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 الفصل االول : السلطات الدستورية في االردن 
 

 .أوالً: السلطة التنفيذية

 تتكون السلطة التنفيذية في األردن من مكونين رئيسين هما :

 مجلس الوزراء )الحكومة(:  -0         مؤسسة العرش  -7

 

 مؤسسة العرش . -7

 الهاشمية،ملك المملكة األردنية   هايمثل مؤسسة : مؤسسة العرش  -◙
 وهي المكون األول للسلطة التنفيذية .

 

نظام الحكم في األردن   بين طبيعة نظام الحكم في األردن؟ }س{:

مؤسس الفي أسرة الملك عبدالله األول بن الحسين ، نيابي ملكي وراثي

 .وتكون وراثة العرش في الذكور من أبناءه 

 

  بين أسس أنتقال العرش ؟ س:

حب العرش إلى أكبر أبنائه سناً ثم أكبر لك من صاتنتقل والية الم   -■
 أبناء ذلك االبن األكبر وهكذا طبقة بعد طبقة. 

خوته وإذا لم إلك عقب تنتقل إلى أكبر له والية الم  لمن إذا لم يكن  -■
 أخوته وهكذا حسب الترتيب.  يكن له أخوة فإلي أكبر أبناء

 

 

 يمارس الملك صالحيات متعددة بوصفه رأس الدولة }س{:
 نقاط(5  ؟ ) حفظ اي صالحيات تلك الأبرز ،اذكر

               القوات المسلحة. القائد األعلى قيادة القوات المسلحة فهو  -■

 .والسلم  إبرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب -■

  اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك. -■

      تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.  -■

 . ئهأعضاوتعيين رئيس مجلس األعيان  -■

 إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية.  -■

 .بعد إقرارها من مجلس األمة  المصادقة على القوانين -■

 ات ،ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم تعيين قائد الجيش ومدير المخابر -■

األمة  إجراء االنتخابات النيابية ودعوة مجلسإلى  الدعوة  -■

 لالجتماع وافتتاحه وتأجيله وحله. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مجلس الوزراء )الحكومة(:  -0

يتألف من رئيس الوزراء  مجلس مجلس الوزراء )الحكومة(: -◙
وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة وتعد 

 .على كافة شؤون الدولة الحكومة صاحبة الوالية العامة

 

  

 ؟ل مجلس الوزراءيتشك أذكر ) بين ( أسس}س{: 

 يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسمياً بتشكيل الوزارة.  -■

على الملك أسماءهم  يختار رئيس الوزراء الوزراء، ويعرض -■

 بتشكيل الحكومة.إلصدار اإلرادة الملكية السامية 

يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة  -■

 الملك. 

يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب خالل  -■

 من تشكيله للحصول على الثقة.  شهر

 
 

هو خطة عمل الحكومة بناء على كتاب   : البيان الوزاري** 
تتعهد الحكومة وإليها من قبل جاللة الملك  وجههالتكليف السامي 

وتسأل من مجلس النواب عن التزامها ، واليتها  في مدةبتنفيذه 
 بتنفيذه.

 
 

 

أو بين ؟    }س{: ما الحاالت التي تستوجب تغيير  الحكومة

 ؟األسباب الموجبة لتغيير الحكومات في األردن

انسجامها وقدرتها إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة قد فقدت  -■
 .على بذل مزيد من العطاء

 .أو أنها ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب -■

لظرف جديد متغير أو سياسة  ن تكون غير قادرة على استجابةأ -■
 ..عربية خارجية مستجدة

 

 ؟)أبرز مهام مجلس الوزراءبين ) اذكر ( }س{: 

  إعداد الموازنة العامة للدولة.  -■

  األمه.اقتراح مشاريع القوانين  ورفعها إلى مجلس  -■

           جميعها . إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية -■

 تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.  -■

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ثانياً: السلطة التشريعية

تعد السلطة التشريعية ركيزة أساسية للحكم في الدولة فسر}س{: 
 ؟ األردنية

يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب ضعفي مجلس فسر }س{: 
مصدر السلطات إذ نص الدستور األردني تعتبراألمة  ألن األعيان؟

 على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي

 

هذه تناط هي أحد السلطات الثالث حيث  : السلطة التشريعية -◙
 .بالملك ومجلس األمةالسلطة 
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 .من مجلسي األعيان والنواب: مجلس يتكون   مجلس األمة -◙

الملك بإرادة ملكية، وال  هأعضاء: مجلس ي عين  مجلس األعيان -◙
 يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس عن نصف عدد أعضاء 

باالقتراع السري  هأعضاءي نتخب مجلس   :مجلس النواب -◙
 والمباشر من قبل الشعب بمقتضى قانون انتخاب المعمول به.

 

 ؟؟ اختصاصات السلطة التشريعيةبين ) اذكر ( }س{: 

  منح الثقة للحكومة  -■ لحياة الشعب.تشريع القوانين المنظمة  -■

   إقرار الموازنة العامة. -■

 واستجوابها ومراقبة أدائها لحكومة حول األمور العامةا مساءلة  -■
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ثالثاً: السلطة القضائية

من تطبيق تأتي أهميتها    ؟أهمية السلطة القضائية بين  }س{:
 .القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة وببعضهم البعض

 

مستقلة عن السلطات سلطة السلطة القضائية  فسر تُعد}س{: 
تتوالها المحاكم بجميع أنواعها وتصدر أحكامها وفقاً ألنها   ؟ األخرى

 من الملك. للقوانين المعمول بها في المملكة بعد المصادقة عليها

 

؟  تمتع القضاة بموجب الدستور األردني باستقاللية تامةي فسر }س{:

في المحاكم النظامية بقرار يصدر من  ي عينون وي رقون وي عزلون ألنهم

 المجلس القضائي ويقترن بإرادة ملكية سامية وفقاً ألحكام الدستور.

 

 ؟اختصاصات السلطة القضائية  اذكر) بين ( }س{:

السلطة التشريعية والسلطة  هاحددالقوانين واألنظمة التي ت  تطبيق  -■

 التنفيذية.

 .ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سيادة القانون -■

 .حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف  -■

 ين وتحقيق االستقرار داخل المجتمع.صماخالفصل بين المت -■ 

 

يمثل قمة هرم السلطة : مجلس   المجلس القضائي األردني -◙
القضائية في األردن، ويجسد المجلس القضائي مع مجلس األمة 

 .والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات

 

 ؟(في االردن  س: بين ) مظاهر استقاللية المحاكم

تعد المحاكم في األردن مستقلة ومصونة من تدخل أي جهة سواء 
ويحق ،كانت رسمية أم غير رسمية وجلساتها مفتوحة أمام الناس 

فراد والهيئات والمؤسسات المختلفة االحتكام إلى القضاء على لأل
 .اختالف أنواعها ودرجاتها تطبيقاً لمبدأ استقاللية القضاء 

 ، اذكرها ؟األردن إلى ثالث أنواعتقسم المحاكم في   }س{:
محاكم  -2المحاكم الشرعية  -1التي تشمل : المحاكم الدينية -أ

 الطوائف الدينية
 المحاكم الخاصة -ج.           المحاكم النظامية -ب

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل الثاني : الحياة النيابية في االردن
 

بدددأت الحيدداة النيابيددة فددي األردن منددذ تأسدديس اإلمددارة إذ  مالحظةةة : 
 .شكلت خمسة مجالس تشريعية

 
 ؟ في عهد االمارة المجالس التشريعية  س: أذكر ميزات 

 
 . مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها -■         النشاط السياسي  -■
 التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية. -■
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

شهدت الحياة النيابية بعد االستقالل مجموعة من فسر س{: 
المستجدات القانونية، والسياسية واالجتماعية الداخلية 

 ؟بسببوالخارجية
 .م1491فلسطين عام نتيجة نكبة  -■
م األمر الذي استدعى إعادة النظر 1491وحدة الضفتين عام  -■

 الضفة الغربية في قانون االنتخاب، لضمان مشاركة الفلسطينيين في
 باالنتخابات.

 
 
 

التطور الدستوري والنيابي عندما أجريت االنتخابات  بين أثرس{: 
 لمجلس النيابي الرابع؟ م7551عام 
 .ة الفعاليات السياسية على اختالف اتجاهاتها مشاركة كاف -■
ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية عندما حصل مرشحو األحزاب  -■

في المجلس النيابي الرابع  ( مقعداً 91( مقعداً  من أصل )22على )
 .شكلت على أثرها حكومة سليمان النابلسي ،
 
 

باسم الحكومة حكومة حزبية ائتالفية تشكيل أول  تم مالحظة : 
 . ) ضع دائرة (سليمان النابلسي برئاسة  ،الوطنية

 
 
 

حل معظم المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها فسر }س{: 
 م(؟ 7517 -7501بين عامي ) .الدستورية

في التحديات التي أثرت على الحياة النيابية  ) بين (}س{: اذكر
  م(؟7517 -7501بين عامي )التجربة الديمقراطية األردنية 

 تداعيات القضية الفلسطينية.  -■الحروب اإلقليمية .        -■
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عام نيسان  19حتى االردن استمرت الحياة الديمقراطية في مالحظة : 

آخر مجلس نيابي  ) المجلس التاسع (م ، حيث جرى انتخاب 7517
 ) ضع دائرة ( يجمع بين الضفتين .

 
 

 ألكثر من مرة ؟تمديد فترة المجلس النيابي التاسع  }س{:فسر 
 .االحتالل الصهيوني للضفة الغربية م،و1421حرب حزيران  بسبب

 ، وتاجيل جلسات مجلس األمة . وظيفة السلطة التشريعيةتعطيل 
 
 

 م تم7570 –م 7517من تعطيل الحياة النيابية  خالل فترة}س{:
 .أذكر أهم هذة الصيغ ابي البحث عن إيجاد صيغ بديلة للمجلس الني

الوطني  والمجلسم، 1412االتحاد الوطني األردني عام  مشروع
 م.1411االستشاري 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م(7570 – 7577ثانياً: المجلس الوطني االستشاري األردني )

مجلس معين بإرادة ملكية وبتنسيب  االستشاري:المجلس الوطني  -◙
، وجاءت تركيبه المجالس ممثلة عامينكانت مدته من رئيس الوزراء 

 لشرائح المجتمع ، وفئاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية كافة .

 

}س{:ما الدوافع التي أدت إلى تشكيل المجلس الوطني  
 ؟م7577االستشاري

 م؟7577 الوطني االستشاري األردني}س{:فسر  تشكيل المجلس 
نتيجة الظروف اإلقليمية المحيطة التي منعت المجلس النيابي من  -■

 االستمرار ولكي التنقطع الحياة النيابية في المملكة.

    .لسد الفراغ الدستوري  -■

في صنع تحمل المسؤولية   -■إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية  -■
 .القرار

 

دعوة جاللة الملك الحسين بن طالل الحكومة إلى وضع س{: فسر 

  قانون مؤقت يُنشا بموجبه المجلس الوطني االستشاري؟ 

 .مناقشة السياسات العامة  -■   . بهدف تبادل الرأي والمشورة  -■

 . جميعها النظر في القوانين والتشريعات -■

 

بعد  م7570المجلس النيابي التاسع لالنعقاد عام  دعوةس{: فسر 
  إعالن حل المجلس الوطني االستشاري ؟

لتعديل بعض مواد الدستور ليصبح باإلمكان إجراء انتخابات فرعية 
لملء المقاعد النيابية الشاغرة بوفاة ثمانية نواب من أعضاء المجلس 

المقاعد الشاغرة ْل حيث أجريت انتخابات تكميلية لم ،النيابي التاسع 
 .النيابي العاشروسمي هذا المجلس بالمجلس 

 

  م1411استمر المجلس النيابي العاشر حتى عام  مالحظة :

 

 
 

 م: 7575في األردن عام  ةالديمقراطي حياةثالثاً: ال

 م؟ 7575فسر عودة الحياة النيابية عام }س{: 

أستمرار مسيرة في من الملك الحسين بن طالل  رغبة  -■
 اإلصالح 

فك االرتباط واألزمة االقتصادية للتعامل مع عدد من األحداث ك -■
 .مع فلسطين 

 

عشر بداية مرحلة جديدة  المجلس النيابي الحادييعد فسر }س{: 
مشاركة حزبية واسعة شهد  ألنه ؟ في مسيرة الديمقراطية األردنية

 من مختلف الشرائح واألطياف السياسية في األردن.

 

م، 1441عام كان المجلس النيابي الثالث عشر المنتخب  مالحظة :
 ) ضع دائرة(.آخر مجلس النيابية في عهد الملك الحسين بن طالل

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .م 0447ابعاً: الحياة النيابية منذ عام ر
 

عهد الملك عبدالله الثاني  شهدت الحياة النيابية في }س{: فسر
 تطوراً ملحوظاً ؟

نظراً إلى توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر  -■
 ثقافة الديمقراطية .

 تعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع األردني كافة  -■
 دعوته إلنشاء الهيئة المستقلة لالنتخاب.  -■
 بسبب ترسيخ سياسة االصالح وتطوير الحياة الحزبية.  -■
 
  
 

تأجيل انتخاب مجلس النيابي الرابع عشر إلى عام  }س{: فسر
على الرغم من انتهاء المجلس النيابي الثالث عشر في عام 0442
بسبب  تداعيات حرب الخليج الثانية ، واالنتفاضة  م ؟ 0447

 الفلسطينية .
 
 
 

والخامس م 2113المجلس الرابع عشر في عام  ان تخب مالحظة :
م  أجريت انتخابات 2113وفي عام  م.2111عام  عشر في 

المجلس النيابي  السابع عشر وفقاً لقانون انتخاب معدل أقر في عام 
 م.2112
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 الذي صدر في عامنتخاب االقانون أبرز ما جاء في  }س{: أذكر 
 ؟ م0471

( 19) عضًوا بينهم ( 131عدد أعضاء مجلس النواب )  أصبح -■
 .مقعداً للكوتا النسائية 

 .إلغاء قانون الصوت الواحد ، واعتماد القائمة النسبية المفتوحة  -■
 
 
تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد هي  الكوتا النسائية: -◙

وذلك لضمان تمثيل  للنساء البلدية النيابية و الهيئات المنتخبة والمجالس
 المرأة األردنية في مواقع التشريع وصنع القرار.

 
 
م من أجل 2112:تأسست عام  الهيئة المستقلة لالنتخاب  -◙

اإلشراف على االنتخابات النيابية وأدارتها في كل مراحلها واالشراف 
 على اي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء

 
 
نظام تصويت  يمتلك  فيها كل ناخب : القائمة النسبية المفتوحة  -◙

 عدداً من األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته االنتخابية 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الفصل الثالث : الحياة الحزيبة في االردن
 

تأسةس حةزب عهدد اإلمدارة عنددما  منذالحزبية في األردن  الحياة بدأت
 .م1421الذي شكل أول حكومة أردنية في عام  االستقالل

 
 
 

قبةةل }س{: قةةارن بةةين مطالةةب األحةةزاب القوميةةة واألحةةزاب الوطنيةةة 
 ؟االستقالل

 مطالب األحزاب الوطنيةأذكر مطالب األحزاب القوميةاذكر 

 تدعو إلى قيام الوحدة العربية -■
والهجرة ،رفددض وعددد بلفددور -■

 .اليهودية إلى فلسطين

حصدددددددددول األردن علدددددددددى  -■
 االستقالل 

 إنهاء االنتداب البريطاني -■

 
 
 
 ؟األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اإلمارة عدد) أذكر (س{:  
     حزب الشعب األردني   -■                  حزب االستقالل -■
 حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني.  -■
 
 
 

 

{:  ما العوامل التي أدت إلى نشاط الحياة الحزبية بين عامي س

 م(؟7557 -7501)
 -7501الحياة الحزبية في األردن بين عامي ) اطنشفسر}س{: 
 م(؟7557

      م1492االستقالل عام بسبب  -■
 م  1491وحدة الضفتين عام  -■
م الذي سمح بتشكيل األحزاب 1492إصدار دستور عام  -■

 .السياسية والجمعيات 
 .ازداد النشاط الحزبي اإليديولوجي )الفكري( في تلك الفترة -■
 
 
 
 

؟ م(7575 -7557}س{:  فسر إيقاف العمل الحزبي بين عامي )
بين  }س{:  فسر إعالن األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي

 م(؟7575 -7557عامي )
والقوانين مخالفة بعض األحزاب للشروط التي أقرها الدستور -■

 .لعمل الحزبيل الناظمة 
■-  ً  .توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليمياً ودوليا
 .للحفاظ على أمن وسالمة الوطن -■
 
 
 
 

بنشاطها على  جماعة األخوان المسلمينفسرأستمرارعمل }س{: 
   م(؟7575 -7557إيقاف العمل الحزبي بين عامي ) الرغم 

  ، وليست حزباً سياسيًا .بحكم أنها جمعية خيرية اجتماعية
 
 
 
مجموعة من القوانين تلجأ إليها  الدولة في األحكام العُرفية :  -◙

حالة األزمات ، وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف 
ذية صالحيات واسعة حتى الطارئة ، وتمنح فيها السلطة التنفي
  يستتب األمن واالستقرار في البالد

 

 

 ،م7575مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام تسمية  {:}س

 ؟بمرحلة التحول الديمقراطي

 ؟م7575}س{: فسر عودة النشاط الحزبي في األردن عام 

 .انطالق الحياة النيابية من جديدإعادة ألنها شهدت  -■

م  التي سمحت ألعضاء 1414االنتخابات النيابية عام وإجراء  -■
 .األحزاب السياسية بالترشح لالنتخابات التي جرت
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مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام  أبرز مظاهر اذكر }س{: 
  ؟م 7575

    .م1441صدور الميثاق الوطني عام  -■

  .م1442صدور قانون األحزاب عام  -■

 .             العامةإطالق الحريات  -■

 م2111تعديل قانون األحزاب عام  -■ 
 

 م.  7557صدور الميثاق الوطني عام   -7

إطار يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل  : الميثاق الوطني -◙
السياسي التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع األردني 

إلى ترسيخ النهج الديمقراطي وتحقيق التعددية  والسعىالمختلفة، 
" نفس م.  7557صدور الميثاق الوطني عام  ) فســـــر. السياسية 

 التعريف السابق"(

 

 

 }س{: ما المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيز
 ؟الديمقراطي النهج

للتنظيمات احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام  -■
 واألحزاب السياسية.

  .السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات -■

 . آلخرينترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات ا -■

 .ضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعاً  -■

  الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.  -■

 

 :م7550األحزاب عام صدور قانون  -0

م تناول تنظيم مختلف 1442قانون صدر عام  قانون األحزاب : -◙
 أوجه الحياة السياسية والحزبية  .

 

تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفقاً   الحزب: -◙
للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية أهداف محددة تتعلق بالشؤون 
 .ويعمل بوسائل سلمية ومشروعة 

  

 

   ؟م7550}س{: صدر قانون األحزاب األردني عام 

أهداف محددة تتعلق  وتحقيق ،المشاركة في الحياة السياسية بقصد
بوسائل سلمية  عملالو، بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

تعد من مظاهر الحياة  األحزاب السياسية  وألن.ومشروعة 
 .الديمقراطية للدولة

 }س{: عدد االتجاهات السياسية الحزبية في األردن؟  

 (.القومية والوطنية واإليديولوجية) االتجاهات السياسية 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  إطالق الحريات العامة -2

س : من مظاهر العودة إلى الحياة الحزبية  إطالق الحريات ، 

 اذكرها؟

بإصدار العديد من  والسماح،األحكام العرفية المقيدة للحريات  إلغاء
 الصحف والمجالت والمطبوعات المتخصصة.

 
 
 
 

 .تعديل قانون األحزاب  -9

 م 0475،   0447بين أهم التعديالت لقانون االحزاب لعام  }س{:

تعديل قانون األحزاب عام 
 م0447

قانون  األحزاب عام  تعديل 
 م0475

أن ال يقل عدد المؤسسين 
عضو من  (911)للحزب عن 

 خمس محافظات

تخفيض عدد المؤسسين 
 ( عضواً 191للحزب إلى )

 

 

( عضواً 754)تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى فسر}س{: 
 م.0475حسب قانون األحزاب 

 ةبهدف تشجيع المشاركة الحزبي
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 الفصل االول : التطور التاريخي للقوات المسلحة
 

 .م(1291 -1291أوالً: المرحلة األولى )
 
 -1291) األولىالعربي األردني تشكيالت الجيش أذكر }س{:  

 ؟م(1291
وهي القوة التي جاءت مع األمير عبدالله من : القوة العربية -■

 ( جندياً. 522( ضابطاً و)52الحجاز إلى معان وتكونت آنذاك من )

وكانت مهمتها حفظ األمن وتكونت من قوة : قوة األمن العام -■

 الدرك الثابتة وقوة الهجانة. 

تكونت من سرايا فرسان ومشاة، بلغ عدد أفرادها : القوة السيارة -■

 ( رجالً. 022)

 

أبرز التطورات التي مر بها الجيش العربي األردني في  اذكر:  }س{

 ؟م(1291 -1291)المرحلة األولى

 م. 1251األمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة عام  قوةإلغاء  -■

 .م1251إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام  -■

 تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية. -■

 .وسالح المدفعية  ،تشكيل سالح الجو األردني  -■

 فسر تسمية الجيش األردني بالجيش العربي؟ }س{:
 ليكون جيًشا لكل العرب ، يدافع عن قضاياهم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .م(1266 -1291ثانياً: المرحلة الثانية )

تعريب قيادة الجيش في األول من آذار شهدت سنوات هذه المرحلة 
بقيادة  ضابًطا ( 66) الضباط  االنجليز حيث بلغ عدد  م،1296عام 

 . الضابط ) جون كلوب( القائد العام للجيش

 
فسر تأثير وجود القيادة األجنبية للجيش على تطوره  }س{:
 ؟وتقدمه

 إخالصبسبب  وتقدمه) فسر(  أي تطوير للجيش األردنيلم يطرأ 
سيطرة لندن فيما يختص بشؤوننا ،و لبريطانيا ءهووال تلك القيادة
 . العسكرية

 

لملك الحسين إنهاء هو إعالن ا العربي : تعريب قيادة الجيش -◙
 1كلوب باشا وكبار القادة اإلنجليز في  العربي خدمات قائد الجيش

 .م1221آذار عام 

 

 

 

 بين موقف مجلس الوزراء من قرار تعريب قيادة الجيش؟ }س{:

القائد العام للجيش جون كلوب باشا ، اتخذ قراره بإنهاء خدمات  
 وتعيين اللواء راضي عناب رئيًسا لالركان.

 

 

 : هو أول قائد أردني للجيش العربي األردني . راضي عناب -◙

 

الجيش العربي األردني في  شهدهاأبرز التطورات التي  أذكر}س{:
 (؟1266-1291المرحلة الثانية)

 .م1220في عام  إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية -■

  . المدةازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود في هذه  -■

 .تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش -■

 

شهدت المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات المسلحة  }س{:

    رها، أذكتشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة األردنية 

 .    ع الملكيودرالسالح  -■              ألوية الحرس الملكي -■

 .ألوية جديدة للمشاة  -■     كتائب المدفعية -■

 

شهدت المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات المسلحة  }س{:

أذكر ، تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة األردنية 

  جديدة للمشاة؟أسماء اربعة ألوية 

 لواء القادسية -■          لواء األمام علي بن أبي طالب -■

 لواء اليرموك  -■        لواء خالد بن الوليد -■    لواء حطين -■

 

 
من ضباط وجنود في  العربي أعداد المنتسبين للجيشبين  }س{:
 (؟1266-1291الفترة )

 

 عدد الضباط والجنود السنة

1291 520222 

1296 520222 

1261   220222 
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 .م(1216 -1261ثالثاً: المرحلة الثالثة )

شهد الجيش العربي خالل المرحلة الثالثة أحداث اثرت  فسر }س{:
 على تطوره ؟

ناتجة عن الصراع العربي العسكرية السياسية والتحديات بسبب ال 
من الحروب  اً الصهيوني، حيث خاض الجيش العربي األردني عدد

 .على تطوره ةكبير بصورةأثرت 

 

اذكر أبرز الحروب التي خاضها الجيش العربي مع العدو  }س{:
 الصيهوني؟ 

عدد ثالثة حروب خاضها الجيش العربي األردني بين عامي  }س{:

  ؟م1211 -1261

فيها الجيش العربي األردني  فقد م:1261حرب حزيران  -■

 واحتلت إسرائيل الضفة الغربية. ،أسلحته الكثيرمن

حقق فيها الجيش العربي األردني  م:1261حرب الكرامة عام  -■

  اإلسرائيلي.أول انتصار عربي على جيش العدو 

ها الجيش شارك في  م:1211عام  (رمضانتشرين )حرب  -■

 القتال على الجبهة السورية. ب العربي األردني

 

الجيش العربي األردني في  شهدهاأبرز التطورات التي  أذكر }س{:

 (؟1216-1261المرحلة الثالثة)

     االستطالع  -أ: بمهام للقيام تشكيل القوات الخاصة  -■

واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة  -جومكافحة اإلرهاب  -ب 

 تقدمها. 

 .تنظيم الجيش على أساس الفرق  -■

تطوير منظومة الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع الجوي  -■

 الميداني . 

 .       إنشاء المركز الجغرافي الملكي  -■

 مشاركة المراة األردنية في القوات المسلحة . -■

 

 ؟مشاركة المرأة في القوات المسلحة على س{:اذكر مظاهر}

الجامعيات األردنيات للعمل إداريات في النساء  تجنيد عدد من 

 .القوات المسلحة 

  

 االستطالع قوات تم تشكيلها للقيام بمهام :  القوات الخاصة -◙

  واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها. ،ومكافحة اإلرهاب ،

 .م(1222 -1211رابعاً: المرحلة الرابعة )

األردني بين عامي مظاهر تطور الجيش العربي أبرز }س{:اذكر 
 م(؟1222 -1211)

العديد من الكليات ، وإنشاء جامعة مؤتة )الجناح العسكري(  -■

 العسكرية. 

  صدور قانون خدمة العلم -■. إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية  -■

وتغيير المسمى إلى القوة  ،تطوير قوة خفر السواحل الملكي -■

  .البحرية الملكية 

 و الملكي ورفده بأحدث الطائرات المقاتلة. تطوير سالح الج -■

لمتابعة شؤون  ) فســـر(تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية  -■

 المرأة في القوات المسلحة .

م بجامعة مؤته العسكرية، 8212في عام ى نكلية األميرة م ألحاق■ 

لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات   ) فســـــر(

 المؤهالت. 

   . المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية -■

تخليداً لذكري شهداء  -أ  ) فســــــر(، إنشاء صرح الشهيد  -■

ً يسجل تاريخ األردن  و -بالجيش العربي،  ليكون متحفاً وطنيا

 دنية.األر الحديث، وإنجازات القوات المسلحة

 

ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا : قانون قانون خدمة العلم -◙

 .سن الثامنة عشر في التدريب العسكري لمدة عامين

 

األردنية في قوات  المسلحة القواتأفراد مشاركة تزايد  }س{: فسر
ة التي تتمتع بها يبالطالدولية السمعة  بسبب  حفظ السالم الدولية؟

بشجاعة الجندي األردني وإشادة  ، األردنية القوات المسلحة
 وانضباطه.

 

بسبب تزايد    انشئ معهد تدريب عمليات السالم؟ }س{: فسر

 األردنية في قوات حفظ السالم الدولية المسلحة القواتأفراد مشاركة 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حتى اآلن( –م 1222خامساً: المرحلة الخامسة )

حظي الجيش العربي األردني في هذه المرحلة باهتمام فسر  س{:
  ؟بالغ من الملك عبدالله الثاني بن الحسين

للقوات الخاصة،  اكان أحد أفراده وقائدً  عبدالله الثانيألن الملك  
 .حاجات الجيش وتطلعاته المستقبليةوهو األكثردراية ب
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م 1222) من عام}س{:اذكر مظاهر تطور الجيش العربي األردني 
 ؟ " المرحلة الخامسة " حتى اآلن( –

عام كادبي "تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير  -■

 م1222

إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق  -■

 .العسكرية 

 سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية  اراستمر -■

 .إنشاء مركز إدارة األزمات  -■

 .استحداث نظام النقل اإلداريلتأمين تنقالت أفراد القوات المسلحة  -■

 .يع وحدات القوات المسلحة إدخال الحواسيب إلى جم -■

 

  .إنشاء مركز إدارة األزمات فسر  }س{:

 .للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية والدولية 

 

مؤسسة عسكرية تأسست :  مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم -◙
م تعمل في مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج 1222عام 

األولية من المعدات المدنية العسكرية ، لتلبية احتياجات القوات 
 المسلحة والسوق التصديرية . 

 

تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير فسر  }س{:

 ؟م1222عام 

لتلبية  المعدات المدنية والعسكرية.من النماذج األولية لتصنيع 
  احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية .

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الفصل الثاني : الدور التنموي واالنساني للقوات المسلحة
 

  ما األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردني؟  }س{:

الدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان  : على الصعيد العسكري -1
 .عنه 

الوقوف إلى جانب األشقاء العرب في  :قومي على الصعيد ال -9
 .أزماتهم

دفع حركة التنمية والمشاركة  : التنموي الصعيد ) الجانب ( على -1
 .المشاريع االقتصادية والبنية التحتيةتنفيذ وفي تخطيط 

مشاركة في القوات ال : دوره اإلنساني على المستوى العالمي -4
 حفظ السالم الدولية.

 .أوالً: الدور التنموي للقوات المسلحة األردنية

المشاركة بتقوم القوات المسلحة األردنية بدورها التنموي   س{:
 . وتنفيذها في تخطيط العديد من المشاريع التنموية

 لقوات المسلحة األردنية التنمويامشاركة  مجاالتعدد  --

.          مجال التعليم والثقافة  -5.          مجال القوى البشرية -1
                المجال الصحي  -4            المجال الصناعي - 1
 مجال اإلنقاذ واإلخالء  -1            مجال الزراعة والري -2

 .مجال البناء والتعمير -8        والمساحة الجويةمجال الخرائط  -0 

 

 .لقوات المسلحة األردنية التنمويامشاركة  أبرز مجاالتس : اذكر 

 .مجال القوى البشرية -1

تستوعب القوات المسلحة األردنية في مختلف تشكيالتها مئات  -■

 .الحرب والسلمللقيام بتنفيذ مهامها في  اآلالف من األردنيين

ً وأفرا -■  ًدا وتدريبهم تعليم وتدريب من ينضم إلى صفوفها ضباطا

 خطط وبرامج تأسيسية متميزة. على 

 

 

  .مجال التعليم والثقافة  -9

دور القوات المسلحة األردنية في المجال  ) بين (}س{: وضح
  التعليمي والثقافي؟ 

 .التعليم والثقافة العسكريةتوفير التعليم المجاني من خالل مدارس  -■

توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء في  -■

 القوات المسلحة واألجهزة األمنية. 

المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية  -■

 المشتركة مع الجامعات األردنية والمجلس األعلى للعلوم 

 

 

  .المجال الصناعي -1

القطاع الصناعي في في دعم القوات المسلحة  دوربين   }س{:
  ؟المملكة 

عن األجهزة والمعدات في المصانع  لصيانةتقديم الخدمات الفنية  -■

  للقوات المسلحة.المشاغل والمختبرات التابعة  طريق

إنشاء العديد من المصانع مثل مصنع الدهانات، ومصنع  -■

 األوكسجين واألثاث وغيره.

األردن  داخلالمشاركة في المعارض الصناعية التي تقام  -■

 معرض أيدكس وسوفكس وغيرها. مثل  وخارجه
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 .المجال الصحي  -6

في  في مجال الرعاية الصحيةالقوات المسلحة  دوربين   } س{:
 ؟المملكة 

عن طريق مديرية الخدمات الطبية الملكية في تقديم الرعاية الطبية 
 حيث........مستشفياتها  

 . من سكان المملكة اكبيرً  اعالج عددً ت -■

 .رعايا الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الرعاية الطبية  -■

 

 .مجال الزراعة والري -9

بين إسهامات القوات المسلحة األردنية في مجال الزراعة   }س{:
 والري؟

             إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية.  -■

 شق الطرق الزراعية.  -■     استصالح األراضي الزراعية.  -■

 
 

 مجال اإلنقاذ واإلخالء  -6

}س{: بين الدور اإلنساني الذي يقوم به الجيش العربي األردني في 
 ؟مجال اإلنقاذ واإلخالء

 }س{: بين مهام القوات المسلحة في مجال اإلنقاذ واإلخالء؟

  وإخالئها من اآلليات.فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج  -■

البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق عن طريق القوة  -■

 البحرية الملكية. 

 

 والمساحة الجوية.مجال الخرائط  -1

إصدار  هي الجهة المسؤولة عن :المركز الجغرافي الملكي -◙
 .الخرائط والمخططات 

 

 

 . مجال البناء والتعمير -1
القوات المسلحة األردنية في  ) إسهامات (دور  )بين( }س{: وضح

 مجال البناء والتعمير ؟
  }س{: عدد مجاالت البناء التي تقوم بها القوات المسلحة األردنية؟

إنشاء المباني الحكومية ، والمباني السكنية لمنتسبي القوات  -■
 المسلحة 

 .اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحةمنح القروض   -■
 .إقامة السدود   -■
 
 
 

 

 .ثانياً: الدور اإلنساني للقوات المسلحة األردنية
 

ت بين الثوابت التي انطلق منها األردن بمشاركته في قوا}س{: 
 حفظ السالم الدولية؟

  .الدولية التي يتمتع بهاالمكانة انطالقاً من  -■
 .بالدور اإلنساني النبيل للجيش العربي  اإيمان -■

ة التي تتمتع بها القوات المسلحة من حيث التدريب يبالسمعة الط -■
 وإشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه. ، .واالنضباط

 

 
األمم المتحدة  القوات األردنية في قوات حفظ أختيار }س{: فسر 

 ؟السالم الدولية لتلعب دوراً إنسانياً في مهام حفظ السالم الدولية 
ة التي تتمتع بها القوات المسلحة من حيث التدريب يبالسمعة الط
  .واالنضباط

 
 

القوات األردنية في قوات حفظ السالم  اتمشارك أذكر أهمس{: }

 ...............في :المشاركة  الدولية؟

، البوسنة  ، تيمور الشرقية ، سيراليون وساحل العاج،  هايتي 
 .والهرسك

 
 
بين اسهامات تواجد القوات المسلحة األردنية في ميدان }س{:  

 حفظ السالم العالمي؟ 

 .لجندي األردني المشرقة ل صورة ال تعزيز -■

والشقيقة  أصبح الجيش العربي األردني يرفد الدول الصديقة -■
ين المحترفين في مجال عمليات حفظ السالم صخصتبالمدربين والم

 واألمن الدوليين. 
 

 
 
 

المشاركة األردنية في قوات بحققت اذكر األهداف التي ت}س{:
 ؟السالم الدولية 

 
 .ف من ويالت الحروبيالمساعدة في التخف -■

 . نييالتأكيد على رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالم -■

 التعريف باألردن عالمياً واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية.  -■

المستشفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في العالم  ارسال -■

 كالعراق وغزة وأفغانستان.
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 الفصل الثالث : االجهزة االمنية في االردن
 يالدفاع المدن -9االمن العام                           -1
 قوات الدرك -6            المخابرات العامة       -1 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
 

  . أوالً: األمن العام

ارتبط تشكيل األمن العام في األردن بتأسيس الجيش العربي األردني 
، ومنذ عام  م1296صل بينهما عام حيث كان جزءاً منه حتى ف  

 م أصبح يتبع وزارة الداخلية.1291
 
  

عد جهاز األمن العام األردني أنموذجاً ألجهزة الشرطة ي  فسر  }س{:
 ؟العالمية 

أخذ بالحسبان األبعاد الوقائية واإلنسانية واالجتماعية  ألنه 
 .والحضارية للوظيفة الشرطية

 
 

 التي يقوم بها جهاز األمن العام ؟  المهاماذكر  }س{:
 .المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح -■

منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها  -■

 وتقديمهم للعدالة. 

 وحراسة السجناء.  مراكز اإلصالح والتاهيلإدارة  -■

 .تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية المشروعة -■

 . همراقبة النقل على الطرق وتنظيم -■

 

بين رجل الشرطة  هي مشروع للشراكةالشرطة المجتمعية:  -◙
  .المشكالت بعض والمجتمع المحلي لحل

 

 ؟ إنشاء الشرطة المجتمعية  }س{:

بسبب تطوير جهاز األمن العام فلسفة العمل الشرطي لتشمل 
لشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع ا المجاالت كافة . والقائمة على 

  .المشكالت بعض المحلي لحل

 

 

 
 
 
 

 

جهاز األمن العام  التي ل والوحدات التابعة  اإلداراتعدد }س{:
 (9111) صيفي/ ؟استحدثت في عهد الملك عبدالله الثاني

 .وحدة أمن وتشجيع االستثمار -■     .    إدارة الشرطة البيئية -■

 إدارة شرطة األحداث -■(.               fmإف .إم) إذاعة أمن  -■
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 م 1221تأسس جهاز الدفاع المدني في عام :  .ثانياً: الدفاع المدني

 

 ؟بين مجاالت التطور التي شهدها جهاز الدفاع المدني }س{:

 .تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم  -■

 .المناطقافتتاح مراكز جديدة في مختلف  -■

 

 ؟الدفاع المدني ) مهام (  أهم واجباتأذكر  }س{:

وتوعية المواطنين بإجراءات ، حماية األرواح والممتلكات العامة -■

 الوقاية والسالمة العامة ومتابعتها. 

 .القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها  -■

 ات  واإلشراف عليها. رتوفير وسائل وأدوات اإلنذار من الغا -■

تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعيين  -■

 العام والخاص. 

 . فر شروط السالمة العام في المبانيالتأكد من توا -■

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .: دائرة المخابرات العامةثالثًا

 

وهي م،1214دائرة تأسست في عام  : المخابرات العامةدائرة  -◙
دائرة ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها القوانين 

 السارية على ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية.

 

فسر تعد دائرة المخابرات العامة من اكثر الدوائر  }س{:
االستخبارية تميًزا واحترافية على مستوى العالم ، وتحظى بثقة 

 كبيرة عالميًا ؟ 

إلسهامها في مجال التعاون الدولي ، ودورها في التصدي لإلرهاب 
 والتخريب.

 

 رئيس الوزارةمن  بأوامر خطيةترتبط المخابرات العامة  مالحظة :
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 ؟دائرة المخابرات العامة أذكر مهام س{:

 . وتحليلها ، وتقديمها إلى صانع القرار السياسيمعلومات الجمع  -■

 .يولد فعاًل ماديًا تخريبيًا التخريب الفكري الذي  مقاومة -■

 ، ومكافحة اإلرهاب بصوره كافة التخريب المادي  مقاومة  -■

 .  مكافحة التجسس -■

 

أذكر ابرز ماحققته ) نجاحات ( المخابرات العامة  منذ  }س{:
 تأسيسها ؟

 حماية أمن المملكة .  -■

إحباط الكثير من المخططات اإلرهابية التي تستهدف زعزعة  -■
 أمن الوطن واستقراره وترويع ابنائه.

 

 بين المعايير) األسس (  التي تقوم عليها المخابرات العامة ؟ }س{:

 يرات والمستجدات الوطنية والعالمية .مواكبة المتغ -■

 التعامل في سبيل تحقيق مهامها، وفق القوانين والتشريعات النافذة  -■

 .االلتزام التام بمعايير حقوق اإلنسان  -■

 احترام كرامة المواطن  -■

 

 

بين المعايير ) األسس( التي تقوم  عليها المخابرات العامة  }س{:
 في اختيار ضباطها للقيام بمهامها ؟

 ي ختارون بعناية ووفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي . -■

 ضباطها جميعهم يحملون الدرجة الجامعية األولى بالحد األدني  -■

 .يخضعون لدورات وعمليات متحصصة لتأهليهم  -■

  

 
 
 
 
 

  .: قوات الدركرابعًا 

 .م 5228تم تشكيل قوات الدرك في عام 

 

 

 منها ( 9حفظ  )أذكر) وضح ( واجبات قوات الدرك؟ }س{:

      توفير البيئة اآلمنة للمواطن األردني.  -■

 حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة.  -■

    حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة.  -■

 والبعثات الدبلوماسيةحراسة المنشآت  -■

توفير المظلة األمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية  -■

 والرياضية. 

توزيع  عن طريقتقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين  -■

 المساعدات العينية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات األخرى.

رلمانية والبلدية توفير البيئة اآلمنة إلنجاح العملية االنتخابية الب -■ 

 والنقابية. 

  

ما الفعاليات الوطنية التي تسهم قوات الدرك الوطنية في  }س{:

 إنجاحها؟ 

توفير البيئة  .لمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية والرياضيةا

 اآلمنة إلنجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية والنقابية. 
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 الفصل االول : الزراعة في االردن

فسر االهتمام بقطاع الزراعة وتطويره بوصفه قطاًعا  س{:}

 اقتصادًيا مهًما؟

تطوير القطاعات االقتصادية  -■ألنه يسهم في توفير الغذاء .    -■

 األخرى من صناعة وتجاره.

 تعزيز االمن الغذائي. -■توفير فرص العمل .            -■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  تطور الزراعة في األردن  .أوالً: 

 الزراعة والرعيعمل معظم أهالي شرق األردن في  (  1)مالحظة 

 حتى أصبحت السمة البارزة لسكان الريف .في عهد اإلمارة  

 

بعد حصول  للسكانالزراعة النشاط االقتصادي الرئيس وبقيت  (  2)

 ) ضع دائرة ( م.1491األردن على االستقالل عام 

 

  

اذكر أهم المحاصيل الزراعية التي انتشرت في عهد اإلمارة ؟  }س{:

 القمح ، الشعير ، الفول ، الحمص ، العدس ، الكرسنة انتشرت زراعة 

 

 

 ؟اذكر المنتجات الحيوانية التي انتشرت في عهد اإلمارة  }س{:

 لحليب ، الصوف ، الجلود.مشتقات ا

 

 

فسر تراجع اإلنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية  }س{:

 فسر تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الماضية ؟ }س{:

بعض سكان   وهجرة ،تطور قطاعات االقتصاد األخرى بسبب 

العمل في الزراعة  وبخاصة  وتراجع الريف والبادية إلى المدن،

 . الزراعة البعلية

   

 

 

بين ) أذكر ( دور الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع  }س{:

 الزراعي ؟

 إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له.     -■

 تقديم القروض للمزارعين والخدمات اإلرشادية والبيطرية . -■

 إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية . -■

 توجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة . -■

 

 

 فسر توسع الدولة في مشاريع الحصاد المائي ؟ س{:

فسر شق قناة الملك عبدالله على نهر اليرموك في مطلع  }س{:

  الستينيات من القرن الماضي؟
 نظرا إلى قلة مصادر المياه في األردن . -■

 األعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة  -■

 تناقص المياه المخصصة للري. -■

 

  : إنشاء السدود والحفائر الترابية الحافظة للمياه.الحصاد المائي  -◙

 

: أول مشروع زراعي في منطقة األغوار .  قناة الملك عبدالله -◙ 

 في مطلع الستينيات من القرن الماضي. نهر اليرموكشقت على 

 

 عدد ) اذكر ( أهم مشاريع الحصاد المائي ؟}س{:

 إنشاء السدود والحفائر الترابية الحافظة للمياه. -■

 تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها . -■

 

المياه في األردن ، واالعتماد على مياه  " نظراً لقلة مصادر }س{:

 عدد أهم  السدود ؟  األمطار فقد تم إنشاء العدد من السدود "

سد وادي العرب         -■سد الوحدة      -■   سد الكفرين        -■

 سد الملك طالل  -■

 سد التنور  -■سد الوالة        -■سد الموجب          -■

 

 

 الزراعي. مشكالت القطاعثانياً: 

 ؟بين ) أذكر ( مشكالت القطاع الزراعي في األردن    }س{:

بسبب قلة مياه األمطار  ) فســـــر (محدودية الموارد المائية  -■

 وتذبذبها ، وعدم انتظام توزيعها. 

بسبب  ) فســــر (تناقص االراضي الزراعية ذات الجودة العالية  -■

 الزحف العمراني عليها.

 تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي . -■

 ضعف التسويق الزراعي داخليًا وخارجيًا .  -■

ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين ودراسة السوق  -■

 وحاجاته. 

 

 

 تزايد مشكلة التصحر في األردن ؟ فسر }س{:

 بسبب تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي .
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 الفصل الثاني : الصناعة والتجارة في االردن 

 

فسر يُعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة  }س{:

المكونة لالقتصاد الوطني والدافعة لعجلة التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية ؟ 

 تحسين الدخل الفردي. -■         توفير فرص العمل -■

 جذب االستثمارات االقتصادية المختلفة . -■

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصناعة في األردن.أوالً: 

 تطور القطاع الصناعي .  -1 

قامت الصناعة في  عهد اإلمارة على بعض الحرف  س{:}

 ؟اليدوية ، اذكرها  

الذهب والفضة ، والنسيج والغزل  النجارة، وصناعة

 وصناعة البسط ، ومطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون .

 

 م 1421إقامة أول معرض زراعي صناعي في عمان عام  مالحظة :

   

 بين التطور الذي شهده قطاع الصناعة بعد االستقالل ؟  }س{:

توسعًا  في تأسيس الشركات الصناعية ، فقد وصل عددها إلى  شهد 

 المؤسسات الحرفية في المدن األردنية الرئيسة.  وتزايدت ،شركة  29

 

 

فسر توالى االهتمام بالقطاع الصناعي في االردن عن طريق }س{:

 ؟خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 التقليل من البطالة . -■إلعادة توزيع مكاسب التنمية .           -■

     اإلنتاج المحلي.          زيادة -■

 تعزيز الشراكه بين القطاعين العام والخاص . -■

 

 

فسر يمثل القطاع الخاص في المجال الصناعي مصدًرا من }س{:

 مصادر توفير العمل في األردن 

 بين دور القطاع الخاص في تطور الصناعة االردنية؟ }س{:

من مشكلة البطالة ،  في التخفيفالخاصة أسهمت المشاريع الصناعية 

من مجمل الصادرات  %49االقتصاد الوطني ما نسيته  وفي رفد

 الوطنية .

 

 اذكر ) بين ( التطورات في القطاعي الصناعي  األردني ؟ س{:}

تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ) البوتاس ، الفوسفات  -■

 لصناعات الكيماوية وفي مقدمتها صناعة األدوية .تطور ا -■

 .تطور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية  -■

 تطور الصناعات اإللكترونية . -■

 .إنشاء المدن الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة  -■

 

 المؤسسات الصناعية . -2

أذكرالمؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن  }س{:

 مؤسسة المناطق الحرة. -■بنك اإلنماء الصناعي .             -■

 مؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية. -■

 

 

 مشكالت القطاع الصناعي. -3

 عدد ) اذكر ( أهم المشكالت التي تواجه القطاع الصناعي؟ }س{:

 ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات المتطورة.  -■

 تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية . -■

 يصغر حجم السوق المحل -■

 ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة. -■

 األوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير. -■

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التجارة في األردن . ثانياً: 

 تطور القطاع التجاري. -1

) ضع في األردن في عهد اإلمارة بالضعف  يوصف النشاط التجاري

 دائرة(

 

أصبحت عمان محط أنظار التجار من البالد العربية  فسر }س{:

 المجاورة بعد الحرب العالمية الثانية حيث نشطت التجارة فيها ؟

 لسهولة إجراءات االستيراد ، وتحويل العمالت األجنبية .  

 

بين اإلجراءات التجارية التي اتخذتها األردن مع الدول  }س{:

 العربية ؟

أبرام اتفاقيات تجارية عدة مع الدول العربية تضمنت إعفاء  -■

 المنتجات المحلية من رسوم استيراد. 

نشاط تجارة الترانزيت ) العبور ( بين الدول العربية المجاورة  -■

 عبر األردن.

 

أذكر ) بين ( البرامج اإلصالحية  لنظام التجارة التي تبنتها  }س{:

 الحكومات المتعاقبة ؟

 جذب االستثمار. -■إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال .       -■

 توقيع اتفاقيات تجارية عدة. -■
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وقع األردن عدة اتفاقيات تجارية مع المنظمات الدولية و دول  }س{:

  االتفاقيات ، اذكر هذهالعالم 

 اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية  .  -■

 اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .  -■

 الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي. اتفاقية -■

 

 

بين أهمية النافذة االستثمارية التي طرحها األردن في مؤتمر  }س{:

 ؟ ي البحر الميت دافوس ف

األردن النافذة االستثمارية  في مؤتمر دافوس في  فسر طرح }س{:

 ؟البحر الميت 

 وحتىيوًما ،  19المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله في مدة  لمنح

يتعامل المستثمر مع مكان واحد ُجهز بالتقنيات والكفاءات البشرية 

المعامالت  وإنجازالتي تمتلك الصالحيات لمنح التراخيص ، 

 االستمثارية . 

 

 

طرحها األردن في مؤتمر دافوس في  نافذةالنافذة االستثمارية : 

 19لمنح المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله في مدة البحر الميت 

 .يوًما

 

 

أنشئت العديد من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري  }س{:

 ، أذكر هذه المؤسسات؟ وتطويره في األردن 

       مؤسسة المواصفات والمقايس -■    الغرف التجارية .   -■

  .المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -■

 المؤسسة االستهالكية المدنية .     -■

 

 

 مشكالت القطاع التجاري. -2

 بين ) اذكر ( المشكالت التي تواجه قطاع التجارة في األردن  }س{:

بسبب ارتفاع نسبة  ) فســـر (عجز الميزان التجاري األردني  -■

 .المستوردات ، وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي

 عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة  -■

 تحديات االنفتاح االقتصادي ، وضعف المنافسة  -■

 

 

عام سلسلة من المنتدي االقتصادي العالمي بدأت : مؤتمر دافوس -◙

م في دافوس بسويسرا  واستضاف األردن في منطقة البحر 1491

 الميت ثماني مؤتمرات .

 

 

سلسلة من المؤتمرات العالمية بدأت   المنتدي االقتصادي العالمي: -◙

م في دافوس بسويسرا ، واستضاف األردن في منطقة 1491عام 

 البحر الميت ثماني مؤتمرات.

 

بين االنجازات التي حققها األردن بمشاركته في مؤتمر  }س{:

 دافوس ؟

عن طريقها  اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسهمت في دفع عجلة  حقق 

 االقتصاد الوطني.  وتنشيطالتنمية ، 

 

 ثالثًا: االستثمار في األردن.

 فسر هروب الكثير من االستثمارات إلى خارج األردن ؟  }س{:

االستثمار في األردن بالظروف الصعبة واالضطرابات بسبب تأثر 

 السياسية في المنطقة العربية.

 

م وتعديالته ؟ 1991فسر صدر قانون تشجيع االستثمار عام  }س{:

 االستثمارات المحلية .  وتحفيزاالستثمارات العربية واألجنبية ،  جذبل

 

 

ك أذكر مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد المل }س{:

 عبدالله الثاني؟

 إنشاء هيئة االستثمار األردنية .         -■

 إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . -■

توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة  -■

 المناسبة لالستثمار.

إنشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة ، مثل مشروع  -■

 العبدلي في عمان.

 لتشجيع االستثمار. إصدار العديد من القوانين واالتفاقيات -■

 

هيئة حكومية مستلقة تأسست عام  :هيئة االستثمار األردنية  -◙

التشريعات  توحيدالستثمار وتشجيع ابهدف  ) فســـر(م 2919

 من ازدواجية األدوار والمهام والصالحياتالحد الخاصة ، و

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل الثالث : السياحة في االردن

 

فسر يشكل القطاع السياحي في األردن مورًدا مهًما لالقتصاد  س{:

 الوطني ؟ 

للسياح من نظًرا إلى ما يحظى به األردن من مقومات سياحية جاذبة 

 انحاء العالم كافة .

 

  مقومات السياحة في األردن.أوالً: 

بين المقومات الطبيعية والجغرافية والتاريخية للسياحة في  }س{:

 األردن ؟

 .بين مقومات السياحة في األردن.  }س{:

 المواقع األثرية والتاريخية. -2      الموقع وطرق المواصالت -1

السياحية المتوافرة من مواصالت وفنادق المرافق والخدمات  -3

 واستراحات .

 الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن .            -9

 البيئة اآلمنة والمستقرة . -1
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 الموقع وطرق المواصالت.  -1

 

بين أهمية) دور( الموقع وطرق المواصالت في تنشيط حركة  }س{:

 السياحة في األردن؟

األردن بموقع متوسط وحلقة وصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا  يتميز

مطارات تسهل ويمتلك خطوًطا برية تصله بالدول المجاورة ، ويمتلك 

وصول السياح العرب واألجانب من دول العالم إلى المواقع السياحية 

 العقبة في استقبال السياح من مختلف دول العالم. وتسهم، 

 

 

لسياحية المتوافرة من مواصالت وفنادق المرافق والخدمات ا -2

 واستراحات .

ر السياحة بين الدور الذي يلعبه القطاع الخاص  في تطوي س{: }

 األردنية والنهوض بها؟

القيام بالعديد من مشاريع الخدمة السياحية ، كالمنتجعات والفنادق 

واالستراحات والشركات السياحية التي تُنظم قدوم األفواج السياحية ، 

 .  وتنقلها في األردن

 الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن .          -3

تميزت التضاريس األردنية بتنوعها من مناطق جبلية وصحراوية 

 وغورية وشواطئ ممتدة على سواحل  العقبة والبحر الميت.

 

 البيئة اآلمنة والمستقرة . -4

نشاط السياحي ، البيئة اآلمنة والمستقرة لألردن في تزايد ال أسهمت

 إدارة الشرطة السياحية الحماية للسياح داخل المملكة.  وتوفر

: إدارة تأسست لحماية السياح داخل إدارة الشرطة السياحية  -◙

 المملكة. وتوفير البيئة اآلمنة والمستقرة لألردن للتنشيط السياحة. 

 

 المواقع األثرية والتاريخية.  -1

بين أهمية) دور( المواقع األثرية والتاريخية في تنشيط حركة  }س{:

 السياحة في األردن؟

 ألف موقع أثري . 13بلغ عدد المواقع األثرية في األردن 

 أنواع السياحة  في األردن ثانياً: 

 أهم مواقع السياحية /  نفسه التعريف مجال السياحة أنواع السياحة

 

 السياحة الثقافية
 (2112) شتوي / 

 تعريفها

زيارة المواقع التاريخية واألثرية والمتاحف  وهي

 المنتشرة في األردن

جرش، البترا ، قلعة الكرك ، قلعة الشوبك، قلعة عجلون ، أم 

قيس ، القصور الصحراوية  متحف التراث األردني ، متحف 

القطع األثرية  ومتاحف الحياة الشعبية ، والمتاحف التراثية ، 

 ومتحف األردن

 

 العالجيةالسياحة 

وهي سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات العالجية 

التي تتميز بالمياه الكبريتية الحارة  وكذلك مياه البحر 

 الميت العالجية

 

حمامات ماعين في مادبا، والحمة األردنية في الشونة الشمالية ، 

 وحمامات عفرا  في الطفيلة  والبحر الميت.

 

 السياحة الدينية

األماكن الدينية المقدسة األسالمية وهي زيارة 

 والمسيحية .

مقامات األنبياء وأضرحة الصحابة رضوان الله عليهم ، وموقع 

المغطس على نهر األردن  وموقع جبل نيبو والكنائس 

 البيزنطية.

 

 

 السياحة البيئية

وهي زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفًا ، 

والمحميات والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء، 

 الطبيعية .

 : مثل دبين ، عجلون المصايف

 مثل العقبة والبحر الميت واألغوار  المشاتي :

 : ضانا ، االزرق. المحميات

 

وهي عقد المؤتمرات االقتصادية وغيرها والتمتع  سياحة المؤتمرات

 بزيارة المواقع السياحية.

 

 قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت

 

 مشكالت القطاع السياحي .ثالثًا:  

 

 ؟أذكر المشكالت التي واجهت ) يعاني ( قطاع السياحة في األردن }س{:

 تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية . -■                   عدم االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة . -■

 ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخليًا وخارجيًا . -■

 ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة . -■
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 الفصل االول : تطور الحياة االجتماعية في االردن 
 

 أذكر الفئات التي يتكون منها المجتمع األردني؟  س{:

 ) المدن ، الريف ، البادية ( . سكان

 

 اذكر مظاهر تطور المجتمع األردني ؟ }س{:

 تزايد  الهجرات الداخلية   -2ني                تزايد النمو السكا -1

 التغير في شكل األسره األردنية               -3

 تزايد دور المرأة في المجتمع األردني             -4

 االهتمام بقطاع الشباب في المجتمع                 -5 

 اإلقبال المتزايدة على التعليم . -7         رعاية ذوي اإلعاقة  -6 
 

 التغير في النظرة إلى بعض القضايا االجتماعية السائدة  -8

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  أوالً: تزايد النمو السكاني                                     
 

 فسر إرتفاع عدد السكان في األردن ؟ نتيجة ـــ }س{:
الزيادة الطبيعية للسكان ) ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة  -■

 الوفيات(.
الزيادة غير الطبيعية المرتبطة بتدفق الهجرات القسرية من الدول  -■

 المجاورة إلى األردن بفعل الحروب .
 
 

اذكر أهم الهجرات القسرية التي تعرض لها األردن من  }س{:
 الدول المجاورة؟ 

 . م1467م وحرب عام 1448الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام  -■

عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج العربي بعد  -■

 . م1441حرب الخليج الثانية عام 

الثانية عام  هجرة العراقيين إلى األردن  بعد حرب الخليج -■

 م.2003م ، وعام 1441

 م.2011موجات اللجوء الناتجة عن األزمة السورية عام  -■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تزايد  الهجرات الداخلية . ثانياً: 

فسر شهد المجتمع األردني تزيًدا ملحوًظا في الهجرة من  }س{:

 البادية والريف إلى المدن؟

بسبب توافر عوامل الجذب في المدن من خدمات تعليمية وصحية 

 وفرص العمل ونمو اقتصادي.

 
 

 فسر نمو المدن األردنية ؟ }س{:

بسبب ما شهده المجتمع األردني من الهجرة  المتزايدة من البادية 
 والريف إلى المدن.

 

ف إلى وضح )بين ( اآلثار السلبية للهجرة من البادية و الري }س{:
 المدن في المجتمع األردني؟

 تزايد الطلب على الغذاء. -■السكانية في المدن.    ارتفاع الكثافة -■

ظهور المشكالت االجتماعية  -■ارتفاع األسعار.               -■

 واإلسكانية واالختناق المروري 

 
 

بين األجراءات التي بذلتها الحكومات األردنية للحد من  }س{:
 هجرة المواطنيين إلى المدن؟

 إعادة النظر في أسباب االستقرار في األرياف والبوادي  -■
 االرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية . -■
 عن طريق المشاريع المختلفة توفير فرص العمل -■
 توطين البدو . -■
 إنشاء  الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية . -■
 
 

ما اإلجراءات التي اتخذت في عهد الملك الحسين بن طالل  }س{:
 للحد من حياة االرتحال واالنتقال للقبائل البدوية؟ 

حضرية إعداد وتنفيذ برنامج مساعدة ومعونة يؤمن لهم مساكن 
 وحديثة ، ومياًها جارية طوال السنة .

 
 

فسر إنشاء  الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية عام   }س{:
 ؟ في عهد الملك عبدالله الثاني  م3002

لالستثمار  ومؤهلةالبادية األردنية منطقة جاذبة للسكان ،  بهدف جعل
بما عبر االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فيها ، 

ويفعل الفقر والبطالة ،  ويحد منالمستوى المعيشي للسكان ،  يرفع
  المرأة عن طريق إنشاء المراكز النسائية في انحاء البادية. دور

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التغير في شكل األسره األردنية . : ثالثًا

فسر حافظت االسرة األردنية الممتدة على طابعها المميز في  }س{:
 المجتمع األردني لعقود طويلة ؟ نتيجة 

استمرار التمسك بالقيم والمفاهيم  -■     األوضاع األقتصادية . -■

 االجتماعية التي توكد دوام الصلة بين اآلباء واألبناء  

 

فسر شهد المجتمع األردني في العقدين األخيرين تراجعاً في  }س{:
 نمط األسرة الممتدة وشيوًعا لنمط األسرة النووية ؟ 

فسر شيوع نمط األسرة النووية في المجتمع األردني في  }س{:
 الوقت الحاضر؟بسبب

 ارتفاع مستوى التعليم . -■    تغير في بعض وظائف التقليدية .  -■

 تنوع النشاط االقتصادي -■ن الريف إلى المدن.  تزايد الهجرة م -■
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  تزايد دور المرأة في المجتمع األردني . : رابعًا 

 

بين دور المرأة األردنية في قدرتها على مواجهة التحديات  }س{:
وتحمل المسؤولية مع الرجل في توفير مستوى معيشي أفضل 

 ألسرتها؟

 العمل في الوظائف الحكومية والخاصة . -■

أدارة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة التي قامت الدولة على تمويلها  -■

 ورعايتها. 

  

 اهتمام الدولة األردنية بالمرأة؟ بين ) أذكر ( مظاهر  }س{:

التوسع في تعليم المرأة ، وفتح المجال أمام للمشاركة في سوق  -■
 العمل.

م تقلدات المرأة 9191عام تقلد المناصب العامة في الدولة ، ففي  -■
 لوزارة التنمية االجتماعية .اول منصب وزاري وكان آنذاك 

 ) فســــر(م ، 1442تأسيس اللجنة األردنية لشؤون المرأة عام  -■
بوصفها جهة وطنية مرجعية في ما يتعلق باألنشطة ذات الصلة 

 بشؤون المرأة.

 .المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنبابية والبلدية  -■

 جمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي تزايد مشاركة المراة في ال -■

 اية المراة من صور التمييز والعنف كافة حم -■

 

س: وضح كيف عمات االردن حماية المراة من صور التمييز 
 والعنف كافة ؟

األردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد صادق 
 م.1447إدارة حماية األسرة عام  وإنشاءم 1442ي عام فالمرأة. 

 

 ؟ أو عرفم9119فسر إنشاء إدارة حماية األسرة عام  }س{:

 لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل. -■

المحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء  -■
 المجتمع األردني.

 

األردني في عام  مشاركة نسائية في البرلمانكانت أول مالحظة : 
 ) ضع دائرة (. م9111عام في المجالس البلدية م و1443

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .: االهتمام بقطاع الشباب في المجتمعًساخام

 ؟يعد المجتمع األردني من المجتمعات الفتيةفسر  }س{:

  األردن؟بفئة الشباب في االهتمام  فسر }س{:

ثلثككا التمعتككر اي، وككام  أكا  ككن ب لكك  ال  كك   ككا الشككب   إذ يشكل  

 لت  له   ن بأتية  ا تطو، اي، ن  وتوه  از أ ،ه.   الع لمم 

 
 
 

م بصبحت  ؤس ة ،  يكة 6611 ا   م  -1 : ) ضع دائرة (مالحظة

م بُوشكك ت  زا،  6648 كا  ك م  -2   الشكب   الع ععكة لاس سكة الككوز،ا 

 خ صة للشب  . 

 

 

عبدال يي   ميين رلييالة الم يي مظيياها االهتمييام بقطيياع الشييباب بييين  س:

  ؟م 0226التي واجهها إلى الحكومة عام  الثاني

ط قكككك تهم  واكتشيييا لككك  م الشككككب    ، ككك يعهمم  المتيكككر  دعيييو  -■

 .  إ ل و تهمم يوهم اي ل  ع لا  ية  ال  م

عإعككك ا  تهم العكككا سع كككهم  كككا تح يككك     ككك  الت كككع ب   النهيييو  -■

 للوطنم  يجي له ال    ة. 

 

 

فييي اإلنجيياتات التييي تحققييط فييي بطيياع الشييباب  عدددد ) اذكددر ( }س{:

 ؟الم   عبدال   الثاني  عهد

 م. 1006تشلي  التملس اي ل  للشب    ا   م  -■

إط ق ج سز  التلك  ب اللكه الثك وا اعكن الح كين لزومك ز  ا عك ا   -■

 الشب عا. 

 .إ  ن  ب  ،   اس ن العغييام  إشااك الشب    ا ص ر ال اا، -■

 إق  ة  ع لاات الح ين للعت   الب   .  -■

 .إط ق ج سز  التلك  ب الله الث وا اعن الح ين للي قة الب وية  -■

إطك ق  بكك  ،  تك ،ي  الشككب  م  تشكغيلهم  ككن طايكم اسككع  ا هم  -■

 .عصفعهم الت وية  ا ال وات الت لحة اي، وية 

 

إطيييمب مبيييادر  تيييدري  الشيييبابن وتشييي ي ه  عييين طايييي  س:  فسيييا 

التخدامه  بصفته  المدنية في القيوات المسي حة األردنيية ل عمي  فيي 

 ؟بطاع اإلنشاءات 

قكككوا    لكككة ب، ويكككة ذات  هككك ،ات  ،فككك  ات   ليكككةم إعيييداد عهككك   

، ح االوعتكك   الككوط ا  وتعزيييزللحكك   ككن الف ككا  البط لككةم وتييدريبها 

  االوضب ط  االلعزام ل ا التش ،،ين  ا التشا   جتيعهم. 

 

 

إطييمب جييااز  الم يي  عبدال ي  الثيياني ابيين الحسييين ل يابيية  فسيا }س{:

   ، ككر   ككعوا اللي قككة الصككحية للطلبككةم  اللشكك   ككن عهكك؟ البدنييية

 ق ،اتهم ال  صة السعثت ، ب ق ت  ااغهم  ل  وحو إيم عا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لادلاً: رعاية ذوي اإلعابة

 

ا  ية ذ ي ا   قة  لك  الت كعوا الاسكتا عاالأعت م   يتم : الحظة م

 ضع دااا  .  وتار  التنمية االجتماعيةطاي    ن
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كميا اعاية ذوي اإلعابة ب اهتمام الم   عبدال   الثاني مظاهابين   }س{:

 م ؟0226األردنية عام ت  ل حكومة جاء في رلال

 .عهذه الشايحة  ن التواط ين أو  اج   ط ا االهتمام -■

 . ن ح وق ا و  ن ب، ت  ليه اتف قي ت ح وق ا و  ن الع لتية ح  -■

 كن   ك ييس  هو مقياسو  -■.     الع تية ايلفية )الت ع ا ة( وأهدا   -■

 ت  م اي م  ، ععه 

  الععليتية  الصحية .  ا التم الت العشايعية الدع    -■

 

المااكز والجمعييات واألنديية العام ية ) تفتقا اليها (  االمور التي س: ما 

 ؟ذوي اإلعابة التي تاعى  والنشاطات

تفع ا إل   جو   ل فة  ،ؤيكة  احكحة ت ك     لك  تفعيك  عكاا ه الع أيك  

 العا ت هم  ا او ااطهم  ا التمعتر. 

 

س المج يييس األع يييى لشيييصون األويييخا  المعيييوبين  تأليييي فسدددر }س{:

 ؟ م0222لعام بموج  بانون حقوب األوخا  المعوبين 

 .ليشل  التظلة ال  وووية  الح وقية لألش  ص ذ ي ا   قة  ا اي، ن 

 

 ؟س األع ى لشصون األوخا  المعوبينأبات إنجاتات  المج أذكا }س{:

م  تكو يا التابيية والتع يي وتار  إط ق  ب  ،    ،سعا ع لععك  ن  كر  -■

 غا  صفية للطلبة ذ ي ا   قة. 

إوش   وظ م التعلو ك ت الكوط ا لألشك  ص ذ ي ا   قكة ع لععك  ن  كر  -■

 . وتار  الصحةن ووتار  التنمية االجتماعية

ت  يم   حة ستو اي يا ،   عن زي  ل  م الطلبة ذ ي ا   قة  -■

 التلعح ين ع لم  ع ت الاستية.

 تو يا  اص العت  لألش  ص ذ ي ا   قة.  -■

القيييياد  إطككك ق  شكككا   خككك  الطكككوا،ا للصكككم ع لععككك  ن  كككر إ ا،   -■

 والسيطا  التابعة لمدياية األمن العام. 

 .ت فيذ حتلة  ط ية تو وية تحت شع ، ) ل وا عي لم(  -■

 

التملس اي ل  لشؤ ن ايش  ص شع ، بطل ه  : وعار مكاني بينك -◙

عه   زي      ا التواط ين وحو بأتية ال  ه الععليتا للطلبة  التعوقين

 ذ ي ا   قة حتن الت ا،س الحلو ية  ال  صة.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ااد الت يا في النظا  إلى بعض القضايا االجتماعية الس لابعًا

مييا القضييايا االجتماعييية التييي ت يييات النظييا  إليهييا فييي المجتمييع  }س{:

 ؟األردني

 ت ظيم ايسا   الصحة ا وم عية.  -■     العوسر  ا الععليم -■

 . ش ،،ة التاب   ا سوق العت   الحي   الع  ة -■

 

الت يييا فييي النظييا  إلييى بعييض القضييايا االجتماعييية فسددر  }س{:

 ؟األردنيالسااد  في المجتمع 

العحكككوالت االقعصككك  ية  االجعت  يكككة العكككا طكككابت  لككك  ع كككب  

ععك  ال ضك ي  ، لعوسكر  ا ال ظا  إلك   عً بثات إيم العا التمعتر 

 . ا الععليم

 

 .اإلببال المتزايد ع ى التع ي  ثامنًا:

 ؟مظاها تزايد اإلببال ع ى التع ي  في األردنبين  }س{:

 بسب  ؟الوبط الحاضاتطور المجتمع األردني في فسا  }س{:

 .ا،تف    ا الت عوا التعيشا  االجعت  ا  -■

العوسكككر  كككا الععلكككيم  تزايككك  ا قبككك ل  لككك  الععلكككيم المككك  عا  -■

 .عت عوي ته ،  ة 

 .الو ف ض الت عتا  ا و بة اي يةا -■

 

 

 : ضع دائرة على النسبس 

 نسبة األمية العام

 %44 م6691

 %6161 م6616

 %84 م6666

 %16 م6646

 %6666 م6666

 %6664 م6666

 %661 م1006

 %1 م1069

 م0229 –م 2590نسبة األمية في األردن بين عامي 

 

 في األردن ؟ النخفا  المستما في نسبة األميةفسا ا }س{:

م عحيث بصب   تزاي  ا قب ل  ل  الععليم  ا اي، نع ب  

ا،تف    ا الت عوا الحصول  ل  العت      يعات   ليه  ن 

 . الته ا  اي،  يتا لععليم ع  اتب التعيشا  االجعت  ا 
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 الفصل الثاني : النهضة التعلمية  والثقافية في االردن . 

يع  الععليم جوأا  تلية العغييام   األردن ؟بين أهمية التع ي  في  س{:}

 . التو،  االقعص  ي ايس س للع تية

 

ع ب  ؟  العابية الشقيقة في الدول تطويا منظومة التع ي فسا  }س{: 

 .اي، ن ال  ل العاعية الش ي ة ع ل باات الععليتية ذات اللف    الع لية ،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أوالً: تطور التعليم في األردن

عككك ب االأعتككك م عككك لععليم   كككذ ت سكككيس ا  ككك ،  ،غكككم شككك  ا  ل وككك تم إذ  -■

 ............ظهات

  ك   ال ،اسكة  يهك  سك ع ن ميدارس: هيي  متوليطةالثانوية المدارس ال -◙

 ال ل   إ،ع   اللاك .تشللت  ا  ه  ا   ، 

 كك   ال ،اسككة  يهكك  ب،عككر أككا  كك ا،س   :  كام ييةالثانوييية الرس امييدال -◙

   ت ن.  إ،ع   اللاك  ث    ،سة ال ل  . س وات

 

م خت كون   ،سكة للكذ،و،م 6646 كا  ك م التك ا،س بلي  عيدد  مالحظة :

 ) حر  اسا  (.   ،سة ص   ية  اح     شا   ا،س لزو ث

 

م نظيام المعيار  وتعديمتي ن وبسيمط بموجبي  2595في عيام صدر س: 

 اذكاها ؟اإلمار  من الناحية التع يمية ثمثة ألويةن 

 لوا   ملونم  لوا  اللاك   ع نم  لوا  البل     

 

  ،سككة  ( 22)عكك  االسككع  ل ععلككع  كك   التكك ا،س  ككا اي، ن ممحظيية : 

 ) حر  اسا  (.حلو ية

 

 بعد االلتقمل؟  كان تطور أعداد المدارس محدوداً  فسا }س{:

 ل  التك ن  ععك  العمتعك ت ال كل وية ًاا الت ا،س ، ن   عص ألن افتتاح

اأعتكك م ايأكك لا  وضييع إلكك  قلككة التككوا،  الت ليككةم  إضييافة ككا الايكك م 

 ع لععليمم  خ صة تعليم التاب . 

 

 بين دور ) ألهامات( األردنيون في تطويا ونشا التع ي  ؟ }س{:

  .  ر تل لي  الععليم ايس سية  ا تلك الت    ث  ع    الت ا،س -■

 .  ر بجو، التعلتين  ثتن  وا  تعليتهم -■

 

فييي تطييويا  الب ييديات والمجييالس القاويييةبييين دور ) ألييهامات(  }س{:

 ونشا التع ي  ؟

 .تحت  البل ي ت  التم لس ال ا ية ب ب   ع    الت ا،س ايس سية -■

ت ككهي ً  ( ) فسييا ت كك يم قطككر  ككن اي،احككا لككوزا،  العاعيككة  الععلككيم -■

 للب   م  ،غبة   هم  ا وشا الععليم عين ب اا  الشع  اي، وا. 

لككم ي عصككا العحصككي  العلتككا لأل، ويككين  لكك  التكك ا،س    }س{:

التعفوقككون يحصككلون  لكك  ععثكك ت  لتيككة إلكك  اي، ويككةم عكك  ،كك ن 

 .أذكا هذه الجامعات  --  ؟ج  ع ت  اعية

  الم  عة ال و،ية  كا   شكم -■ الم  عة اي ايلية  ا عيا ت -■
 ج  عة ايزأا  ا ال  أا .  -■

 

م أثييا فييي إحييدا  نهضيية 2590كييان لدلييتور عييام فسييا  }س{:

 بقا إلزا ية الععليم   م ويعه.  يوه  ؟تع يمية في األردن

 

فيي عهيد الم ي   بين ) اذكا ( التطور الذي حيد  فيي التع يي  س: 

 ؟الحسين بن طمل

  ك عر  وجفيط    الت ا،س      الطلبكة التلعح كين عهك م  تضاع 

هكك  فال     وتخييا الم  عكك تم  وافتتحييطاي يككة إلكك  حكك  ،بيككام 

 اي، ويين التع لحين ع  ل   ،ج ت اللف     ا   عل  العلوم. 

 

وص  تطور التع ي  في األردن ذروت  في عهد الم   فسا  }س{:

 نقاط 9حفظ  ؟عبدال   الثاني ابن الحسين

 .ب ل  الععليم ج     يعهيوه  -■

و بة ا وف ق  ل  الععليم إل  ح  غيا      ا  ه ها،تف -■

 .  بوق

شه ت الت ا،س  ا  ه ه ثو،   ا اسع  ام تل ولوجي   -■

 .التعلو  ت  توظيفه   ا الغا ة الصفية

ل  ،   ً  ل  الععليم الت عتا   ا الحي  م  تفعيز عا،يال -■

 .ليلون   عم ً للتعا ة  حل ً له   ) فســا ( الط ل 

االأعت م ع لبي ة الععليتية اآل  ة  إغ  سه  ع لتص  ،  -■

لا    )  فســـــا( ع لععليم الته ا  الع  ا   ات  التش غ  الت عبا

عع أي  التعلتين   سوق العت  عت  يحع ج إل   ن اللوا ، التؤألةم

 . ت ،يبهم قب  ال   ة   ا بث  سه 

 .    الت ا،س السعيع   اي  ا  التعزاي    ن الطلبةزي     -■

الع  ية ع لطلبة التعتيزين عإيم     ا،س التلك  ب الله  زي     -■

 .الث وا للعتيز 

 .  عوسر  ا الععليم الم  عا ،ت ً  وو ً ال -■

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . تطور النشاط الثقافي في األردن  ثانياً: 

حصيلة العطكو،  كا التمك الت ا و ك وية جتيعهك  أا  : الثقافة -◙

  ن تااث    ون  ف ا   لغة   لا.

 

 ؟تعد الثقافة عنصااً ألالياً في تقدم المجتمعاتفسا  }س{:

حصككيلة العطككو،  ككا التمكك الت ا و كك وية جتيعهكك   ككن تككااث  يوهكك 

    ون  ف ا   لغة   لا. 
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 ؟منذ تأليس اإلمار  بدأ النشاط الثقافي في األردنفسا  }س{:

فيييي عهيييد الم ييي  المظييياها الدالييية ع يييى اليييوعي الثقيييافي بيييين  }س{:

التلككك  ب اللككه اي ل اعككن الح ككين  لع كك   بييمطكييان  عبدال يي  األول؟

  التلكككك  ب اللكككه اي ل ب يبًككك إذ كييياناي عككك    الشكككعاا   التفلكككاينم 

 ل  إص ا، الصح   وتشجيع لل هه ال يت ااطام  تطبيق وم ًاا ش  

 . التم ت

 
 

 فييي عهييد اإلمييار  ؟ أوييها الصييح  الصييادر   اذكييا ) عييدد ( س{:}

صحيفة )الحم يعلو(م  صحيفة )الشاق العاعا( العا تغيا استه  إلك  

 م. 6611)الماي   الاستية(   م 

 

نشييطط الحاكيية الثقافييية فييي األردن بعييد تأليييس دااييا  فسييا  }س{:

 ؟م2566الثقافة والفنون عام 

    التث فككين  الف كك وينم    ككم إوعكك جهم الفلككايم اأعتككت ع للع كك يوهكك 

 . ن  زا،  ا   م  ال ي حة  اآلث ، ا ، وت جز ً 

 

 األردن؟  مظاها التطور الثقافي في عدد  }س{:

  ت سيس قصا الث   ة -■    .ص  ، التم ت الث   ية ،تملة ب ل ،  -■

 .    ،اعطة اللع   اي، ويين ت سيس  -■

 .،اعطة الت احيين اي، ويين ت سيس -■

  ؤس ة فل البيت للفلا ا س  ا.  ت سيس -■

 

حا  الم   عبدال   الثاني ابن الحسين ع ى بين كي   }س{:

 ؟ االرتقاء بالحاكة الثقافية

 ن وتقيديالحا،ة الث   ية  ن خ ل   م اللع    التث فيناباالهتمام  -■

 .ا ع ا   التب  ين

إيمكك   الع يكك   ككن التاا،ككز  التؤس كك ت العككا ت كك     حاصيي  ع ييى -■

 .  ل  ال هوض ع لحا،ة الث   ية

 

أبات اإلنجاتات التي تحققط في المجال الثقافي في عهيد  أذكا  }س{:

 ؟ (3092) شتوي / الم   عبدال   الثاني

 فســــييـا () م1001إ كك ن  تكك ن   صككتة للث   ككة العاعيككة  كك م  -■

 .   تزخا عه  ن تااث  ايم وإظهار ال يتة الحض ،ية للت ي ة لتأكيد

 إ  ن   ي ة ب، وية ،    م تحت  اسم   ي ة الث   ة اي، وية.  -■

تطكويا صك   ة  عهك  مم 1004إوش   الهي كة التلليكة لأل ك م  ك م  -■

  وا   اسية    تو ة 

إوش    اا،ز ث   يكة ج يك    كا التك ن اي، ويكةم  ثك   ا،كز التلكك  -■

م   ا،ككز اي يككا الح ككين مدينيية الزربيياء ب اللككه الثكك وا الث كك  ا  ككا 

 مدينة معان.الث   ا  ا 

إلكك   (  يهكك  مكتبيية األلييا إطكك ق  هاجكك ن ال ككاا   للمتيككر ) -■

 .إص ا، الع ي   ن التؤلف ت  ا شع  التع ،  ا و  وية

تشككمير ال ككي حة الث   يككةم حيككث بوشككا   عحكك  اي، ن  ككا   ط ككة  -■

 ،بس العين عت ي ة  ت ن الذي يحوي فث ، اي، ن الع ،ي ية. 

 

بوشككا   ككا   ط ككة ،بس العككين عت ي ككة  تكك ن :  عحكك   متحيي  األردن

 عشمير ال ي حة الث   يةلالذي يحوي فث ، اي، ن الع ،ي ية. 

 

م 2003مؤسسيية حكومييية إنشييات عييام :  الهيئيية الم كييية ل فييمم -◙
تطويا ص   ة  وا   اسية    تو ة ق  ،   لك  الت    كة  كن بهدف 

 طايم تطويا ال  ،ات البشاية  الف ية  الت لية.

 

مهرجيان أطليق عيام :  مهاجان القااء  ل جميع )مكتبية األليا ( -◙ 
إل  إص ا، الع ي   ن التؤلفك ت  كا شكع   ويهد  ) فســــا ( م2007

 ع سكككع ، ، زيكككة للحكككث  لككك  ال كككاا  وبيعهيييا التعككك ،  ا و ككك ويةم 

  االأعت م ع للع  . 

 

 

وضح كي  عم ط وتار  الثقافة في عهد الم   عبدال   الثاني  }س{:

مييا تزخييا بيي  ميين تيياا  عمييان و القيميية الحضييارية ل مدينيية ألظهييار

 ؟ وذل  من خمل ......عاي 

إق  ككة  عكك ،ض  -■   .إصكك ا، اللعكك   ككا   علكك  ح ككول التعا ككة -■

 للف ون العشليلية. 

 ن     ح حاات  و  ات  ن بعاز ب  م الفلا  الث   ة  ا اي،  -■
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس : النهضة الصحية في االردن  
 أوالً: تطور القطاع الصحة .                 

بين مظاها االهتمام بالقطاع الصحي في االردن منذ تأليس  س{:}

 اإلمار  ؟

 .عين  ش  ، ) زيا( للصحة  ر تشلي  ب ل حلو ة ب، ويةت -6

 م. 6616 ل  اسا  للصحة   م ت سيس ب -1

 

؟ مين ممميح النهضية الصيحية فيي األردن بعيد االليتقمل بين  }س{:

 خمل .......

إوش        ن الت عشفي ت الحلو ية  ث  )الت عشف  الحلو ا  ا  -6

 ت ن "البشيا"م  الت عشف  الحلو ا  ا إ،ع م    عشكف  اي كااض 

 . الص ،ية(

  عشكككفي ت ال طككك   ال ككك صم    هككك  )  عشكككف  ا يطككك لام  إوشككك   -1

   عشككف   لحككسم    عشككف  ايألككام    عشككف  ،اأبكك ت ال  صككا م 

    عشف   ل طين(. 

 م .6690   م ب ل  زا،  للصحة يست س -4
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يتميييز بطيياع الاعاييية الصييحية األردنييي بييالجود  العالييية  فسددر س{:}

   ا؟ودوليً ا إب يميً 

 .ايطب    التتاحين  الف يين التؤألينوظااً إل   جو   -■

تكككوا ا الت عشكككفي ت الع  كككة  ال  صكككة التكككز    ع حككك ث ايجهكككز   -■

 . التع ات الت عشا   ا    طم التتللة ،  ة

الت عشفي ت الم  عيكة الععليتيكة ،ت عشكف  الم  عكة اي، ويكة  توا ا -■

    عشكككف  التلكككك التؤسكككس  ب اللكككه المككك  عا العككك عر لم  عكككة العلكككوم

 . العل ولوجي 

التاا،ز العلتية البحثية  ث   ا،ز ال  ي  المذ يكة اي، وكا  توا ا -■

 . ا   عشف  الم  عة اي، وية

ل ككلاي ل اا،ككز طبيككة  ع صصككة   هكك  التا،ككز الككوط ا تككوا ا  -■

 لصم  الو،اثةم   ا،ز الح ين لل اط ن. ا الغ   

 

 

 

ت عشف  الم  عة لت عر  ا،ز  لتا عحثا  : ماكز الخميا الجذعية -◙

 .اي، وية

لتع لمة  اح    ا،ز طبا  ع صص:  ماكز الحسين ل ساطان -◙

 .ال اط ن

 

 

 

 الصحي القطاعأه  اإلنجاتات التي تحققط في  بين ) وضح ( }س{:

  ؟ في األردن

 ،   التؤس  ت الطبية الت علفة ع للوا ،  ايجهز  الطبية الح يثة.  -■

شككتول ايطفكك ل  تككن أككم   ن سككن ال   سككة  ككا   ظو ككة العكك  ين  -■

 الصحا الت وا  م و ً. 

 إوش   التزي   ن الت عشفي ت  ا ال ط  ين الع م  ال  ص.  -■

 .   ت  يم خ   ت اي و ة  الطفولةم  ت ظيم ايسا   م وً  -■

 ) فســيـا (تغطية   ك طم التتللكة ،  كة ع لا  يكة الصكحية اي ليكة  -■

 يم إوش   التاا،ز الصحية اي لية  الش  لة.  ن طا

 العت   ر المه ت الت علفة للوصول إل  الع  ين الصحا الش   .  -■

 

 

 

 

 

 الخدمات الطبية الملكية. ثانياً: 

 

الخدمات الطبية الم كية التابعة ل قيوات بين دور ) ألهامات (  }س{:

  ؟المس حة األردنية

 .م6686  ذ   م  التلليةال    ت الطبية ع بت   يا   -1

بخذت ع لعوسر اللبيا  ا إوشك   الت عشكفي ت  التاا،كز الطبيكة  كا  -2

الع صص ت ،  كة للع كلايين   ك س تهمم   ع لمكة التك ويين للحك الت 

 .التحولة  ن  زا،  الصحة  المه ت ايخاا التعع ق   عه 

الع يككك   كككن الت عشكككفي ت الع كككلاية  ثككك    عشكككف    ،،ككك   إوشككك   -3

لعلكككون  ) فســييـا ( م6664ع ككلايم    ي ككة الح ككين الطبيككة  كك م ال

 .التا،ز العحويلا  الععليتا لل    ت الطبية التللية

مم 2590 ا،ز التللة  لي   ي كااض  جااحكة ال لك   ك م  إوش   -4

مم 6648 ككك م  منطقييية ماركيييا  عهككك  ايطكككاا  االصكككط   ية  كككا 

م    عشف  اي يكا العقبةفي    عشف  اي يا أ شم عن  ب الله الث وا 

   في الطفي ة.زي  عن الح ين 

ا عتكك ت لعكك ،ي  طلبككة ،ليكك ت الطكك   العتككاي   التهككن الطبيككة  -5

تضككت ت ال كك   ت الطبيككة التلليككة الع صصكك ت الطبيككة إذا الت كك و  م 

 .،  ة

تعطكو، م الطبية الجهز  اي إ خ لعالطبية التللية  ال    ت تطويا  -6

التع صصكككةم  العوسكككر  كككا االخعص صككك ت   ت ظكككيم ال   كككة الطبيكككة

 .الفا ية

إ،سكك ل الفككاق الطبيككة ع لتهتكك ت ا و كك وية  لكك  الت ككعوا الكك  لام  -7

  التش ،،ة ع وات حفظ ال  م. 

 

 (  8 + 4+  6: العا،يز  ل  و  ط ) حظة   

 

أذكر ثالثة من المستفيات العسكرية التابعة للخدمات الطبية }س{:
 الملكية ؟ 

م   ي ة الح ين الطبية  ا،ز التللة  لي   ي ااض     ،،  الع لاي

 منطقة ماركا جااحة ال ل    عه  ايطاا  االصط   ية  ا 

   عشف  اي يا  في العقبة   عشف  اي يا أ شم عن  ب الله الث وا 

 في الطفي ةزي  عن الح ين 
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