقتتانوني التتذي  -■

 .1299اتخذ عام 

  ؟م7177تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  س{: فسر 

صدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح إل

 السياسات التهويدية اإلسرائيلية للقدس وأخطارها. 
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 رابعاً: موقف الملك عبد الله الثاني ابن الحسين 

بين موقف الملك عبدالله الثاني في رعاية المقدسرات األسرالمية  }س{:

 والمسيحية في القدس؟ 

تشكيل الصندوق الهاشتمي إلعمتار األقصتى وقبتة الصتخرة المشترفة  -■

 م.9111عام 

  

  حرص الملك عبدالله الثاني على التواصل الدائم مع أهالي القدس -■

  

 تشكيل مجلس الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة.  -■

 

إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامتة، واإلستهام فتي  -■

 م. 9119ترميمه عام 

 

 ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدولية.   -■

 

 

فسر تشكيل الصندوق الهاشرمي إلعمرار األقصرى وقبرة الصر رة  }س{:

 م في عهد جاللة الملك عبدالله الثاني؟ 0447المشرفة عام 

بهتتتتدف تتتتتوفير التمويتتتتل التتتتالزم لرعايتتتتة المستتتتجد األقصتتتتى المبتتتتارك  

والمقدسات اإلسالمية في القدس لضتمان استتمرارية إعمارهتا وصتيانتها 

 وتجهيزها. 

 

م في عهد جاللة 9111صندوق تشكل عام  : الصندوق الهاشمي ◙

 . الملك عبدالله الثاني إلعمار األقصى وقبة الصخرة المشرفة

 

 

الملك عبدالله الثاني بتمويل وتسريير مشراريع تررميم وإعمرار قام جاللة 

  داخل المسجد األقصى على نفقته الش صية. أذكرها
 م.9111عام  إعادة بناء )منبر صالح الدين(، وتركيبه في مكانه  -■

 ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى. -■

 .ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد األقصى المبارك وأقسامه -■

 

 

وضح ) برين ( كيرف حررل الملرك عبداللره الثراني علرى التوا رل  س{:

 الدائم مع أهالي القدس ؟

عتتن طريتتق استضتتافتهم بصتتورة دوريتتة للستتماع متتنهم عتتن أحتتوال  -■

 المدينة المقدسة.

 دعم صمود المقدسيين في مدينتهم . -■

 

 

برين أهرم جوانرب الردعم الرذي قرام بره الملرك عبداللره الثراني تجرراق  س{: 

 المقدسات المسيحية في القدس؟

 تشكيل مجلس الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة.  -■

 إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة. -■

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الو اية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس  :الثالث فصلال

 ؟حظيت مدينة القدس باهتمام الهاشميين فسر}س{: 

مسرى جدهم محمد صلى الله عليته وستلم ومعراجته للستماوات  ألنها -■

 .العلى

فيها قبة الصخرة المشرفة والمستجد األقصتى المبتارك أولتى القبلتتين  -■

 وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. 

 

 

هتتو متتا دار  " : " الحتترم القدستتي الشتتريفالمسررجد األقصررى المبررارك  ◙

دونمتاً، إضتافة ( 199)عليه السور من أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 

تحت األرض  وساحات ومصاطب وقبابإلى ما عليها من أبنية ومساجد 

 وفوق األرض.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جاهداً إلى سد الفراغ م 7147عام سعى الشريف الحسين  فسر }س{:

  ؟الديني

االتحتتاديين األتتتراك علتتى الستتلطان العثمتتاني والتتدين انقتتالب   بستتبب -■

 م 1219اإلسالمي في عام 

 نقاذ المسجد األقصى المبارك من إهمال االتحاديين األتراك إل -■

ألخطتتار متتؤامرة صتتهيونية محتملتتة ضتتد المستتجد األقصتتى  هإدراكتت -■

 المبارك. 

 

برن علري بعرد  أن  لشرريف الحسرينمرن اأهرل القردس  بين موقرف  س{:

 ؟رسمياً انتهاء ال الفة العثمانية م 7100عام  ن األتراك أعال

الشريف الحسين بن علي أن يترأس عمارة  منوجهاء القدس طالب  

الحرم الشريف، وأن يتولى ابنه الملك المؤسس، األمير عبدالله اإلشراف 

 .المباشر على اإلعمار الهاشمي للمسجد األقصى

 

 

 (م )ضع دائرة7100رسميا عام  انية انتهاء ال الفة العثممالحظة : 
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جاللة الملك اتفاقيه وقعها م: 0471اتفاقية الو اية الهاشمية لعام  ◙

م 9110عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان  

تؤكد أن جاللة الملك هو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في 

 .القدس الشريف

 

 م؟0471بين أهمية اتفاقية الو اية الهاشمية لعام  }س{:

تم توقيع اتفاقية تاري ية ) اتفاق الو اية ( بين جاللة الملك  س{:

/ اذار / 17العباس بتاريخ  عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود

 م.0471

 األمور التي تضمنتها واكدتها  هذق االتفاقية  ؟بين  -- 

االتفاقية إعادة تأكيد الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة تعد هذه  -1

 .م1299في مدينة القدس منذ بيعة عام 

له الحق في بذل الجهود القانونية جميعها للحفاظ ان جاللة الملك  -2

 األقصى. ا المسجد وخصوصً  عليها

 ، ا حول القدسا وفلسطينيً المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيً  أكدت -3

 لحماية القدس واألماكن المقدسة 

وتهدف إلى حماية مئتات الممتلكتات الوقفيتة التابعتة للمستجد األقصتى  -9

 المبارك. 

 

لتفيرذ و راية وضح الجهود التي تقروم بهرا دائررة أوقراف القردس }س{:

 الملك عبدالله الثاني على المقدسات ؟

 .حراسة، وترميم : منإدارة شؤون المسجد األقصى المبارك -■

 

( متن %95اإلشراف على األمالك الوقفية التي تشكل ما يزيد علتى ) -■

 .األمالك في مدينة القدس القديمة

 

تعريتتتف النتتتاس واإلعتتتالم التتتدولي والمحلتتتي بأهميتتتة القتتتدس الدينيتتتة  -■

 والروحية، 

 

لغايتتات  استتتقبال لجنتتة زكتتاة القتتدس مستتاعدات عربيتتة وإستتالمية عتتدة -■

 التعاون في مشاريع خيرية 

 

تدريس طالب القدس العلوم الشرعية، وتأهيل األيتام وتعليمهم المهن  -■

 . لمساعدتهم على العيش بكرامة) فسر (  والحرف المختلفة 
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 للمسجد األقصى المبارك.ثالثاً : اإلعمارات الهاشمية 

م، عهررررد الشررررريف 7127 –م 7100اإلعمررررار الهاشررررمي األول ) -7

  .الحسين بن علي والملك عبدالله األول(

 

 تبرع الشريف الحسين بن علي  بمبلغ .........

 ( ألف دينار ذهبي إلعمار المسجد األقصى المبارك.09) -1

( ألف دينار ذهبي إلعمار المستاجد واألمتالك الوقفيتة فتي عمتوم 95) -9

 فلسطين.

 

  ومن أبرز إنجازات اإلعمار الهاشمي األول ) عبدالله االول(  

 إعمار المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وترميمه.  -■

ترميم المسجد األقصى بعتد تعرضته ألضترار كبيترة فتي حترب عتام  -■

 م. 1299

م بعتتد أن شتتب بهتتا حريتتق 1292إعتتادة تتترميم كنيستتة القيامتتة عتتام  -■

 ا.وشارك في إخماده الملك عبدالله األول شخصيً 

 

 

 

م، عهد الملرك الحسرين 7190 –م 0712اإلعمار الهاشمي الثاني ) -0

  بن طالل( وتضمن  اإلنجازات اآلتية :

 م. 1259 تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي عام -■

الجتتامع القبلتتي، والمعتتالم اإلستتالمية فتتي ستتاحة الحتترم تتترميم مبنتتى  -■

 الشريف.

 تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من األلمنيوم المذهب. -■

 

 

   م، عهد الملك الحسين بن طالل(7191اإلعمار الهاشمي الطارئ ) -1
نتيجتتة لرضتترار الكبيتترة التتتي  ) علررل (جتتاء اإلعمتتار الهاشتتمي الطتتارئ 

لحقت بالجامع القبلي إثر الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ 

 م.1292مع سلطات االحتالل اإلسرائيلية في المسجد األقصى عام 

 

 

 

م، عهد الملك الحسرين 7110 –م 7110اإلعمار الهاشمي الثالث ) -0

 : اإلنجازات اآلتية  بن طالل( وتضمن

  (أ

( صتتحيفة 5111إعتتادة تصتتفيح قبتتة مستتجد قبتتة الصتتخرة بحتتوالي ) -■

 ذهبية على نفقة جاللة الملك الحسين بن طالل الشخصية. 

تضمنت ترميم قبة إجراء ترميمات في ساحة الحرم القدسي الشريف  -■

 السلسلة، والمتحف اإلسالمي، ومبنى باب الرحمة

 

 

الملك الحسرين  م، عهد7111 –م 7110اإلعمار الهاشمي الرابع ) -2

 : اآلتية  اإلنجازات  بن طالل( وتضمن

مشتروع إعتادة صتتنع منبتر صتالح التتدين التذي ديمتر فتتي حريتق عتتام  -■

 م. 1292

 زالقيام بأعمال صيانة لمرافق المسجد األقصى المبارك كافة -■

 

 

 

 

مستمر، عهد جاللرة الملرك  –م 7111اإلعمار الهاشمي ال امس ) -9

  اإلنجازات اآلتية :حسين المعظم(، وتضمن عبدالله الثاني ابن ال

مضتتاعفة عتتدد متتوظفي أوقتتاف القتتدس وحتتراس المستتجد األقصتتى  -■

 المبارك وزيادة رواتبهم. 

استصتتدار دليتتل المستتجد األقصتتى، والتعريتتف التتديني والتتتاريخي  -■

 الثابت للمسجد األقصى. 

 .تأسيس الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك  -■

)  تأسيس كرستي جاللتة الملتك عبداللته الثتاني ابتن الحستين المعظتم -■  

 لدراسة فكر اإلمام الغزالي في المسجد األقصى، وجامعة القدس  علل (
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بين المحاور الثالثة لرسالة عمان التي أكدتها المؤتمرات  س{:

 اإلسالمية ؟  

.وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض   -1  

 

األمة  توحيداعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض ونتيجة لذلك  -2

 وبالتالي تقويتها .
 

لل وقف أو على األقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة والتي تض -3

.الناس بكل أنواع األفكار الخاطئة والمدمرة   

 

 مبادئ رسالة عمانثالثا : 

 منها ( 5) حفظ مبادئ رسالة عمان؟) اذكر (  عدد  }س{:

     . العدالة في معاملة اآلخرين وصيانة حقوقهم -■

 .وتحريم الغدراحترام المواثيق والعهود،  -■

    .  الرفق واللين، ونبذ العنف والغلظة -■

 .تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين -■

      .   التوازن واالعتدال والتوسط -■ 

.احترام حق الحياة لغير المقاتلين  -■   

 النفس. التسامح والعفو اللذان يعبران عن سمو -■

 .أو جنسه أو دينهتكريم اإلنسان من غير النظر إلى لونه  -■

  

 

 

لم تقتصر رسالة عمان على اللغة العربية التي كتبت بها  فسر }س{:

 العالمية ؟ فقد تم ترجمتها إلى العديد من اللغات

 .انطالقاً من شمولية الهدف وعالمية المسعى  -■

 ليصار إلى توزيعها في شتى أنحاء العالم  -■

 من اإلطالع على حقيقة اإلسالم وفهم معانيه. بتتمكن الشعول -■

  

 

من العلماء والقادة مفكراً (  550فسـر أقر رسالة عمان  )  }س{:
  0442تموز  – 0445في الفترة من تموز  الدينيين والسياسيين 

ن تكون وجدوا فيها قواسم مشتركة بين أتباع الديانات تصلح أألنهم  

.الوصول إلى تفاهم مثمر منطلقاً للحوار والتقارب من أجل  

 

 

سالة اكدتها ركما بين القواسم المشتركة بين أتباع الديانات   }س{:
؟عمان  
.  العدل -■      .األمن  -■          .السالم -■    

.الرحمة  -■        .لفالتكا  -■    
 

 

 ومها ومبادئها (رسالة عمان ) مفه          األول    فصلال

 5241،  م4002رمضان في )ليلة القدر( ، لعاام  صدرت في  :حظة مال

 ) ضع دائرة (  في مدينة عمان.هجري 

 

 ما المصادر التي استندت إليها رسالة عمان ؟   }س{:
..ة من تعاليم القرآن ونبض اإلسالم ووسطيته ومن رؤية هاشمية نير  

 

 المقصود برسالة عمانأوالً : ما 

أصدره صاحب الجاللة الملك عبدالله الثاني  بيانرسالة عمان :  ◙

في عمان وقد وصف  4002 عامومجموعة من كبار علماء األردن، 

البيان ما هو من اإلسالم،وما ليس من اإلسالم وأي األعمال تمثل 

 .اإلسالم، وأيها ال تمثله

 

 م؟4002صدور رسالة عمان عام فسر  }س{:

توضاايح للعااالم الحاادية حقيقااة اإلسااالم الحقيقااي، وبانااه رسااالة قوامهااا  -■

 اإلخالص لله، وحب الجار والنية الحسنة، واالعتدال، والسالم.

ليقاول جاللاة الملاك عبداللاه الثااني للعاالم إنناا أخاوة وهاذا هاو اإلساالم  -■

 الذي يقوم على المحبة والسالم والبعد عن العنف واإلرهاب.  

 

 رسالة عمان وليدة فكرة هاشمية؟فسر   }س{:

ليتبناااى األردن ألجلهاااا الكثيااار مااان المااا تمرات والنااادوات  و المباااادرات 

موقاف إساالمي عقالناي بحثاي فقهاي سياساي يعار  صياغة الهادفة إلى 

 األمم والشعوب كلها اإلسالم المتعدل المتسامح.على 

 

  ؟لفئات التى يخاطبها بيان رسالة عمان ) أذكر( ا ام  }س{:
 .الناس في مختلف أرجاء العالم -■        إخوتنا في ديار اإلسالم  -■
 

 بين التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية؟ }س{:
هدف بيان " رسالة عمان " إلى مصارحة األمة بما يواجهها إن  }س{:

 من تحديات 
     ؟بين هذه التحديات ---
العمل على تشويه الدين والنيل  -■  . تهديد الهوية وتفريق الكلمة   -■

 من المقدسات

 
 ؟  ما المقصود بالمنعطف الصعب من مسيرة األمة ؟ وما مظاهره}س{:

: األخطار والتحديات التي تواجه األمة اإلسالمية  المنعطف الصعب
 والمتمثلة في المظاهر اآلتية :

 .تهديد الهوية اإلسالمية  -■.  تفريق كلمة األمة اإلسالمية  -■ 
 التشويه واالفتراء على األمة اإلسالمية والنيل من مقدساته -■ 
ه شرسة ممن يحاولون أن يصوروها عدُوا لهم بالتشويال ات لهجما  -■ 

.واالفتراء  
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بين أهم توصيات المؤتمر الدولي األول لمنتدى الوسطية الذي   }س{:

 م؟ 4002عقد في عمان عام 

 .اعتماد الم تمرون رسالة عمان، وتبنيها   -■

اعتماد مقررات م تمرات الوسطية التي عقدت في الكويت  -■

  والمملكة العربية السعودية والبحرين وغيرها، وتعميمها. 

 

 .التسامح ثانياً: 

مفهوم إنساني يعني احتارام التناوع واالخاتالف وقبولهماا  التسامح :  ◙

عباار االنفتااال والمعرفااة وحريااة الفكاار والمعتقاادات ، وهااوليس أخالقيااا 

 فقط بل هو سياسي وقانوني. 

 

 

 دعوة األديان السماوية إلى التسامح ؟ : فسر{س

يعذذذد التسذذذامح مذذذن أهذذذم المبذذذادئ اإلنسذذذانية التذذذي دعذذذت فسذذذر  }س{:

 الشرائع السماوية إلى تطبيقها؟

 نظراً إلى تنوع البشر في أصولهم وثقافاتهم وأديانهم. -■

 من أجل تحقيق التعارف والتعايش والتعاون. -■

 تعزيز القيم المرتبطة بحقوق اإلنسان واحترام الكرامة اإلنسانية.   -■

 

 

 ما الوسائل التي دعت رسالة عمان إلى تطبيق التسامح ؟   }س{:

 .احترام حقوق اإلنسان وحرياته لتحقيق العدالة -■

 االحترام المتبادل بين أتباع األديان والمذاهب.  -■

 تعزيز مفهوم الحوار والعيش المشترك والمحبة بين الشعوب -■

 

 

كمذذا جذذا  فذذي  بذذين علذذى مذذاذا يقذذوم مذذنهل الذذدعوة إلذذى اللذذ  }س{:

  اإلسالم؟

 كرم اإلسالم اإلنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. -■

 على الرفق واللين والتاكيد -■

 .رفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير -■ 

 وأن هدف اإلسالم هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين.  -■

 

 

 وضح آثار التسامح في المجتمعات البشرية؟  }س{:

 نشر ثقافة العيش المشترك بين الشعوب واألمم.  -■

 االنفتال على الثقافات، وتحقيق المكاسب المشتركة.  -■

 ازدهار المجتمع اإلنساني وتقدمه.  -■

 انتشار المحبة واأللفة بين الناس.  -■

 الفصل الثاني           الوسطية والتسامح في رسالة عمان

 ؟ الوسطية والتسامح بين اآلثار المترتبة على تطبيق }س{:

غايات  لتتحققكل أسباب العنف والتعصب والكراهية بين البشر،  إزالة

 الشرائع السماوية في نشر المحبة والعدل والسالم. 

 

 الوسطية أوالً: 

منهج فكري، وموقف أخالقي سلوكي قائم على اعتدال   الوسطية : ◙

 اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيداً عن اإلفراط والتفريط. 

 

 

نزعات الغلو والتطرف  محاربةقيام الدين االسالمي على  فسر س{:

 والتشدد؟

ألنها تعمل على حجب العقل عن تقدير سوء العواقب واالندفاع  -■

 األعمى خارج الضوابط البشرية ديناً وفكراً وخلقاً.

 ألنها ليست من طباع المسلم الحقيقي المتسامح المنشرل الصدر. -■

 

 

دعذذا اإلسذذالم إلذذى الوسذذطية الشذذاملة للحيذذاة فذذي جوانبهذذا  فسذذر }س{:

 ً  لتحقيق جملة من األهداف النبيلة في حياة المجتمع.   ؟جميعا

 

 

ة؟ما األهداف التي سعى اإلسالم إلى تحقيقها عن طريق الوسطي }س{:  

  واألهواء. الوصول إلى الحقائق بعيداً عن الميول -■

 قيام اإلنسان بواجباته من غير إفراط أو تهاون. -■

 إضفاء معاني االستقامة واألمانة والخير على المجتمع. -■

.نشر المحبة، وتقبل اآلخر -■   

 

 

 ؟يمثل الهاشميون أنموذًجا في الوسطية واالنفتاح فسر }س{:

عليهااا ألنهام أخااذوا علااى عاااتقهم واجااب الادفاع عاان قاايم الوسااطية والحااة 

 .بوصفها ثوابت تنطلق من تعاليم الدين اإلسالمي لتعزيز الحوار

 

 

 ما مظاهر تطبيق الوسطية في الفكر الهاشمي؟! }س{:

، رعاية الملك عبداللذ  الثذاني مذؤتمرات منتذدى الوسذطية للفكذر والثقافذة

الاااذي كاااان بعناااوان )وساااطية اإلساااالم باااين الفكااار  المذذذؤتمر األولمثااال 

  في عمان م.4002والممارسة( عام 

الااذي جاااء بعنااوان )الاادور العملااي لتيااار الوسااطية فااي  والمذذؤتمر الثذذاني

 في عمان . 4002م عااإلصالل ونهضة األمة( 



                       الوحدة الرابعة / رسالة عمان                )  رياض ومدارس  جامعة الزرقاء (                      إعداد محمد البطران 4777047770

 

3 

 

 أخطار التطرف في المجتمعات .ثانياً: 

بين آثار التطرف  }س{:بين أخطار التطرف في المجتمعات؟ أو }س{:

 في المجتمعات ؟

 .البشرية المجتمعات على سيئة نتائج التاريخ عبر التطرف ترك -■

 كان سبباً في تاخر كثيرمن هذه المجتمعات وتراجعها وأنهيارها.  -■

 أصبح التطرف أحد السمات البارزة لما يجري في العالم اليوم. -■

 تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى. -■

 الحروب التي تحدث اليوم سببها التطرف واإلرهاب. -■

 

 

هي الممارسات الخاطئة ايًا كان   المفهوم المعاصر لإلرهاب : ◙

مصدرها وشكلها، والمتمثلة في التعدي على الحياة اإلنسانية بصورة 

 باغية متجاوزة ألحكام الله.

 

ما الحرب التي وصفها الملك عبدالل  الثاني في خطاب  أمام س{:

 الجمعية العامة لألمم المتحدة ؟

رب ألديان بل ححربنا عالمية ليست بين الشعوب أو المجتمعات أو ا

رفين دلين من جميع األديان والمعتقدات ضد كل المتطلمعتتجمع كل ا

 من جميع األديان والمعتقدات.

 

امة أشارجاللة الملك عبدالل  الثاني في خطاب  أمام الجمعية الع }س{:

  الحرب الي  يشهده العالم اليوم. إلى طرفي 4005لألمم المتحدة عام 

بين طرفي تلك الحرب؟ --  

جميع  لين من جميع األديان والمعتقدات ضد كل المتطرفين منلمعتد ا

 األديان والمعتقدات.

 

بين الطرق ) االساليب( التي يستغلها خوارج هيا العاصر في  }س{:

تهديدهم للعالم التي بينها  جاللة الملك عبدالل  الثاني في خطاب  أمام 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة ؟

يستغلون األختالفات الدينية لتقويض أسس التعاون والتراحم بين  -■

 .باليين الناس من جميع األديان والطوائف 

تستغل حالة االنغالق والشك بين اتباع مختلف الديانات والمذاهب  -■

 للتوسع وبسط نفوذها .

يمنحون أنفسهم مطلق الحرية لتحريف تاويل كالم الله وتبرير  -■

 ةجرائمهم البشع

 

 

                التطرف صوره واخطاره على المجتمع اإلنساني         ثالثال فصلال

مجموعة من األفكار والمعتقادات والمواقاف التاي يتشادد  التطرف :  ◙

 . األفراد في اتخاذها وتتجاوز ما هو مالوف أو سائد أو متفق عليه

 

 أسباب التطرف في المجتمعات البشرية ) العالم (؟  بين }س{:

 ضعف القيم والمبادئ.       -■

 انتهاك حقوق اإلنسان، والحد من الحريات في بعض الدول.  -■

 ممارسة صور التعصب العرقي أو الطائفي أو المذهبي. -■

 االستخدام الخطا لوسائل االتصال التكنولوجي. -■

االبتعااااد عااان تعااااليم الااادين، والفهااام المغلاااوط للكثيااار مااان النصاااوص  -■

 الشرعية، 

 

 

 .  صور التطرف .أوالً: 

 بين ) عدد ( صور التطرف ؟ }س{:

ويتمثل بالخروج عن القواعد الفكرية والثقافية :  التطرف الفكر  ◙

 . السائدة في المجتمع

التعصب للرأي وعدم تقبل  ومن مظاهره،   وهو أخطر أنواع التطرف 

 آراء اآلخرين.

المنظمات اإلرهابية التي تستبيح دماء  ومن أمثلة التطرف الفكر 

 األديان وتدمر المجتمعات. اآلخرين من كل

 

: وهو الخروج عن االعتدال في الدين فكراً وعمالً،  الديني التطرف ◙ 

 .  التطرف الميهبيباإلضافة للتطرف لدين معين   ومن أنواع 

 

 .استباحة الدماء واألموال  ومن مظاهره

 

ويعني اتخاذ مواقف عنصرية متشدده تجاه  السياسي : التطرف ◙

 الشعوب .

 

: ويعني الخروج عن االتزان األخالقي إما بالتشدد  األخالقي التطرف ◙

في تطبيق سلوك أخالقي معين ، أو في التخلي تماماً عن تطبيق ذلك 

 السلوك.

 

فسر تعد المنظمات اإلرهابية) خوارج هذا العصر( منظمات  : س
أو تعريف خوارج العصر ... متطرفة فكريًا و دينيًا؟  

افها خارجة عن الدين فهي تستغل أسم الدين لتحقيق أهدألنها منظمات 
 المتطرفة الفكرية والسياسية ومصالحها الخاصة .
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  دور المجتمع في مواجهة التطرف .ثالثاً:  

 

دور المجتمع في مواجهة التطرف؟  بين  س{:  

 تسهم قوة المجتمع وتماسكه في الحد من ظاهرة التطرف،
ما بحية اصبحت مواجتهاته واجبا على المجتمع وم سساته، والسي

 الم سسات الدينية من مساجد وكنائس . 
 

 

فسر يقع الدور األهم واألكبر على عاتق المواطن في مواجهة  }س{:

 اإلرهاب؟

ألن المواطن العنصر األساس في مواجهة التطرف بنوعيه ومشاركته 

 الفاعلة في بناء وطنه.

 

 

 منها ( 5) حفظ ؟دور المواطن في مواجهة التطرف بين  }س{:

 .سبيله في والتضحية الوطن ر أ عن الدفاع -■

 .كافة ورهبص  والتطرف التعصب محاربة -■

 .حيحةصال والمعلومة بالعلم نفسه تسليح -■

 واحترام واآلخر. الحوار -■

 . الوطن مكتسبات عن الدفاع -■

 . معلومة، أي من للتاكد الموثوقة المصادر اإلى الرجوع -■

 . العنف إلى الداعية المتطرفة األفكار رفض -■

التعاون مع م سسات الدولة والسيما األمنية منها للتبليغ عن أي  -■

 شيء يُثير الشبهة
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