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السلطات الدستورية والحياة الحزبية
للطلبة الذين يواجهون صعوبة في الحفظ  :متابعة صفحة الـ( )facebook

(حسين المسالمة _مدارس سكاي)
" احرص الحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف لتثبيت المعلومات "

إعـداد :

أ .حـســـــيـن الـمــســـالمــة
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امتحان الثانوية العامة للطلبة المعيدين تكميلية خطة ( 2021م ) وما قبلها
عمان -الجاردنز  -خلف دائرة قاضي القضاة
www.sky-schools.com

)sky International Schools : (06 5680888) ( 0790 107 070
حسين مسالمة _مدارس سكاي Facebook :
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الوحدة الخامسة  :السلطات الدستورية في األردن:
الفصل األول  :السلطات الدستورية في األردن :
س  :عدد المؤسسات الدستورية في األردن :
التنفيذية  /والتشريعية  /والقضائية .
س  :تتكون السلطة التنفيذية من مكونين رئيسين هما :
 -1مؤسسة العرش  -2 /مجلس الوزارء (الحكومة) .

س  :أبرز مهام مجلس الوزراء :
 .1إعداد الموازنة العامة للدولة.
 .2اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة.
 .3إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
 .4تنفيذ السياسة العامة للدولة داخليا ً وخارجي اً.

س  :اختصاصات السلطة التشريعية :
 .1تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب( .تشريعي)
س  :بين طبيعة نظام الحكم في األردن :
 .2إقرار الموازنة العامة( .تشريعي)
نيابي ملكي وراثي  /ويمثل الملك مؤسسة العرش .
 .3منح الثقة للحكومة ( .رقابي)
 .4مساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدائها(.رقابي)
س  :جاء في المادة ( )28من الدستور األردني أن العرش وراثي في أسرة
الملك عبدهللا األول  ،وتكون في الذكور من أبنائه  ،وفقا ً ألسس بينها :
أ -تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنا ً س  :أهمية السلطة القضائية :
 /ثم إلى أكبر أبناء ذلك االبن األكبر  /وهكذا طبقة بعد طبقة.
تطبيق القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالقاتهم.
ب – إذا لم يكن له عقب تنتقل إلى أكبر إخوته  /ثم إلى أكبر
أبناء إخوته  ،وهكذا حسب الترتيب.
س  :فسر  :تمتع القضاة بموجب الدستور باستقاللية تامة :
س  :ما مظاهر استقالل القضاء األردني :
س  :ما أبرز صالحيات الملك :
إذ يُعينون ويُرقون ويُعزلون في المحاكم بقرار المجلس
 .1قيادة القوات المسلحة فهو القائد األعلى للقوات المسلحة.
القضائي ،ويقترن بإرادة ملكية وفقا ً ألحكام الدستور.
 .2تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
 .3تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه.
 .4تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات والدرك  ،وإنهاء خدماتهم .س  :بين اختصاصات السلطة القضائية :
أ -تطبيق القوانين واألنظمة التي تُحدّدها السلطة التشريعية
 .5اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك.
والتنفيذية.
 .6الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية  ،ودعوة مجلس األمة
ب -ضمان الحقوق والحريات على أساس سيادة القانون /
لالجتماع  ،وافتتاحه وتأجيله وحله.
والتكامل مع السلطتين التشريعية والتفيذية.
 .7المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمة .
ج – حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف  /وإحداث
س  :مالحظة  :صالحيات الملك التي ترتبط بالسلطة التشريعية  :إذا كااان معنااى
تغيير إيجابي للمجتمع وطموحاته.
السؤال صالحية مشتركة بينهم فالجواب النقاط  7 + 6 + 2من السؤال السابق  /وإذا كان
المعنى صالحية تخصهم وتتعلق بهم فالجواب .7 + 6 + 3
د  -الفصل بين المتخاصمين  /وتحقيق االستقرار والتوازن للمجتمع.
س  :يُشكل مجلس الوزارء وفق أسس  ،بينها :
أ -يختار الملك رئيس الوزراء  /ويكلفه بتشكيل الوزارة.
ب -يختار رئيس الوزارء الوزراء  ،ويعرض أسماءهم على
الملك إلصدار اإلرادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة.
ج – يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة الملك.
د -يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب
خالل ( شهر ) من تشكيله للحصول على الثقة.
س  :العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :
• رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب.
• كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
• يتعين على الحكومة للبقاء في السلطة الحصول على ثقة مجلس
النواب بنا ًء على البيان الوزاري الذي تقدمه.

س  :األسباب الموجبة لتغيير الحكومات (الوزارة) في األردن :
 )1إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة فقدت انسجامها وقدرتها
على بذل مزيد من العطاء.
 )2أو ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب.
 )3أو أن جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متغير
أو سياسة عربية خارجية مستجدة .

س:عالقة السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية:
تطبيق القوانين التي ت ُحدّدها السلطة التشريعية والتنفيذية.
س  :فسر  :تعد المحاكم في األردن مستقلة ومصونة :
س  :مظاهر تطبيق مبدأ استقاللية القضاء في األردن:
 .1المحاكم مستقلة ومصونة من تدخل أي جهة .
 .2وجلساتها مفتوحة أمام الناس.
 .3ويحق لألفراد والمؤسسات االحتكام للقضاء على
اختالف أنواع المحاكم ودرجاتها .
س  :تقسم المحاكم في األردن إلى ثالثة أنواع  ،بينها :
 )1المحاكم النظامية .
 )2والمحاكم الخاصة.
 )3والمحاكم الدينية التي تشمل  :المحاكم الشرعية /
ومحاكم الطوائف الدينية.
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الفصل الثاني  :الحياة النيابية في األردن :

س  :العاام الااذي عااادت فيااه الحياااة الديمقراطيااة ل ا ردن وانتخاااب
المجلس النيابي الحادي عشر هو 1989 :م .

س  :متى بدأت الحياة النيابية في األردن :
منذ تأسيس اإلمارة شُكلت خمسة مجالس تشريعية (من س  :مجلااس نيااابي يعااد انتخابااه بدايااة مرحلااة جدياادة فااي مساايرة
الديمقراطية األردنية هو  :الحادي عشر المنتخب 1989م .
1929م حتى االستقالل 1946م) .

س  :بماذا تمياازت المجااالس التشااريعية التااي شااكلت  - 1929س  :ما آخر مجلس نيابي في عهد الملك الحسين بن طالل :
المجلس النيابي الثالث عشر المنتخب عام 1997م .
1946م :
 )1بالنشاط السياسي .
س  :دور خطابات الملك عبدهللا الثاني في تنشيط الحياة النيابية في األردن :
 )2ومراقبة أداء الحكومات ومساءلتها.
س  :فسر  :شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبدهللا الثاني اباان
 )3والتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية.
الحسين تطوراً ملحوظا .
 -1نظراً لتوجيهاته للحكومات بنشر ثقافة الديمقراطية.
 - 2وتعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع.
أوال  :تطور الحياة النيابية (1967 – 1946م) :
 - 3ودعوته إلنشاء الهيئة المستقلة لالنتخاب.
س :بدأ األردن يقطف ثمار وأ ثر التطور الدستوري والنيابي في
األردن بعد انتخابات 1956م  ،وهي :
 - 4وتأكيده ترسيخ سياسية اإلصالح  ،وتطوير الحياة الحزبية.
 -1مشاركة الفعاليات السياسية كافة .
 -2وشهد المجلس النيابي ( الرابع ) ظهور أكبر كتلة س  :أجريت في عهد الملك عبدهللا الثاني :
 2003م انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر .ائتالفية حزبية عندما حصل مرشحو األحزاب على ()26
 2007م انتخابات المجلس الخامس عشر .مقعداً من أصل ( )40مقعداً  /شُكلت على إثرها حكومة
 2013م انتخابات المجلس النيابي السابع عشر  ،وفقًا لقانونسليمان النابلسي  :وهي أول حكومة حزبية ائتالفية باسم
انتخاب معدل أقر عام 2012م.
الحكومة الوطنية.
 2016م صدر قانون االنتخاب النيابي الجديد.س :التحديات التي واجهاات الحياااة النيابيااة (1967–1946م)
س  :أبرز ما جاء في قانون االنتخاب النيابي الجديد 2016م :
وأثرت في التجربة الديمقراطية:
 -1أصبح عدد أعضاء مجلس النواب ( )130عضواً من بينهم
الحروب اإلقليمية  /وتداعيات القضية الفلسطينية .
( )15مقعداً للكوتا النسائية.
 -2إلغاء قانون الصوت الواحد  /واعتماد القائمة النسبية
س  :انتخاب آخر مجلاس نيااابي يجمااع بااين الضاافتين الشاارقية
والغربية كان في :
المفتوحة  :بحيث يمتلك كل ناخب عدداً من األصوات يساوي عدد
.
التاسع
النيابي
المجلس
وسمي
،
م
1967
/
 / 15نيسان
المقاعد المخصصة لدائرته االنتخابية.
س  :خالل فترة تعطل الحياة النيابية 1984-1967م اسااتمرت
القيادة الهاشمية عقد اجتماعات مااع الشااعب ومشاااركتهم صاانع س  :متى بدأت الحياة الحزبية في األردن :
القرار والبحث عن صيغ بديلة للمجلس النيابي  ،فما أباارز تلااك
منذ عهد اإلمارة  :عندما تأسس حزب االستقالل  :الذي شكل
الصيغ :
أول حكومة أردنية في عام 1921م  ،وانضم إليه بعض الزعماء
• مشروع االتحاد الوطني األردني 1972م .
الوطنيين في األردن.
• والمجلس الوطني االستشاري عام 1978م .
س  :مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقالل :
أ -مطالب األحزاب القومية  :الوحدة العربية  /ورفض وعد
ثانيا  :المجلس الوطني االستشاري (1984 – 1978م) :
بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين.
س  :فسر  :وجااه الملااك الحسااين باان طااالل رسااالة ملكيااة إلااى
رئيس الوزراء بتاريخ  13نيسان 1978م  ،دعا فيها الحكومة
ب -مطالب األحزاب الوطنية  :استقالل األردن  /وإنهاء
إلااى وضاااع قاااانون مؤقااات يُ منشااأ بموجباااه المجلااس الاااوطني
االنتداب البريطاني .
االستشاري  ( :أهدافه )
 -1بوصفه صيغة تأخذ بالحسبان معطيات األوضاع س  :أهم األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اإلمارة :
حزب االستقالل  /وحزب الشعب األردني  /وحزب اللجنة
االستثنائية التي مر بها األردن .
التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني.
 - 2بهدف تبادل الرأي والمشورة.
 -3ومناقشة السياسات العامة.
س  :فسر  :نشطت الحياة الحزبية فااي األردن بااين عااامي -1946
1957م ( :عوامل نشاطها)
 - 4والنظر في القوانين والتشريعات جميعها.

الفصل الثالث  :الحياة الحزبية في األردن :

س  :كم استمر المجلس النيابي العاشر :
من 1984حتى 1988م .

 -1االستقالل عام 1946م .
 -2ووحدة الضفتين عام 1950م .
 -3وإصدار دستور 1952م  :الذي سمح بشكيل األحزاب.
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س  :أبرز مظاااهر مرحلااة العااودة للحياااة الحزبيااة
عام 1989م :
 -1صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
 -2صدور قانون األحزاب عام 1992م.
 -3إطالق الحريات العامة.
 -4تعديل قانون األحزاب.
س  :المبادئ التي سعى من خاللها الميثاق الااوطني

س :وضح المقصود بالمصطلحات اآلتية:
 -1مؤسسة العرش :

مؤسسة يمثلها ملك المملكة األردنية الهاشمية  /وهي المكون

األول للسلطة التنفيذية .
 -2مجلس الوزارء (الحكومة)  :مجلس يتألف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء
 /حسب الحاجة والمصلحة  /وتعد الحكومة صاحبة الوالية العامة على شؤون الدولة.
 -3البيان الوزاري  :هو خطة عمل الحكومة  /بنا ًء على كتاب التكليف من الملك /
وتتعهد بتنفيذه في مدة واليتها  /وتُسأل من مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه.

األردنااي 1991م إلااى ترساايخ الاانهم الااديمقراطي -4 ،السلطة التشريعية  :ركيزة أساسية للحكم في الدولة األردنية ألن األمة مصدر
السلطات  /وتناط بالملك  ،ومجلس األمة المكون من  :مجلسي األعيان والنواب .
وتحقيق التعددية السياسية ( :مبادئ الميثاق الوطني األردني)
أ -احترام قواعد العمل الديمقراطي في سلوك  -5مجلس األمة  :هو المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية في األردن  /ويتألف من
األحزاب السياسية.
مجلسي األعيان المعين من الملك  ،والنواب المنتخب من الشعب .
ب -السماح ل حزاب باستئناف عملها والمشاركة  -6مجلس النواب  :أعضاء منتخبين باقتراع سري من الشعب  /ويكون عددهم ضعف
باالنتخابات ،وترخيص أحزاب جديدة.
عدد مجلس األعيان.

ج  -ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ،واحترام  -7مجلس األعيان  :أعضاء يعينهم الملك بإرادة ملكية  /وال يتجاوز عددهم نصف عدد
معتقدات اآلخرين.
أعضاء مجلس النواب.

د  -ضمان الحريات األساسية للمواطنين بما يكفل
حرية الرأي  /وتحقيق المساوة وتكافؤ الفرص .
هـ  -الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية
 -9المجلس القضائي األردني  :مجلس يمثل قمة هرم السلطة القضائية في األردن /
للدولة.
 -8السلطة القضائية  :وهي السلطة التي تتوالها المحاكم باختالف أنواعها  /وتصدر
أحكامها وفقا ً لقوانين المملكة  /ومستقلة عن السلطات األخرى .
ويجسد مع مجلس األمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات.

س  :عدد االتجاهات السياسية الحزبية في األردن :
قومية  /وطنية  /إيديولوجية .

 -10الحكومة الوطنية  :أول حكومة حزبية ائتالفية  /برئاسة سليمان النابلسي /
تشكلت بسبب ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية عندما حصل مرشحو األحزاب ()26
مقعداً من أصل ( )40مقعداً  /واستمرت من (  )1957 - 1956م .

 -11المجلس الوطني االستشاري :أنشأه الملك حسين بن طالل في عام 1978م
س  :ما أهمية إطالق الحريات العامة :
واستمر حتى 1984م  /وهو مج لس معين  :بإرادة ملكية  ،وبتنسيب من رئيس الوزراء /
• إلغاء األحكام العرفية المقيدة للحريات .
• والسماح بإصدار الصحف والمجالت كانت مدته عامين  /يمثل شرائح المجتمع ،وفئاته السياسية واالجتماعية.

والمطبوعات المتخصصة.
س  :أهم تعديالت قانون األحزاب :
وفي عام 2015م
عام 2007م
ال يقل عدد عُدل القانون ليصبح عدد
المؤسسين
المؤسسين للحزب ()150
للحزب
عن عضواً (علل ):بهدف
( )500عضو.
تشجيع المشاركة الحزبية.

 -12الهيئة المستقلة لالنتخاب ( :وما سبب إنشائها )

تأسست 2012م من أجل اإلشراف على االنتخابات النيابية  /وأي انتخابات أخرى
يقررها مجلس الوزراء.

 -13الكوتا النسائية ( :وما سبب إنشائها )
تخصيص نسبة أو عدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجالس النيابية والبلدية للنساء/
لضمان تمثيل المرأة األردنية في مواقع التشريع وصنع القرار.
 -14األحكام العرفية  :مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة األزمات  /تعلن
فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة  /وتُمنح فيها السلطة التنفيذية صالحيات
واسعة حتى يستتب األمن واالستقرار في البالد.

 -15الميثاق الوطني  :وما سبب إنشائه وصدوره :

س  :مالحظة تلزم في ضع دائرة :
من صالحيات الملك أيضًا  :إصدار ألقاب الشرف صدر عام 1991م وهو اإلطار الذي يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي
ومنح األوسمة والرتب العسكرية  /وإبرام تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع األردني المختلفة  /وسعى إلى  :ترسيخ النهج
الديمقراطي ،وتحقيق التعددية السياسية .
المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم .
 -16قانون األحزاب ( :وسبب صدورها):
قانون صدر 1992م  /تناول تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبية  /ألن
األحزاب السياسية من مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة.
 -17الحزب  :عرفه قانون األحزاب األردني 1992م بأنه  :تنظيم سياسي يتألف من
جماعة من األردنيين وفقا ً للدستور وأحكام القانون (بقصد  ):المشاركة في الحياة
السياسية  /وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية /
ويعمل بوسائل سلمية ومشروعة.
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 -9دعا الملك الحسين بن طالل إلى إجراء انتخابات برلمانية 1989م :
س :أعط أسباب لكل ما يأتي :
 -1يعد األردن أنموذجا للدولة الحديثة القائمة على  -9عودة الحياة البرلمانية لألردن 1989م :
▪ رغبة من الملك الحسين في استمرار مسيرة اإلصالح.
المؤسسات الدستورية (التنفيذية والتشريعية والقضائية):
ألنها تقوم على التكامل والتعاون في إدارة الدولة األردنية.

▪ للتعامل مع األحداث  :كاألزمة االقتصادية ،وفك االرتباط مع فلسطين.

 -10يُعد انتخاب المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989م ،بداية
 -2تعد السلطة التشريعية ركيزة أساسية للحكم في الدولة
مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية :
األردنية :
ألنه شهد مشاركة حزبية واسعة من مختلف الشرائح واألطياف السياسية
 -2يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب ضعف مجلس األعيان :
ألن األمة مصدر السلطات ؛ إذ نص الدستور  :أن نظام الحكم

في األردن .

نيابي ملكي وراثي ؛ ما يدلل على أهمية الحياة النيابية عن  -11تأكيد الملك عبدهللا الثاني ضرورة ترسيخ سياسية اإلصالح،
طريق مشاركة الشعب في الحياة السياسية.
وتطوير الحياة الحزبية :
 -3تعد السلطة القضائية مستقلة عن السلطات األخرى :

لتمكين المواطن األردني من المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

✓ حيث تتوالها المحاكم باختالف أنواعها .
 -12تأجيل انتخاب المجلس النيابي الرابع عشر إلى عام 2003م على
✓ وتصدر أحكامها وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة.
الرغم من انتهاء المجلس النيابي الثالث عشر عام 2001م :
 -4شهدت الحياة النيابية بعد االستقالل مستجدات قانونية -12 ،استمر المجلس النيابي الثالث عشر قائ ًما حتى عام 2001م ،
وتأجيل انتخاب مجلس جديد :
وسياسية واجتماعية داخليا ً وخارجيا ً :
بسبب الظروف التي مر بها األردن وهي  :تداعيات حرب الخليج الثانية /
واالنتفاضة الفلسطينية.

 -1نتيجة نكبة فلسطين 1948م .
 -2وحدة الضفتين  1950م  :األمر الذي استدعى إعادة النظر
في قانون االنتخاب (فسر ):لضمان مشاركة الفلسطينيين في  -13إعالن األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي بين عامي -1957
الضفة الغربية باالنتخابات.
1989م :

 -5حل معظم المجالس النيابية األردنية قبل انتهاء مدتها
الدستورية بين عامي (1967 – 1946م) :

 .1لمخالفة بعض األحزاب شروط الدستور وقوانين العمل الحزبي .
 . 2وتوتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليميا ً ودولياً.
 . 3للحفاظ على أمن الوطن وسالمته.

❖ بسبب التحديات التي أثرت في التجربة الديمقراطية
األردنية.
 -14استمرار عمل جماعة اإلخوان المسلمين بنشاطها على الرغم من
❖ ومن أهمها الحروب اإلقليمية ،وتداعيات القضية إيقاف العمل الحزبي بين عامي 1989 -1957م :
الفلسطينية.
بحكم أنها جمعية خيرية اجتماعية ،وليست حزبًا سياسيًا.

 -6تشكيل المجلس الوطني االستشاري :
 -15تسمية مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية منذ عام 1989م بمرحلة
 - 1نتيجة للظروف اإلقليمية المحيطة التي منعت المجلس
التحول الديمقراطي :
النيابي من االستمرار.
 -15عودة النشاط الحزبي في األردن 1989م :
 - 2ولكي ال تنقطع الحياة النيابية في المملكة.
 - 3بوصفه حالً مؤقتا ً لسد الفراغ الدستوري.
 - 4وإتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

 -7تمديد مدة المجلس النيابي التاسع أكثر من مرة بعد
انتهاء مدته عام 1971م.

 - 1ألنها شهدت إعادة انطالق الحياة النيابية من جديد .
 - 2وإجراء االنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب السياسية
بالترشح النتخابات  1989م وشاركت بها مختلف األطياف الحزبية
والسياسية.

 -16خلق توجه لدى السياسيين إلنشاء أحزاب سياسية مثلت االتجاهات
أ -بسبب حرب حزيران عام 1967م  /واالحتالل اإلسرائيلي
السياسية القومية والوطنية واأليدولوجية :

للضفة الغربية .
ب -وتعطل وظيفة السلطة التشريعية  /وتأجيل جلسات مجلس
األمة (علل ):الجواب النقطة أ .

 -8صدرت اإلرادة الملكية دعوة مجلس األمة التاسع
الجتماع بدورة استثنائية 1984م بعد إعالن حل المجلس
الوطني االستشاري:

بسبب صدور قانون األحزاب األردني 1992م .
تم بحمد هللا
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد  /أ .حسين المسالمة
خلدا ( / )0796647142الجاردنز ()0795655900

• لتعديل بعض مواد الدستور.
• وإجراء انتخابات فرعية تكميلية لملء المقاعد النيابية
الشاغرة بوفاة ثمانية نواب من أعضاء المجلس النيابي
التاسع  1984 – 1974م  ،وسمي هذا بالمجلس النيابي العاشر.
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مراجعة مكثفة
فـي

065680888

0790107070

تـاريــخ األردن
فصل ( ) 2

خاص بالدورة
التكميلية لعام
2021م

الوحدة السادسة

المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية
للطلبة الذين يواجهون صعوبة في الحفظ  :متابعة صفحة الـ( )facebook

(حسين المسالمة _مدارس سكاي)
" احرص الحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف لتثبيت المعلومات "

إعـداد :

أ .حـســـــيـن الـمــســـالمــة
خلدا ( / )0796647142الجاردنز  / )0795655900( :الرابية )0786399928(:

امتحان الثانوية العامة للطلبة المعيدين تكميلية خطة ( 2021م ) وما قبلها
عمان -الجاردنز  -خلف دائرة قاضي القضاة
www.sky-schools.com

)sky International Schools : (06 5680888) ( 0790 107 070
حسين مسالمة _مدارس سكاي Facebook :
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الوحدة السادسة  :المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية :
الفصل األول  :التطور التاريخي للقوات المسلحة األردنية :
مر الجيش العربي األردني بمراحل تطور مهمة  ،اذكرها :
سّ :
أوال  :المرحلة األولى (1953 – 1921م).
ثانيا  :المرحلة الثانية (1966 – 1953م).
ثالث ا  :المرحلة الثالثة (1976 – 1967م).
رابعا  :المرحلة الرابعة (1999 – 1977م).
خامسا  :المرحلة الخامسة ( – 1999حتى اآلن) .

س  :تطور أعداد منتسبي القوات المسلحة (الجيش) من ضااباط
وجنود بين عامي 1967 – 1953م :
عدد الضباط والجنود
السنة
20.000
1953م
25.000
1956م
55.000
1967م

س  :في المرحلة الثانية (1966 – 1953م) تم تشكيل العديااد
من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش  ،بينها :
 )1ألوية الحرس الملكي.
أوال  :المرحلة األولى (1953 – 1921م) :
 )2وسالح الدروع الملكي.
س  :تشكيل نواة الجيش العربي األردني :
 )3وكتائب المدفعية.
تشكلت 1921م  /من رجال الثورة العربية الكبرى الذين جاؤوا
 )4وألوية جديدة للمشاة  ،مثل ( :لواء اإلمام علي بن أبي طالب
مع األمير عبدهللا إلى شرق األردن  /لحماية أرضها وشعبها.
 /والقادسية  /وحطين  /وخالد بن الوليد  /واليرموك).

س  :بااين تش اكيالت الجاايش العربااي األردنااي فااي المرحلااة األولااى
(1953 – 1921م)  ( :عدد  +عرف )
 -1القوة العربية  :وهي القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا من
الحجاز إلى معان  /وتكونت من ( )25ضابطا ً و( )250جنديا ً.
 -2قوة األمن العام  :مهمتها حفظ األمن  /وتكونت من قوة
الدرك الثابتة ،وقوة الهجانة.
 -3القوة السيارة  :سرايا فرسان ومشاة  )750( /فرداً.

ثالثا  :المرحلة الثالثة (1976 – 1967م) :

س  :التحديات التي شهدها األردن في المرحلة الثالثااة (1967
– 1976م) :
س  :فسر  :شهد الجيش العربي خااالل المرحلااة الثالثااة أحااداث
أثرت على تطوره :
تحديات سياسية وعسكرية ناتجة عن الصراع العربي
اإلسرائيلي  :حيث خاضت القوات المسلحة عدداً من الحروب
س  :ما أبرز التطورات التي ماار بهااا الجاايش العربااي األردنااي فااي
أثرت بصورة كبيرة في تطويره وهي  :حرب حزيران 1967م
المرحلة األولى (1953 – 1921م) :
 /وحرب الكرامة 1968م  /حرب تشرين (رمضان) 1973م .
أ -إلغاء قوة األمن العام  /وإلحاقها بالقوة السيارة عام 1923م.
ب -إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام 1923م.
ج -تشكيل قوة الحدود  /وتحويلها إلى قوة البادية.
س  :عاادد ثالثااة حااروب خاضااها الجاايش العربااي األردنااي بااين
عامي 1973 – 1967م .
د -تشكيل سالح الجو األردني  /وسالح المدفعية.
 -1حرب حزيران 1967م  :فقد فيها الكثير من أسلحته /
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية.
ثانيا  :المرحلة الثانية (1966 – 1953م) :
 -2حرب الكرامة 1968م  :أول انتصار عربي على جيش
مالحظة :شغل الضباط اإلنجليز في الجيش العربي األردني بعض المناصب المهمة ،
حيث بلغ عددهم 1956م ( )64ضابطا ً ،بقيادة الضابط (جون كلوب) القائد العام للجيش.
العدو اإلسرائلي.
 -3حرب تشرين (رمضان) 1973م  :شارك فيها بالقتال
س  :أثر قيادة كلوب باشا على تطااور الجاايش األردنااي  ،كمااا عباار
على الجبهة السورية.
عنها الملك الحسين ابن طالل في مذكراته مهنتي كملك :
كلوب
مقدور
قيادة مخلصة لبريطانيا لم تطور الجيش  ،ولم يكن في
س  :التطورات التي شهدها الجيش العربي األردني في المرحلة
أن ينسى إخالصه ووالءه إلنجلترا ..وسيطرة لندن عسكريا ..
الثالثة (1976 – 1967م) :
 -1تشكيل القوات الخاصة .
س  :دوافااع تعريااب قيااادة الجاايش كمااا أشااار إليهااا خطاااب الملااك
 -2تنظيم الجيش على أساس الفرق .
الحسين إلى ضباط وجنود الجيش العربي في  2آذار 1956م :
 -3تطوير منظومة الدفاع الجوي  /وتشكيل مديرية الدفاع
 نفعا ً لجيشنا  /وخدمة لبالدنا  /ومصلحة أمتنا وإعالء كلمتها.الجوي.
 ولتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الجيش  /ويؤدي مهمته الوطنية والقومية. -4إنشاء المركز الجغرافي الملكي.
س  :التطورات التي شهدها الجاايش العربااي األردنااي فااي المرحلااة
 -5مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة .
الثانية (1966 – 1953م) :
 -1إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية 1957م ،وخروج القوات
س  :مظاهر مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة :
البريطانية من األردن.
تجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات للعمل إدارايات
 -2ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود .
في القوات المسلحة.
 -3تشكيل عديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة .
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رابعا  :المرحلة الرابعة (1999 – 1977م) :

 .1تستوعب مئات آالف األردنيين للقيام بمهامها .
 .2تعليم ضباطها وأفرادها  /وتدريبهم على خطط وبرامج
تأسيسية متميزة.

س  :مظاااهر تطااور القااوات المساالحة األردنيااة  -الجاايش العربااي
األردني في المرحلة الرابعة (1999 – 1977م) :
 - 1إنشاء جامعة مؤتة (الجناح العسكري) ،وعدد من الكليات العسكرية.
 -2إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية.
س  :دور القوات المسلحة في المجال التعليمي والثقافي :
 -3صدور قانون خدمة العلم.
تسهم مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات في:
 -4تطوير قوة خفر السواحل الملكي  /وتغيير المسمى إلى
 .1توفير تعليم مجاني في مدارس التعليم والثقافة العسكرية.
القوة البحرية الملكية.
 .2وتوفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين  /والمتقاعدين /
 -5تطوير سالح الجو الملكي ورفده بأحدث الطائرات .
والشهداء في القوات المسلحة واألجهزة األمنية.
 -6تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية ( فسر  ):لمتابعة
 .3إعداد بحوث علمية ومشروعات صناعية مشتركة مع
شؤون المرأة في القوات المسلحة.
الجامعات األردنية والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا،
 -7المشاركة في قوات حفظ السالم  /وإنشاء صرح الشهيد .
كمشروع طاقة الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية.
 -8في عام 1998م صدرت اإلرادة الملكية بإلحاق كلية
األميرة منى بجامعة مؤتة العسكرية (فسر) لرفد الخدمات س  :دور القوات المسلحة األردنية في المجال الصناعي :
أ -تقديم خدمات فنية لصيانة األجهزة والمعدات في
الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤهالت.
المصانع عن طريق المشاغل والمختبرات .
ب -إنشاء المصانع :دهانات ،وأوكسجين وأثاث ...
خامسا  :المرحلة الخامسة ( – 1999حتى اآلن) :
ج -المشاركة في المعارض الصناعية داخل األردن
س  :مظاهر تطور القوات المسلحة األردنية  -الجاايش العربااي ماان
وخارجه  /مثل  :معرض أيدكس  /وسوفكس وغيرها.
عام ( – 1999حتى اآلن) في المرحلة الخامسة :
 -1تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير
س  :دور القوات المسلحة في دعم الرعاية الصحية والطبية :
1999م ( . )KADDB
• تقديم رعاية طبية عن طريق مديرية الخدمات الطبية.
 -2إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام
• حيث تعالم سكان المملكة ورعايا الدول الشقيقة  /وفي
المناطق العسكرية.
مقدمتها مدينة الحسين الطبية في عمان ،والمستشفيات
 -3استمرار سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية،
العسكرية المنتشرة في المملكة.
و ُحدّث السالح بإدخال طائرات نقل وقتال حديثة.
 -4إنشاء مركز إدارة األزمات (فسر  ):للتعامل مع األزمات س :دور وإسهامات القوات المسلحة في مجال الزراعة والري:
المحلية واإلقليمية والدولية.
عن طريق سالح الهندسة الملكي ،وبالتعاون مع الوزارات تنفيذ
 -5استحداث نظام النقل اإلداري (فسر  ):لتأمين تنقالت أفراد العديد من المشاريع الزراعية والمائية ،ومنها :
أ -إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية.
القوات المسلحة بوساطة أسطول حديث ومتطور.
ب -استصالح األراضي الزراعية.
 -6إدخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها
ج -شق الطرق الزراعية.
(فسر  ):لمواكبة التطور اإللكتروني.
الفصل الثاني  :الدور التنموي واإلنساني للقوات المسلحة :
س  :ما األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردني :
)1
)2
)3
)4

دور عسكري  :الدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان .
دور قومي  :الوقوف لجانب األشقاء العرب .
دور تنموي  :التنمية  /والمشاركة في المشاريع االقتصادية.
دوره اإلنساني عالميا ً  :القيام بمهام حفظ السالم الدولية .

س  :بين الدور اإلنساني الذي يقوم به الجيش العربااي األردنااي
في مجال اإلنقاذ واإلخالء.
أ -فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج .
ب -البحث واإلنقاذ في حاالت الغرق عن طريق القوة
البحرية الملكية.

س:دور القوات المسلحة في مجال الخرائط والمساحة الجوية:
إنشاء المركز الجغرافي الملكي ( :عرف) هو الجهة
س  :مجاالت مشاركة القوات المسلحة األردنيااة – الجاايش العربااي
المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات.
في الدور التنموي (المشاريع التنموية):
 -1مجال القوى البشرية .
 -2مجال التعليم والثقافة .
 -3المجال الصناعي .
 -4المجال الصحي .
 -5مجال الزراعة والري.
 -6مجال اإلنقاذ واإلخالء .
 -7مجال الخرائط والمساحة الجوية.
 -8مجال البناء والتعمير .

س  :دور القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير :
 .1إنشاء مباني حكومية .
 .2وإنشاء مباني سكنية لمنتسبي القوات المسلحة.
 .3ومنح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة .
 .4وإقامة السدود.
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س  :الثوابت التااي انطلااق منهااا األردن بمشاااركته فااي قااوات س  :المهام التي يقوم بها جهاز األمن العام :
حفظ السالم الدولية :
 -1حفظ النظام واألمن  /وحماية األرواح واألعراض واألموال.
ً
 .1انطالق ا من المكانة الدولية التي يتمتع بها .
 -2منع الجرائم  ،والقبض على مرتكبيها ،وتقديمهم للعدالة.
 .2وانعكاسا ً لرسالته  /وإيمانه بالدور اإلنساني.
 -3إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء.
 .3السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات المسلحة
 -4تنفيذ القوانين واألنظمة  ،لمعاونة السلطات العامة على تأدية
من حيث التدريب واالنضباط .
وظائفها وفق أحكام القانون.
 -5مراقبة وتنظيم النقل على الطرق .
س  :أهم مشاركات القوات المسلحة األردنية فااي قااوات حفااظ
السالم الدولية ( :أمثلة)
س  :إدارات ووحدات تابعااة لجهاااز األماان العااام اسااتحدثت فااي عهااد
/
الشرقية
وتيمور
/
يون
وسيرال
/
العاج
هايتي وساحل
الملك عبدهللا الثاني :
والبوسنة والهرسك .
 .1إدارة الشرطة البيئية.
 .2ووحدة أمن وتشجيع االستثمار.
 .3وإذاعة أمن إف.إم .
 .4وإدارة شرطة األحداث.

س  :إسااهامات تواجااد القااوات المساالحة األردنيااة – الجاايش
العربي في ميدان حفظ السالم العالمي :
• أصبح يرفد الدول الصديقة بالمدربين والمتخصصين
المحترفين في مجال عمليات حفظ السالم واألمن
س  :مجاالت عمل جهاز الدفاع المدني التي حقق بها نقلة نوعية :
الدوليين.
 )1تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم .
 )2وإفتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق.
س  :األهداف التي تحققت بالمشاركة األردنية في قوات حفظ
السالم الدولية:
س  :واجبات الدفاع المدني ( :مهامهم)
 -1التخفيف من ويالت الحروب  /وتقديم المساعدة لمن
 -1حماية األرواح والممتلكات  /وتوعية المواطنين بإجراءات
يحتاج.
الوقاية والسالمة العامة.
 -2تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين.
 -2اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف  /وإعداد أفراد مؤهلين .
 -3التعريف باألردن عالميًّا  /واالرتقاء بمكانته دوليا ً.
 -3توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث  /واإلشراف عليها.
 -4تسيير مستشفيات عسكرية للمناطق المنكوبة كالعراق
 -4تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني .
وغزة وأفغانستان .
 -5التأكد من توافر شروط السالمة العامة في المباني.
س  :واجبات ومهام دائرة المخابرات العامة :
الفصل الثالث  :األجهزة األمنية في األردن :
 )1جمع المعلومات وتحليلها  /وتقديمها لصانع القرار السياسي.
س  :أهمية األمن واالستقرار :
 )2مقاومة التخريب الفكري  :الذي يولد تخريبا ً ماديا ً  /ومحاربة أية
أساس وجود المجتمعات  /وتقدمها  /وأهم واجبات الدولة.
محاوالت الختراق المجتمع األردني.
س  :كيف كفلت الدولة األردنية حق الحياة للمواطن األردني،
 )3مقاومة التخريب المادي  /ومكافحة اإلرهاب  /وتتبع األفراد
ولرعايا الدول المقيمة على أرضها :
التي تمارسه ،وإحالتهم إلى القضاء.
عن طريق  :األجهزة األمنية التي أخذت على عاتقها
 )4مكافحة التجسس.
السهر لتوفير حياة كريمة .
س  :عدد األجهزة األمنية في األردن :
 .1األمن العام .
 .2الدفاع المدني .
 .3دائرة المخابرات العامة .
 .4قوات الدرك .
س  :الجهاز األمني الذي يقوم بأعمال بتكليف مان رئايس الاوزراء
بأوامر خطية سرية  :دائرة المخابرات العامة .

س  :تشكيل جهاز األمن العام في األردن :

ارتبط بتأسيس الجيش العربي األردني ،حيث كان جزءاً منه حتى
ص َل بينهما 1956م  ،ومنذ 1958م أصبح يتبع وزارة الداخلية.
فُ ِ

س  :أبرز نجاحات حققتها المخابرات العامة منذ تأسيسها :
.1حماية أمن المملكة.
 .2وإحباط الكثير من المخططات اإلرهابية .
.3واكبت المستجدات العالمية .
س :الواجبات األمنية واإلنسانية لقوات الدرك( :واجبات قوات الدرك)

 -1حماية المؤسسات  /والوفود الرسمية الزائرة للمملكة.
 -2توفير األمن للمهرجانات  /والنشاطات الفنية والرياضية.
 -3حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية.
 -4تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع
المساعدات العينية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات األخرى.
 -5توفير بيئة آمنة إلنجاح االنتخابات البرلمانية والبلدية .
 -6توفير بيئة مالئمة للمواطن األردني .
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س  :المخابرات العامة (استراتيجيتها  /وأسسها  /ومعاييرها):
 )1واكبت المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية.
 -1تسمية جيش اإلمارة بالجيش العربي :
 )2تتعامل لتحقيق مهامها ،وفق القوانين والتشريعات النافذة.
✓ ألنه كان مكونا ً من عناصر عربية متعددة .
 )3التزام بمعايير حقوق اإلنسان ،واحترام كرامة المواطن.
✓ وليكون جيشا ً لكل العرب  /ويدافع عن قضاياهم.
 )4ويقوم على تنفيذ مهامها ضباط ( :كيفية اختيار ضباطها)
✓ يُختارون بعناية ووفق معايير :الكفاءة والتأهيل العلمي -2 .مشاركة القوات المسلحة األردنية في قوات حفظ السالم الدولية:
• نظراً لما حظيت به من سمعة دولية طيبة .
✓ جميعهم يحملون الدرجة الجامعية األولى بالحد األدنى.
• وإشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه.
✓ يخضعون لدورات متخصصة لتأهيلهم تراعي جوانب
 - 3أنشئ معهد تدريب عمليات السالم :
العمل كافة ،وآليات التعامل ،وتنفيذ الواجبات.

س :أعط أسباب لكل ما يأتي :

 -------------------------------------س :وضح المقصود بالمصطلحات اآلتية:
 - 1تعريب قيادة الجيش ( :وما سببه)

o
o

للمشاركة في قوات حفظ السالم الدولية .
نظراً لما حظيت به من سمعة دولية طيبة  /وإشادة بشجاعة
الجندي األردني وانضباطه.

 -4إنشاء صرح الشهيد :
▪
▪

تخليداً لذكرى شهداء الجيش العربي األردني .
وليكون متحفا ً وطنيا ً يسجل تاريخ األردن الحديث ،وإنجازات
القوات المسلحة األردنية.

قرار تاريخي جريء للملك الحسين بن طالل بإنهاء خدمات قائد
الجيش كلوب وكبار القادة اإلنجليز في  1آذار 1956م  /لتبدأ
مرحلة جديدة في تاريخ القوات المسلحة األردنية  /وليؤدي مهمته
الوطنية والقومية التي أنشئ ألجلها.
 -5حظيت القوات المسلحة األردنية في المرحلة الخامسة (1999

 - 2راضي عناب  :أول رئيس لألركان (قائد أردني للجيش العربي) – حتى اآلن) باهتمام بالغ من الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين:
بعد تعريب قيادة الجيش وإنهاء خدمات كلوب باشــا  /فقــد اتخــذ مجلــس  -5حظيت القوات المسلحة األردنية باهتمام بالغ من الملك عبدهللا
الوزراء قراره لتنفيذ الرغبة الملكية بإنهاء خدمات القائــد للجــيش جــون الثاني ابن الحسين:

كلوب ،وتعيين اللواء راضي عناب رئيسا ً لألركان.

 - 3القوات الخاصة ( :وما سبب إنشائها  /ومهامها)
هي قوات شكلت للقيام بمهام االستطالع  /ومكافحة اإلرهاب /
واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها.

✓ ألن الملك عبدهللا الثاني كان أحد أفراده .
✓ وقائداً للقوات الخاصة  /وهو األكثر دراية بحاجات الجيش
وتطلعاته المستقبلية.

 - 6فسر  /ما الدافع  :الختيار األمم المتحدة للقوات المسلحة
 - 4قانون خدمة العلم  :الذي ينص على إلحــاق الــذكور ممــن بلغــوا األردنية لتؤدي دورا إنسانيًّا في مهام حفظ السالم الدولية:

سن ا لثامنة عشرة في التدريب العسكري مدة عامين.

 - 5مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم

والتطوير (:وسبب إنشائه)

بسبب السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات المسلحة من حيث التدريب
واالنضباط .

هو مؤسسة عسكرية تأسست 1999م تعمل في مجال :
 - 7يُعد جهاز األمن العام األردني أنموذجا ألجهزة الشرطة العالمية
التصميم  /والتطوير  /وتصنيع النماذج األولية من المعدات المدنية
الرائدة :
والعسكرية  /لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية.
ألنه أخذ بالحسبان األبعاد الوقائية واإلنسانية واالجتماعية والحضارية
للوظيفة الشرطية.
 - 6المركز الجغرافااي الملكااي  :هــو الجهــة المســؤولة ع ـن إصــدار
الخرائط والمخططات.

 - 7الشرطة المجتمعية ( :وما سبب إنشائها):
أنشئت ألن جهاز األمن العام طور فلسفة العمل الشرطي لتشمل
المجاالت كافة  /وهي القائمة على الشراكة بين رجل الشرطة
والمجتمع المحلي لحل بعض المشكالت .
 - 8الدفاع المدني  :تأسس 1956م  /وقد حقق نقلة نوعية في شتى
مجاالت عمله من حيث  :تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم  /وافتتاح
مراكز جديدة في مختلف المناطق.

 - 8تعد دائرة المخابرات العامة واحدة من أكثر الدوائر االستخبارية
تميزاً واحترافية على مستوى العالم ،وتحظى بثقة كبيرة عالميا ً:
✓ إلسهامها في مجال التعاون الدولي .
✓ ودورها في التصدي لإلرهاب والتخريب.
تم بحمد هللا
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد  /أ .حسين المسالمة
خلدا ( / )0796647142الجاردنز )0795655900( :

 - 9دائرة المخابرات العامة  :تأسســت 1964م  /وهــي دائــرة ذات
صبغة عس كرية تسري على ضــباطها وأفرادهــا القــوانين الســارية علــى
ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية.
 - 10قااوات الاادرك ُ :
شــ ّكلت 2008م  /للقيــام بالواجبــات األمنيــة
واإلنســـانية منهـــا  :حمايـــة المؤسســـات والوفـــود الرســـمية وحراســـة
المنشآت...
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مراجعة مكثفة
فـي

065680888

0790107070

تـاريــخ األردن
فصل ( ) 2

خاص بالدورة
التكميلية لعام
2021م

الوحدة السابعة

الحياة االقتصادية في األردن
للطلبة الذين يواجهون صعوبة في الحفظ  :متابعة صفحة الـ( )facebook

(حسين المسالمة _مدارس سكاي)
" احرص الحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف لتثبيت المعلومات "

إعـداد :

أ .حـســـــيـن الـمــســـالمــة
خلدا ( / )0796647142الجاردنز  / )0795655900( :الرابية )0786399928(:

امتحان الثانوية العامة للطلبة المعيدين تكميلية خطة ( 2021م ) وما قبلها
عمان -الجاردنز  -خلف دائرة قاضي القضاة
www.sky-schools.com

)sky International Schools : (06 5680888) ( 0790 107 070
حسين مسالمة _مدارس سكاي Facebook :
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الوحدة السابعة  :الحياة االقتصادية في األردن :

س  :تطور قطاع الصناعة في األردن بعد االستقالل :
 - 1توسع في تأسيس الشركات الصناعية ،وصلت  24شركة.
 - 2وتزايدت المؤسسات الحرفية في المدن.

الفصل األول  :الزراعة في األردن :
س  :النشاط االقتصادي الرئيس للسكان بعااد حصااول األردن علاى
استقالله عام 1946م هو :
س  :بين دور القطاع الخاص في تطور الصناعة األردنية :
الزراعة .
 -1توفير العمل في األردن (فسر ):
س  :العمل الرئيس لمعظم أهااالي شاارق األردن فااي عهاد اإلمااارة
 -2فقد أسهمت المشاريع الصناعية في التخفيف من مشكلة
حتى أصبح السمة البارزة لسكان الريف هو :
البطالة  -3 /ورفد االقتصاد الوطني  ،حيث شكلت المنتجات
الزراعة والرعي .
الصناعية في السنوات الثالث األخيرة  %90من مجمل
الصادرات الوطنية.

س:أهاام المحاصاايل الزراعيااة  /والمنتجااات الحيوانيااة فااي عهااد
اإلمارة:
• محاصيل زراعية :قمح/شعير/فول/حمص /عدس /كرسنة.
س  :ما أبرز التطورات في القطاع الصناعي األردني :
• والمنتجات الحيوانية  :حليب  /صوف  /جلود.
 .1تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية (البوتاس،
الفوسفات ،اإلسمنت ،الزجاج).
س:دور الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي األردني:
 .2تطور الصناعات الكيماوية ،وفي مقدمتها األدوية.
 )1إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له.
 .3تطور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية .
 )2وتقديم قروض للمزارعين  /وخدمات إرشادية وبيطرية.
 .4تطور الصناعات اإللكترونية.
 )3وإعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية.
 .5إنشاء عدد من المدن الصناعية والمناطق الحرة .
 )4وتوجيه المزارعين باستخدام األنظمة الزراعية الحديثة.
س  :أهم السدود في األردن :
سد الكفرين /وسد الوحدة  /وسد وادي العرب  /وسد الملك
طالل  /وسد الموجب  /وسد الوالة  /وسد التنور.
س  :أهم مشكالت القطاع الزراعي في األردن :
 -1محدودية الموارد المائية (فسر ):بسبب قلة مياه
األمطار وتذبذبها  /وعدم انتظام توزيعها.
 -2تناقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية (فسر):
بسبب الزحف العمراني عليها.
 -3تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي (فسر ):ما يؤدي
إلى تصحر األراضي الهامشية وأراضي البادية.
 -4ضعف التسويق الزراعي داخليا ً وخارجي اً.
 -5ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق بين المزارعين ودراسة
السوق وحاجاته.
الفصل الثاني  :الصناعة والتجارة في األردن :
س  :اذكر  4من أهم الحرف اليدوية في عهد اإلمارة :
س  :أهم الصناعات في األردن في عهد اإلمارة :
 .1بعض الحرف اليدوية كالنجارة .
 .2وصياغة الذهب والفضة .
 .3والنسيم وصناعة البسط .
 .4ومطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون.
س  :كيف شجعت الحكومات المتعاقبة على الصناعات اليدوية :
(1925م) أقيم أول معرض زراعي صناعي في (عمان)
عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة.

س  :المؤسسات الصناعية في األردن :
 .1بنك اإلنماء الصناعي .
 .2ومؤسسة المناطق الحرة .
 .3ومؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية.
س  :أهم المشكالت التي تواجه القطاع الصناعي في األردن :
أ -ضعف رأس المال .
ب -تدني القدرة التنافسية في األسواق العالمية.
ج -صغر حجم السوق المحلي.
د -ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة.
هـ -األوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من التصدير.
س  :يوصف النشاط ( التجاري ) في األردن في عهد اإلمارة :
بالضعف على الرغم من العالقات التجارية التي أقامتها
اإلمارة مع الدول العربية المجاورة .
س  :أباارز االتفاقيااات التجاريااة التااي اتخااذها األردن مااع الاادول
العربية :
 )1إعفاء المنتجات المحلية من رسوم االستيراد.
 )2نشاط تجارة الترانزيت (العبور) بين الدول
العربية المجاورة عبر األردن.
س  :بين البرامم اإلصالحية لنظام التجارة التي تبنتها الحكومات
المتعاقبة في األردن :
 )1إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال.
 )2وجذب االستثمار.
 )3وتوقيع اتفاقيات تجارية عدة.
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س  :عدد االتفاقيات التجارية التي وقعها األردن مع الاادول س:مظاهر تشجيع االستثمار في عهد الملك عبدهللا الثاني:
للتبادل التجاري :
 -1إنشاء هيئة االستثمار األردنية.
أ -اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية.
 -2توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة
ب -واتفاقية التجارة الحرة بين األردن و .U.S.A
المناسبة لالستثمار.
ت -واتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي.
 -3إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 -4إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة ،مثل مشروع العبدلي .
 -5إصدار العديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع االستثمار.
س  :إنجازات حققها األردن بمشاركته في مؤتمر دافوس :
استضاف في منطقة البحر الميت ثماني مؤتمرات /
الفصل الثالث  :السياحة في األردن :
حقق األردن عن طريقها وبجهود جاللة الملك عبدهللا
س  :عدد مقومات السياحة في األردن:
الثاني اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسهمت في :
س  :تتوافر في األردن مقومات طبيعيااة وجغرافيااة وتاريخيااة للسااياحة ،
دفع عجلة التنمية  ،وتنشيط االقتصاد الوطني.
بينها :
 -1الموقع وطرق المواصالت.
 -2المواقع األثرية والتاريخية.
س  :فسر (:أهمية ) طرح األردن النافااذة االسااتثمارية فااي
مؤتمر دافوس في البحر الميت ( :عرف+سبب إنشائها)
 -3المرافق والخدمات من مواصالت وفنادق واستراحات.
 )1ولتحقيق الفائدة األكبر من االتفاقيات .
 -4الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن.
 )2لتمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في
 -5البيئة اآلمنة والمستقرة.
مدة  14يوماً.
 )3ويتعامل المستثمر مع مكان واحد ُج ّه ّز بالتقنيات
س  :أهمية الموقع وطرق المواصالت في تنشيط سياحة األردن :
والكفاءات البشرية التي تمتلك الصالحيات لمنح
أ -موقع متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا وإفريقيا وأوروبا.
التراخيص.
ب -ويمتلك خطوطا ً برية تصله بالدول المجاورة كافة.
 )4وإنجاز المعامالت االستثمارية.
ت -ويمتلك مطارات  :تسهل وصول السياح العرب واألجانب من
دول العالم إلى المواقع السياحية.
ث -وتسهم العقبة  :وهي ميناء األردن الوحيد في استقبال السياح
س  :المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره فاي
من مختلف دول العالم.
األردن:
 .1الغرف التجارية .
س  :أهمية المواقع األثرية والتاريخية في تنشيط سياحة األردن :
 .2والمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع
بلغ عدد المواقع األثرية في األردن  13ألف موقع أثري  /وهي نتاج
االقتصادية ()JEDCO
الحضارات المتعاقبة على أرض األردن.
 .3والمؤسسة االستهالكية المدنية .
 .4ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
س  :دور القطاع الخاص في تطوير سياحة األردن والنهوض بها :
س  :أهمية المرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصالت وفنادق
واستراحات في تنشيط السياحة في األردن :
س :المشكالت التي تواجه القطاع التجاري في األردن:
القيام بمشاريع الخدمة السياحية ،منها  :المنتجعات  /والفنادق
أ -عجز الميزان التجاري األردني (فسر ):بسبب
واالستراحات  /والشركات السياحية التي تُن ّ
ظم قدوم األفواج
ارتف اع نسبة المستوردات  /وانخفاض نسبة
السياحية ،وتنقلها في األردن.
الصادرات للناتج المحلي.
س:أهمية الخصائص الجغرافية والطبيعية ل ردن في تنشيط السياحة :
ب -عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة.
تميزت التضاريس األردنية بتنوعها من مناطق جبلية وصحراوية
ج -تحديات  :االنفتاح االقتصادي  /وضعف
وغورية وشواطئ ممتدة على سواحل العقبة والبحر الميت.
المنافسة.
س  :أهمية البيئة اآلمنة والمستقرة في تنشيط السياحة في األردن :
س  :قانون تشجيع االستثمار  ( :تعريفه  /أهدافه)
س  :كيف استطاع األردن توفير البيئة اآلمنة لالستثمار:
صدر قانون تشجيع االستثمار عام 1995م
وتعديالته (بهدف ):جذب االستثمارات العربية
واألجنبية  /وتحفيز االستثمارات المحلية.

أسهمت البيئة اآلمنة والمستقرة لألردن في تزايد النشاط السياحي  /وتوفر
إدارة الشرطة السياحية الحماية للسياح داخل المملكة.

س  :اذكر المشكالت التي واجهت القطاع السياحي في األردن :
 -1عدم االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة.
 -2تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية.
 -3ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي .
 -4ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص لدعم السياحة.
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س  :عدد أنواع السياحة في األردن :
 .1السياحة الثقافية .
 .2السياحة العالجية .
 .3السياحة الدينية .
 .4السياحة البيئية .
 .5سياحة المؤتمرات .

أنواع السياحة

مجال السياحة (التعريف )

السياحة الثقافية:

زيارة  :المواقع التاريخية واألثرية /
والمتاحف المنتشرة في األردن.

السياحة العالجية :
السياحة الدينية :
السياحة البيئية :
سياحة المؤتمرات :

سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات
العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية الحارة /
وكذلك مياه البحر الميت العالجية.
زيارة األماكن الدينية المقدسة اإلسالمية
والمسيحية.
زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفا ً /
والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء /
والمحميات الطبيعية.
عقد المؤتمرات االقتصادية وغيرها /
والتمتع بزيارة المواقع السياحية.

أهم المواقع السياحية
جرش  /البترا  /قلعة الشوبك  /قلعة عجلون  /أم قيس /
القصور الصحراوية  /متحف التراث األردني  /متاحف
القطع األثرية  /ومتاحف الحياة الشعبية  /والمتاحف
التراثية  /ومتحف األردن.
حمامات ماعين في مادبا  /والحمة األردنية في الشونة
الشمالية  /وحمامات عفرا في الطفيلة  /والبحر الميت.
مقامات األنبياء  /وأضرحة الصحابة  /المغطس على
نهر األردن  /جبل نيبو  /والكنائس البيزنطية.
المصايف  :مثل دبين وعجلون.
المشاتي  :مثل العقبة والبحر الميت واألغوار،
والمحميات (ضانا  ،األزرق).
قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت.
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س :وضح المقصود بالمصطلحات اآلتية:
االقتصادية واالجتماعية المتتالية :
 - 1الحصاد المائي  ( :عرف  /أهم مشاريعه)
 .1إلعادة توزيع مكاسب التنمية.
إنشاء السدود  /والحفائر الترابية الحافظة للمياه /وتنظيم حفر
 .2والتقليل من البطالة.
اآلبار االرتوازية واستغاللها.
 .3وزيادة اإلنتاج المحلي.
 - 2قناة الملك عبدهللا :
 .4وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أول مشروع زراعي في منطقة األغوار  /شقت على نهر
 - 6نشطت التجارة في األردن بعد الحرب العالمية الثانية :
اليرموك مطلع الستينات .
ألن عمان أصبحت محط أنظار التجار من البالد العربية المجاورة /
 - 3مؤتمر دافوس :
وذلك لسهولة إجراءات االستيراد  /وتحويل العمالت األجنبية.
 -3المنتدى االقتصادي العالمي :
 - 7يعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسة االقتصادية
سلسلة من مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي  /بدأت 1971م
ل ردن :
في مدينة دافوس بسويسرا  /واستضاف األردن في منطقة البحر
لتشجيع الصناعات المحلية على المنافسة في األسواق الدولية .
الميت ثماني مؤتمرات ،حقق عن طريقها وبجهود جاللة الملك
عبدهللا الثاني اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسهمت في دفع عجلة
 - 8تبنت الحكومات المتعاق بة األردنية برامم إصالحية لنظام التجارة:
التنمية ،وتنشيط االقتصاد الوطني.
▪ ألن التبادل التجاري مع دول العالم يعد من مرتكزات السياسية
 - 4هيئة االستثمار األردنية ( :وما سبب إنشائها)
هيئة حكومية مستقلة  /تأسست عام 2014م  /بهدف  :تشجيع
االستثمار ،وتوحيد التشريعات الخاصة به ،والحد من ازدواجية
األدوار والمهام والصالحيات.
 - 5إدارة الشرطة السياحية ( :وما سبب إنشائها)
إدارة تأسست لحماية السياح داخل المملكة  /وتوفير بيئة آمنة
مستقرة لألردن لتنشيط السياحة .

 -------------------------------------س :أعط أسباب لكل ما يأتي :
 - 1االهتمام بقطاع الزراعة وتطويره بوصفه قطاعا ً اقتصاديا ً
مهما ً:
أ  -ألن الزراعة توفر الغذاء  /وتعزز األمن الغذائي.
ب  -وتطور القطاعات االقتصادية األخرى.
ج  -وتوفر فرص العمل.
 -2تراجع العمل في القطاع الزراعي في األردن في العقود الماضية:

 - 2تراجع اإلنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية :
• ألن تطور قطاعات االقتصاد األخرى أدى إلى هجرة بعض
سكان الريف والبادية إلى المدن.
• وتراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعية البعلية.
 - 3توالى وتوسع اهتمام الدولة بمشاريع الحصاد المائي :
 - 3شق قناة الملك عبدهللا على نهر اليرموك في مطلع الستينيات
من القرن الماضي :
✓ لقلة مصادر المياه في األردن .
✓ واالعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة.
✓ وتناقص المياه المخصصة للري.

االقتصادية لألردن .
▪ ولتشجيع الصناعات المحلية على المنافسة في األسواق الدولية .
 - 9هروب الكثير من االستثمارات إلى خارج األردن :
بسبب تأثر االستثمار في األردن بالظروف الصعبة واالضطرابات
السياسية في المنطقة العربية .
 - 10يشكل القطاع السياحي في األردن مورداً مهما ً لالقتصاد الوطني :
نظراً لما يحظى به األردن من مقومات سياحية جاذبة للسياح من
أنحاء العالم .
 -11صدور قانون تشجيع االستثمار عام 1995م وتعديالته :
لتوفير البيئة اآلمنة لالستثمار  /وجذب االستثمارات العربية
واألجنبية  /وتحفيز االستثمارات المحلية.
 -12يمثل القطاع الخاص في المجال الصناعي مصدرا من مصادر توفير
العمل في األردن :
فقد أسهمت المشاريع الصناعية اإلنتاجية الخاصة الصغيرة
والمتوسطة التي تطور معظمه ا إلى مشاريع كبرى بصورة فاعلة
في التخفيف من مشكلة البطالة  /وفي رفد االقتصاد الوطني  ،حيث
شكلت المنتجات الصناعية في السنوات الثالث األخيرة ما نسبته
 %90من مجمل الصادرات الوطنية.
تم بحمد هللا
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد  /أ .حسين المسالمة
خلدا (/ )0796647142

الجاردنز )0795655900( :

 - 4يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة
لالقتصاد الوطني ،والدافعة لعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية :
▪ لما له من أثر في توفير فرص العمل .
▪ وتحسين الدخل الفردي .
▪ وجذب االستثمارات االقتصادية المختلفة.
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مراجعة مكثفة
فـي

065680888

0790107070

تـاريــخ األردن
فصل ( ) 2

خاص بالدورة
التكميلية لعام
2021م

أهم التواريخ

للوحدة الخامسة والسادسة والسابعة
للطلبة الذين يواجهون صعوبة في الحفظ  :متابعة صفحة الـ( )facebook

(حسين المسالمة _مدارس سكاي)
" احرص الحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف لتثبيت المعلومات "

إعـداد :

أ .حـســـــيـن الـمــســـالمــة
خلدا ( / )0796647142الجاردنز  / )0795655900( :الرابية )0786399928(:

امتحان الثانوية العامة للطلبة المعيدين تكميلية خطة ( 2021م ) وما قبلها
عمان -الجاردنز  -خلف دائرة قاضي القضاة
www.sky-schools.com

)sky International Schools : (06 5680888) ( 0790 107 070
حسين مسالمة _مدارس سكاي Facebook :
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أهم أحداث وتواريخ الوحدة الخامسة  :السلطات الدستورية
الحاااااااااادث

الرقم

التاريخ
1929م 1946 -م

1

شُكلت في األردن خمسة مجالس تشريعية بين عامي :

2

نكبة فلسطين عام :

1948م

3

وحدة الضفتين وإعادة النظرفي قانون االنتخاب كان في عام :

1950م

4

بدأ األردن يقطف ثمار التطور الدستوري والنيابي عندما أجريت انتخابات عام :

1956م

5

واجهت الحياة النيابية األردنية مجموعة من التحديات أثرت في التجربة الديمقراطية بين عامي :

6

انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع بين الضفتين الشرقية والغربية كان في عام :

7

بقي المجلس النيابي التاسع معطال حتى عام :

1984م

8

مشروع االتحاد الوطني األردني كان في عام :

1972م

9

المجلس الوطني االستشاري تأسس في عام  ....واستمر حتى عام :
وجه الملك الحسين بن طالل رسالة ملكية إلى رئيس الوزراء دعا فيها الحكومة إلى وضع قانون مؤقت
ينشأ بموجبه المجلس الوطني االستشاري بتاريخ :
صدرت اإلرادة الملكية بدعوة مجلس األمة التاسع لالجتماع بدورة استثنائية بعد إعالن حل المجلس
الوطني االستشاري في عام :
وفاة ثمانية نواب من أعضاء المجلس النيابي التاسع في المدة ما بين عامي :

10
11
12

1946م 1967 -م
 / 15نيسان 1967 /م

1978م 1984 -م
 13نيسان 1978م
1984م
 1984 – 1974م

13

استمر المجلس النيابي العاشر يمارس أعماله ونشاطاته السياسية بين عامي عام :

14

حل المجلس النيابي العاشر في عام :
رغبة من الملك الحسين في استمرار مسيرة اإلصالح استثمر جاللته أول فرصة إلعادة الحياة البرلمانية
فدعا إلجراء انتخابات برلمانية للتعامل مع عدد من األحداث كاألزمة االقتصادية وفك االرتباط مع فلسطين
في عام :
العام الذي انتخب فيه المجلس النيابي الحادي عشرالذي يعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية
األردنية هو :
آخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين بن طالل كان المجلس النيابي الثالث عشرالمنتخب عام :
استمرر المجلس النيابي الثالث عشر قائ ًما حتى عام 2001م  ،حيث أجل انتخاب مجلس جديد حتى أجري
انتخاب المجلس النيابي الرابع عشر في عام :

19

أجريت في عهد الملك عبدهللا الثاني انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر في عام :

2003م

20

أجريت في عهد الملك عبدهللا الثاني انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر في عام :
العام الذي أجريت فيه انتخابات المجلس النيابي السابع عشر وفقا ً لقانون انتخاب معدل أقر في عام
2012م :
العام الذي صدر فيه قانون االنتخاب النيابي الجديد الذي أهم ماجاء فيه أصبح عدد أعضاء مجلس النواب
( )130عضواً من بينهم ( )15مقعداً للكوتا النسائية هو :

2007م

23

تأسست الهيئة المستقلة لالنتخاب في عام:
بدأت الحياة الحزبية في األردن منذ عهد اإلمارة عندما تأسس حزب االستقالل الذي شكل أول حكومة
أردنية في عام :

25

الفترة التي استمرت فيها حكومة سليمان النابلسي  ،هي :

26

بعد إعالن األحكام العرفية بقي النشاط الحزبي محدو ًدا في األردن حتى عام :

1989م

27

مرحلة العودة للحياة الحزبية تسمى مرحلة التحول الديمقراطي التي كانت في عام :
االنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب السياسية بالترشيح لالنتخابات وشاركت بها مختلف
األطياف الحزبية والسياسية كانت في عام :
من مظاهر مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام 1989م صدور الميثاق الوطني عام :
تعد األحزاب السياسية من مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة لذا صدر قانون األحزاب األردني لتنظيم
مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبية في عام :
ورد تعريف الحزب بأنه  :تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا ً للدستور وأحكام القانون
في قانون األحزاب األردني لعام :
العام الذي عُدّل فيه قانون األحزاب الذي أهم ما ورد فيه أال يقل عدد المؤسسين للحزب عن ()500
عضو  ،هو :
العام الذي عُدّل فيه قانون األحزاب الذي ليصبح عدد المؤسسين للحزب ( )150عضواً بهدف تشجيع
المشاركة الحزبية  ،هو :

1989م

15
16
17
18

21
22

24

28
29
30
31
32
33

من 1984حتى 1988م
1988م
1989م
1989م
1997م
2003م

2013م
2016م
2012م
1921م
1957 – 1956م

1989م
1991م
1992م
1992م
2007م
2015م
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أهم أحداث وتواريخ الوحدة السادسة  :المؤسسة العسكرية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الحاااااااااادث
المرحلة األولى من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية كانت بين عامي :
المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية كانت بين عامي :
المرحلة الثالثة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية كانت بين عامي :
المرحلة الرابعة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية كانت بين عامي :
المرحلة الخامسة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية كانت بين عامي :
تشكلت نواة الجيش العربي األردني في عام:
إلغاء قوة األمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة كانت في عام:
إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة كان في عام :
القرار التاريخي بتعريب قيادة الجيش األردني كان في عام :
إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية كان في عام :
بلغ عدد الضباط والجنود المنتسبين للقوات المسلحة  20.000في عام :
بلغ عدد الضباط والجنود المنتسبين للقوات المسلحة  25.000في عام :
بلغ عدد الضباط والجنود المنتسبين للقوات المسلحة  55.000في عام :
حرب حزيران كانت في عام :
حرب الكرامة كانت في عام :
حرب تشرين ( رمضان ) كانت في عام :
صدرت اإلرادة الملكية بإلحاق كلية األميرة منى بجامعة مؤتة العسكرية في عام :

18

مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير(  ) KADDBهو مؤسسة عسكرية تأسست عام :

19
20
21
22
23

ارتبط تشكيل جهاز األمن العام في األردن بتأسيس الجيش العربي األردني حيث كان جزءا حتى
فصل بينهما عام :
أصبح جهاز األمن العام يتتبع وزارة الداخلية منذ عام :
تأسس جهاز الدفاع المدني عام :
تأسست دائرة المخابرات العامة عام :
شكلت قوات الدرك عام:

التاريخ
1953 – 1921م
1966 – 1953م
1976 – 1967م
1999 – 1977م
 – 1999حتى اآلن
1921م
1923م
1923م
 / 1آذار 1956 /م
1957م
1953م
1956م
1967م
1967م
1968م
1973م
1998م
1999م
1956م
1958
1956م
1964م
2008م

أهم أحداث وتواريخ الوحدة السابعة  :الحياة االقتصادية
الرقم
1
2
3
4
5

الحاااااااااادث
بقيت الزراعة النشاط االقتصادي الرئيس للسكان ،بعد حصول األردن على استقالله عام :
أقيم فيها أول معرض زراعي صناعي في عمان التي عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية عام:
مؤتمر دافوس هو سلسلة من مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي التي بدأت عام:
صدر قانون تشجيع االستثمار عام:
تأسست هيئة االستثمار األردنية عام :

التاريخ
1946م
1925م
1971م
1995م
2014م

تم بحمد هللا
للطلبة الذين يواجهون صعوبة في الحفظ :

متابعة صفحة الـ( )facebook

(حسين المسالمة _مدارس سكاي)
" احرص الحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف لتثبيت المعلومات "
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للطلبة الذين يواجهون صعوبة في الحفظ  :متابعة صفحة الـ( )facebook
(حسين المسالمة _مدارس سكاي)
" احرص الحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف لتثبيت المعلومات "

أخي الطالب عند حصولك على
 -1ملخص اختبر نفسك

 -2دوسية األسئلة الوزارية

المكثف

احرص الحصول على :

في تسميع كل درس  /مجموعة أوراق عمل لألستاذ حسين المسالمة .

لألستاذ حسين المسالمة  ،وتشمل  :األسئلة الوزارية السابقة مرتبة على الدروس لكل درس مع إجاباتها +

نماذج االختتبارات الوزارية لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها  +أسئلة ضع دائرة لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها .

 -3دوسية أسئلة ضع دائرة

لكل المادة موزعة على كل درس لألستاذ حسين المسالمة مع إجاباتها النموذجية .

 -4األسئلة المتوقعة والمراجعة النهائية

قبل االمتحان لألستاذ حسين المسالمة .

 -5لكل جديد تابع صفحة الـ )( ( facebookحسين المسالمة _مدارس سكاي)
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد
أ .حسين المسالمة

