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ْوَلِة  َتَتن��اَوُل ه��ِذِه اْلَوْح��َدُة َمْفه��وَم الدَّ
ِرِه، َوِنظاَم  �ْشت��وَر اْلأُْرُدِن��يَّ َوَمراِح��َل َتَط��وُّ َواأَْركاَنه��ا، َوالدُّ
يّاِت  ��ا اْلُحق��وَق َواْلُحرِّ ، َوَتَتناَوُل اأَْي�شً اْلُحْك��ِم، َوِولي��َة اْلَعْه��ِد ف��ي اْلأُْرُدنِّ

. �ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ يََّة، َواْلَمَدِنيََّة، َواِلْقِت�شاِديََّة، َواِلْجِتماِعيََّة، َوالثَّقاِفيََّة في الدُّ يا�شِ ال�شِّ
َويُتََوقَُّع ِمَن الّطاِلِب بَْعَد اِلنِْتهاِء مْن ِدرا�َشِة هِذِه الَْوْحَدِة اأَْن يَكوَن قاِدًرا َعلى اأَْن:

َطَلحاِت َوالتَّْعميماِت اْلواِرَدَة فيها.   َي�ْشَتْوِعَب اْلَمفاهيَم َواْلُم�شْ
َب اْلِقَيَم َواِلتِّجاهاِت، َوُيْتِقَن اْلَمهاراِت اْلواِرَدَة فيها.   َيْكَت�شِ

ْوَلَة َواأَْركاَنها.  َف الدَّ   َيَتَعرَّ
َرها، َوَكْيِفيََّة َتْعديِلها. �شاتيِر َوَتَطوُّ �ْشتوَر، َواأَْنواَع الدَّ َف الدُّ رَّ   َيَتَعَ

. �ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ َف َبْع�َس ُن�شو�ِس الدُّ   َيَتَعرَّ
�ْشتوُر اْلأُْرُدِنيُّ ِبَم�ْشوؤوِليٍَّة.   ُيماِر�َس ُحقوَقُه الَّتي َن�سَّ َعَلْيها الدُّ

يََّة اْحِتراِم اْلَقوانيِن َواْلأَْنِظَمِة َوالتَّْعليماِت.    ُيَبيَِّن اأََهمِّ
 . َف َطبيَعَة ِنظاِم اْلُحْكِم في اْلأُْرُدنِّ   َي�شِ

�ْشتوِر.   ُيَبيَِّن ُحقوَق اْلُمواِطِن اْلأُْرُدِنيِّ َوواِجباِتِه َكما َوَرَدْت في ُن�شو�ِس الدُّ
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ْوَلُة ِمَن اْلأَْركاِن اْلآِتَيِة:   ُن الدَّ َتَتَكوَّ
ْعُب  ال�شَّ  -1

ْوَلِة، َوُهَو ِمْن اأََهمِّ  يََّة الدَّ ْعُب ِمْن َعَدٍد َكبيٍر ِمَن اْلُمواِطنيَن َيْحِملوَن ِجْن�شِ ُن ال�شَّ َيَتَكوَّ
اٌن،  �ُشكَّ فيها  ُيوَجُد  ل  اْلعاَلِم  في  َدْوَلٍة  ُر  وُّ َت�شَ ُيْمِكُن  َفال  ْوَلِة،  الدَّ ناِت  ُمَكوِّ ِر  َعنا�شِ

ِبَغ�سِّ النََّظِر َعْن َعَدِدِهْم.

ْوَلُة َواأَْركاُنها الدَّ ْر�ُس  الدَّ
ُل اْلأَوَّ

ْولَِة َمْفهوُم الدَّ

ٍة،  َفٍة داِئَمٍة َوُم�ْشَتِقرَّ ْوَلُة ِهَي َمْجموَعٌة ِمَن اْلُمواِطنيَن َيْقُطنوَن اإِْقليًما ُجْغراِفيًّا ُمَعيًَّنا ِب�شِ الدَّ
يٍَّة َواْقِت�شاِديٍَّة  يا�شِ َطٍة �شِ ْوَلُة َعلى اأَْن�شِ يٍَّة، َوُت�ْشِرُف الدَّ يا�شِ ْلَطٍة �شِ عوَن في اإِداَرِتِهْم ِل�شُ َوَيْخ�شَ
ُم  ِمه�ا َواْزِدهاِره�ا َوَتْح�شيِن ُم�ْشَتوى َحياِة اْلأَفْراِد فيها، َوَيْنَق�شِ ي اإِل�ى َتَقدُّ َواْجِتماِعيٍَّة ُتوؤَدِّ

يَِّة. يا�شِ َوِل، َتْخَتِلُف في اأَ�ْشكاِلها َواأَْنِظَمِتها ال�شِّ اْلعاَلُم اإِلى َمْجموَعٍة َكبيَرٍة ِمَن الدُّ

ًل اأَوَّ

ْولَِة اأَْركاُن الدَّ ثاِنيًا

اِنيٍّ َقليٍل. اأَْعِط ِمثاًل ِلَدْوَلٍة ذاِت َعَدٍد �ُشّكاِنيٍّ َكبيٍر، َوِمثاًل اآَخَر ِلَدْوَلٍة ذاِت َعَدٍد �ُشكَّ 	

ْوَلِة؟ َدْت في َمْفهوِم الدَّ ُة الَّتي َوَرَ ئي�شَ ُر الرَّ ما اْلَعنا�شِ 	

يًَّة؟ َوِلماذا؟  َهمِّ ِر اأَْكَثُر اأَ اأَيُّ اْلَعنا�شِ 	

ِر؟ ِد ِتْلَك اْلَعنا�شِ َهْل ُيْمِكُن اِل�ْشِتْغناُء َعْن اأََحَ 	
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ْقليُم  اْلإِ  -2

اأْو  َكبيَرٍة  ِم�شاَحٍة  ذاَت  اْلأَْر�ُس  هِذِه  كاَنْت  �َشواٌء  ُمَعيََّنٍة  اأَْر�ٍس  َعلى  ْعُب  ال�شَّ َي�ْشَتِقرُّ 
َة  ى اْلإِْقليَم الَّذي ل َي�ْشَمُل اْلياِب�شَ مَّ ْوَلِة ُت�شَ ِر الدَّ ٍر ِمْن َعنا�شِ غيَرٍة. َواْلأَْر�ُس َكُعْن�شُ �شَ
ْر�َس،  ِة، َواْلَف�شاَء الَّذي َيْعلو اْلأَ حاِت اْلماِئيََّة الّتاِبَعَة ِلْلياِب�شَ طَّ َفَقْط، َواإِنَّما َي�ْشَمُل اْلُم�شَ

ْوَلِة.  َعَة ِللدَّ َواْلِبحاَر اْلخا�شِ

يا�ِشيَُّة ْلَطُة ال�شِّ ال�شُّ  -3

ْوَلِة، َبْل ل ُبدَّ ِمْن ُوجوِد  ل َيْكفي ُوجوُد �َشْعٍب ُيقيُم َعلى ِم�شاَحٍة ِمَن اْلأَْر�ِس ِلِقياِم الدَّ
ْعِب،  ال�شَّ �ُشوؤوِن  َتْنظيِم  َعلى  َتْعَمُل  اْلُحكوَمُة  َوهِذِه  فيها،  ْلَطَة  ال�شُّ َتَتَوّلى  ُحكوَمٍة 

ْوَلِة. ياَدِة الدَّ فاِع َعْن �شِ َوَتْحقيِقِ َم�شاِلِحِه، َوالدِّ

ياَدُة  ال�شِّ  -4
ْوَلِة  ياَدُة الّداِخِليَُّة ُتْعني ُقْدَرَة الدَّ ْوَلِة، َفال�شِّ ياَدَة اْلخاِرِجيََّة ِللدَّ ياَدَة الّداِخِليََّة َوال�شِّ َوَت�ْشَمُل ال�شِّ  
ْوَلِة، اإ�شاَفًة اإلى ِحفِظ اأَْمن الُمواِطِنِيَن  َعلى تْطبيِق الَقوانيَن ِبَعداَلٍة َوُم�شاواٍة َعلى اأَْر�ِس الدَّ
، َوَمدى  ْوِليِّ ْوَلِة في النِّظاِم الدَّ ِع الدَّ ياَدُة اْلخاِرِجيَّ�ُة  ِبَو�شْ َو�شالمِتهْم. ف�ي حيِن َتْرَتِبُط ال�شِّ

ِل اأَيِّ ِجَهٍة في �ُشوؤوِنها.  ، َوَعَدِم َتَدخُّ ِف َكِكياٍن ُم�ْشَتِقلٍّ رُّ ُقْدَرِتها َعلى التَّ�شَ
اِلْعِتراُف  -5

ًوا في  َوُل اْلأُْخرى، َوَتكوَن ُع�شْ ْوَلِة ل ُبدَّ اأَْن َتْعَتِرَف ِبها الدُّ َحّتى َتْكَتِمَل اأَْركاُن الدَّ
ْوَلِة. ْكَل )4-1( الَّذي ُيَبيُِّن اأَْركاَن الدَّ ْوِليَِّة. اْنُظِر ال�شَّ �شاِت الدَّ اْلَهْيئاِت َواْلُموؤَ�شَّ

ما َوظاِئُف اْلُحكوَمِة اْلواِرَدُة اأَْعالُه؟ 	

ْر اإِجاَبَتَك. َهْل َيجوُز ِلطاِئَرٍة اأَْن َتُمرَّ في �َشماِء اْلأُْرُدنِّ ِمْن دوِن ُمواَفَقٍة؟ َبرِّ 	
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ْوَلِة. ْكُل )4-1(: اأَْركاُن الدَّ ال�شَّ

ْولَِة َوظاِئُف الدَّ ثاِلثًا

َبَكِة اْلَعْنَكبوِتيَِّةِ )اْلإِْنَتْرِنْت( َعْن َمْفهوِم اْلِمياِه اْلإِْقليِميَِّة، َواْعِر�ْس ما  اْبَحْث في ال�شَّ  -
 . فِّ ُل اإَِلْيِه َعلى ُزَمالِئَك في ال�شَّ َتَتَو�شَّ

ْوَلُة ِباْلَعديِد ِمَن اْلَوظاِئِف  َتقوُم الدَّ
اْلُمْخَتِلَف��ِة الَّت��ي َتْه��ِدُف اإِل��ى ِخْدَمِة 
اْلُمواِطِن، َوِحماَيِتِه، َوَتْنظيِم اْلَعالقاِت 
َوِل  َبْيَن اْلأَْفراِد، َوَتْنظيِم اْلَعالقاِت ِبالدُّ
��ْكَل )2-4(  اْلأُْخ���رى، اْنُظ���ِر ال�شَّ

ْوَلِة. الَّذي ُيَبيُِّن َبْع�َس َوظاِئِف الدَّ

ْولَِة اأَْركاُن الدَّ

ْعُباْلإِْقليُم ْلَطُةال�شَّ ياَدُةال�شُّ ال�شِّ
اِلْعِتراُف 

ْوِليُّ الدَّ

يُّ الَْق�شاِئيَُّةالَْجوِّ التَّ�ْشريِعيَُّةالْماِئيُّ يُّ التَّْنفيِذيَُّةاْلأَْر�شِ

ْوَلِة. ْكُل )4-2(: َوظاِئُف الدَّ ال�شَّ

فاُع َعِن الَْوَطِن، َوِحْفُظ اْلأَْمِن. الدِّ

تَْحقيُق الَْعدالَِة.

يا�َشِة اِلْقِت�شاِديَِّة َوالنَّْقِديَِّة. ُع ال�شِّ َو�شْ

ْوِليَِّة. اإِداَرُة الَْعالقاِت الدَّ

ْولَِة  َوظاِئُف الدَّ
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. ْوِليُّ ياَدُة، اِلْعِتراُف الدَّ يَُّة، ال�شِّ يا�شِ ْلَطُة ال�شِّ ْوَلُة، اْلإِْقليُم، ال�شُّ ْف ما َياأْتي: الدَّ َعرِّ  -1

ْوَلِة؟ ُة ِللدَّ ئي�شَ ما اْلأَْركاُن الرَّ  -2

ْوَلُة ِلْلُمواِطنيَن؟ ُمها الدَّ ما اأََهمُّ اْلَوظاِئِف الَّتي ُتَقدِّ  -3

ْغِم ِمْن َتَغيُِّر اْلُحكوماِت«. ْوَلِة ثاِبَتًة َعلى الرَّ ِر اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: »َتْبقى َوظاِئُف الدَّ َف�شِّ  -4

؟ ْيَطَرِة اْلأُْرُدنِّ ُع ُجْزٌء ِمْنها ِل�شَ حاِت اْلماِئيَِّة الَّتي َيْخ�شَ طَّ 5- ما ا�ْشُم اْلُم�شَ

6- اْذُكِر ا�ْشَم اْلِجَهِة الَّتي َتَتَولّى:

داَر اْلُعْمَلِة.  - اإِ�شْ  

فاَع َعِن اْلَوَطِن. - الدِّ  

- اإِداَرَة اْلَعالقاِت اْلخاِرِجيَِّة.  

ْوَلِة اأَْق�شاًما َثالَثًة، ِهَي: ْلَطُة داِخَل الدَّ ُم ال�شُّ ُتْق�شَ  -7

اأ   -  ........................   

ب-  ........................  

ج�-  ........................  

p¢S rQ sódG oán∏ pÄ r°SnCG
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�ْستوُر الدُّ الّدْر�ُس 
الّثاني

�ْشتوِر تَْعريُف الدُّ

�شاتيِر اأَنْواُع الدَّ

يَِّة  اْلأَ�شا�شِ اْلَقواِعِد  َمْجموَعُة  �ْشتوِر  ِبالدُّ ُد  ُيْق�شَ  
َوُيَبيُِّن  ْوَلِة،  الدَّ في  َو�َشْكَلُه  اْلُحْكِم  ِنظاَم  ُد  ُتَحدِّ الَّتي 
ُحقوَق اْلأَْفراِد َوواِجباِتِهْم، َوُحقوَق ُكلٍّ ِمَن اْلحاِكِم 

َواْلَمْحكوِم فيها.

ْوَلِة َوِنظاَم  ُد �َشْكَل الدَّ يَِّة الَّتي ُتَحدِّ َتْحتاُج ُكلُّ َدْوَلٍة اإِلى َمْجموَعٍة ِمَن اْلَقواِعِد اْلأَ�شا�شِ
َواْلواِجباِت  ُلطاِت،  ال�شُّ ِتْلَك  ِمْن  ُكلٍّ  َوُحدوَد  َة  اْلعامَّ ُلطاِت  ال�شُّ ُم  َوُتَنظِّ فيها،  اْلُحْكِم 

يََّة ِلاْلأَْفراِد َواْلَجماعاِت.  َواْلُحقوَق اْلأَ�شا�شِ

ٌة، َنْذُكُر ِمْنها: �شاتيِر اأَْنواٌع ِعدَّ ِللدَّ
�شاتيُر الَْمْكتوبَُة الدَّ  -1

ِع  رِّ َدَرْت ِمَن اْلُم�شَ ًنا اإِذا كاَنْت َقواِعُدُه َمْكتوَبًة في َوثيَقٍة َر�ْشِميٍَّة �شَ �ْشتوُر ُمَدوَّ ُيَعدُّ الدُّ
. �ْشتوُر اْلأُْرُدِنيُّ ، َوِمْن اأَْمِثَلِتِه الدُّ �ْشتوِريِّ الدُّ

�شاتيُر َغْيُر الَْمْكتوبَِة الدَّ  -2

َبَحْت قانوًنا ُمْلِزًما، َوِمْن  ِهَي َقواِعُد ُعْرِفيٌَّة ا�ْشَتَمرَّ اْلَعَمُل ِبها �َشنواٍت َطويَلًة َحّتى اأَ�شْ
. �ْشتوُر اْلِبريطاِنيُّ اأَْمِثَلِتها الدُّ

ًل اأَوَّ

ثاِنيًا

. �ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ ْكُل )4-3(: �شوَرٌة ِلَوثيَقِة الدُّ ال�شَّ

َمْكتوٌب،  ُد�ْشتوٌر  َلَدْيها  ُدَوٍل  اأَ�ْشماِء  َعْن  )اْلإِْنَتْرِنْت(  اْلَعْنَكبوِتيَِّةِ  َبَكِة  ال�شَّ في  اْبَحْث   -
َواأَ�ْشماِء ُدَوٍل اأُْخرى َلَدْيها ُد�ْشتوٌر َغْيُر َمْكتوٍب.
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�ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ ُر الدُّ تََطوُّ

ٍر َعديَدٍة ُمْنُذ َن�ْشاأَِة اإِماَرِة �َشْرِق اْلأُْرُدنِّ َحّتى اْلَوْقِت  �ْشتوُر اْلأُْرُدِنيُّ ِبَمراِحِل َتَطوُّ َمرَّ الدُّ
. ِرِ اْلحا�شِ

الَْمْرَحَلُة اْلأُولى: ِمْن عاِم )1921م( اإِلى عـاِم )1928م(  -1

َوفيها َطبََّقْت اإِماَرُة �َشْرِق اْلأُْرُدنِّ الَّتي كاَنْت في َمْرَحَلِة النَّ�ْشاأَِة قانوَن اْلإِداراِت اْلُعْثماِنيَِّة. 
الَْمْرَحَلُة الثّاِنيَُة: ُد�ْشتوُر عاِم )1928م(  -2

َدَر في َعْهِد اْلأَميِر َعْبِد اهلِل  ْبِن  ، َوَقْد �شَ يِّ �ْشتوُر با�ْشِم اْلقانوِن اْلأَ�شا�شِ ُعِرَف هَذا الدُّ
ِل الَّذي ُعِقَد في  وَّ ْيِن َبْعَد َتاأْ�شي�ِس اْلإِماَرِة؛ َعلى اإْثِر اْنِعقاِد اْلُموؤَْتَمِر اْلَوَطِنيِّ اْلأَ اْلُح�شَ

اَن.  َعمَّ
الَْمْرَحَلُة الثّاِلثَُة: ُد�ْشتوُر عاِم )1947م(  -3

 ، ِل َبْعَد ا�ْشِتْقالِل اإِماَرِة �َشْرِق اْلأُْرُدنِّ �ْشتوُر في َعْهِد اْلَمِلِك َعْبِد اهلِل اْلأَوَّ َدَر هَذا الدُّ �شَ
ِميَِّة. َواإِْعالِنها َمْمَلَكًة ِبا�ْشِم اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ

الَْمْرَحَلُة الّراِبَعُة: ُد�ْشتوُر عاِم )1952م(  -4

ًرا، َوعاَلَج َجميَع  �ْشتوُر في َعْهِد اْلَمِلِك َطالٍل، َوكاَن اأَْكَثَر �ُشموًل َوَتَطوُّ َدَر هَذا الدُّ �شَ
يَِّة َواِلْقِت�شاِديَِّة َواِلْجِتماِعيَِّة.  يا�شِ اْلَق�شايا اْلُمَتَعلَِّقِة ِباْلَجواِنِب ال�شِّ

ثاِلثًا

َيْوِمنا هذا، َعالَم  اإِلى  ِبُد�ْشتوِر عاِم )1952م( َوَتْعديالِتِه  اْلَعَمُل جاِريًا  ما زاَل  	
َيُدلُّ ذِلَك؟
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كاِت اْلَبْحِث، َواْكُتْب َتْقريًرا َعِن اْلِجَهِة الَّتي َتْمِلُك َحقَّ َتْعديِل  اْرِجْع اإِلى اأََحِد ُمَحرِّ  -1
َر، َواْلِولياِت اْلُمتَِّحَدِة اْلأَْمريِكيَِّة.  ، َوِم�شْ �ْشتوِر في ُكلٍّ ِمَن: اْلأُْرُدنِّ الدُّ

ُم اْلَعالَقَة فيما َبْيَنُكْم. َنَة �ُشلوٍك ُتَنظِّ فِّ ُمَدوَّ اْكُتْب اأَْنَت َوُزَمالوؤَُك في ال�شَّ  -2
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�ْشتوُر َغْيُر اْلَمْكتوِب. �ْشتوُر اْلَمْكتوُب، الدُّ �ْشتوُر، الدُّ ْف ما َياأْتي : الدُّ َعرِّ  -1

ِريَِّة«. �شاتيِر اْلَع�شْ �ْشتوُر اْلأُْرُدِنيُّ ِمَن الدَّ ناِق�ْس اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: »ُيَعدُّ الدُّ  -2

ِر اْلَحديِث. �ْشتوِريَّ اْلأُْرُدِنيَّ ِمْن َعْهِد اْلإِماَرِة اإِلى اْلَع�شْ َر الدُّ َتَتبَِّع التََّطوُّ  -3

ُم؟ َوِلماذا؟ �ْشتوُر َمَع اْلقانوِن، َفاأَيُُّهما ُيَقدَّ اإِذا َتعاَر�َس الدُّ  -4

َمراِحِل  ِمْن  َمْرَحَلٍة  ِبُكلِّ  َيْرَتِبُط  الَّذي  الّتاريِخيَّ  اْلَحَدَث  اْلآتي  اْلَجْدَوِل  اْكُتْب في   -5
: �ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ ِر الدُّ َتَطوُّ

الَْحَدُث التّاريِخيُّالَْمْرَحَلُة

اْلَمْرَحَلُة اْلأُولى

اْلَمْرَحَلُة الّثاِنَيُة

اْلَمْرَحَلُة الّثاِلَثُة

p¢S rQ sódG oán∏ pÄ r°SnCG
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ِنظاُم الُْحْكِم في اْلأُْرُدنِّ

يِّ فيها. َوِنظاُم  يا�شِ ْنِع اْلَقراِر ال�شِّ ْوَلِة َو�شُ ريَقُة اْلُمتََّبَعُة في ِقياَدِة الدَّ ِنظاُم اْلُحْكِم ُهَو الطَّ
َمزايا  وِمْن  اْلأُْرُدِنيَِّة،  ْوَلِة  الدَّ َراأْ�ُس  ُهَو  َواْلَمِلُك   ، ِوراِثيٌّ َمَلِكيٌّ  ِنياِبيٌّ  اْلأُْرُدنِّ  في  اْلُحْكِم 

: النِّظاِم اْلَمَلِكيِّ
يِّ َوَتما�ُشُكُه.  يا�شِ ُو�شوُح اْلِفْكِر ال�شِّ  
راعاٍت َعلى اْلُحْكِم. َعَدُم ُوجوِد �شِ  

ال�ْشِتقراُر.  
ا�ْشِتمراريَُّة الإْنجاز.  

اْلُمروَنُة في الُحْكِم َوالتَّ�شاُمِح.  
. يِّ يا�شِ ِتقراِر ال�شِّ َة الأَْمِن الّداِخليِّ وال�ْشْ َمُن ُقوَّ ْيموَمُة وال�ْشِتْمراِريَُّة َي�شْ الدَّ  

َتحقيُق اِلعدالِة والم�شاواِة َبيَن اأَفراِد المجتمِع.  
�ْشتوِر:  ُة )1( ِمَن الدُّ َدْتُه اْلمادَّ اأَّما �َشْكُل ِنظاِم اْلُحْكِم في اْلأُْرُدنِّ َفَقْد َحدَّ

َوِل اْلأُْخرى، َوَتَتنا�َشُب َمَع َثقاَفِة �َشْعِبها  ِلُكلِّ َدْوَلٍة ِنظاُم ُحْكِم خا�سَّ ُيميُِّزها َعْن الدُّ
ِباْخِتالِف  اْلعاَلِم  ُدَوِل  في  اْلُحْكِم  اأَْنِظَمُة  َوَتْخَتِلُف  َواِلْقِت�شاِديَِّة.  يَِّة  يا�شِ ال�شِّ َوُظروِفها 
يٌّ  ، َوُدَولٌ ِنظاُمها ِرئا�شِ َد�شاتيِرها؛ اإِْذ توَجُد ُدَوٌل ِنظاُمها ِنيابيٌّ َمَلكيٌّ وراثيٌّ ِمْثُل اْلأُْرُدنِّ
ِمْثُل اْلِولياِت اْلُمتَِّحَدِة اْلأَْمريِكيَِّة وم�شَر والجزائَر، واأخرى ِنظاُمها ُمختلٌط ِمثُل فَرْن�شا.

ِة ِميَّ ِة اْلها�سِ ِنظاُم اْلُحْكِم في اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَّ ْر�ُس  الدَّ
الّثاِلُث

ًل اأَوَّ

ُمْلُكها ل  ياَدٍة.  �شِ َذاُت  ُم�ْشَتِقلٌَّة  َعَرِبيٌَّة  َدْوَلٌة  ِميَُّة  اْلها�شِ اْلأُْرُدِنيَُّة  اْلَمْمَلَكُة  ُة )1(:  الْمادَّ
ِة اْلَعَرِبيَِّة، َوِنظاُم اْلُحْكِم  ْعُب اْلأُْرُدِنيُّ ُجْزٌء ِمَن اْلأُمَّ اأُ َول ُيْنَزُل َعْن �َشْيٍء ِمْنُه، َوال�شَّ َيَتَجزَّ

. فيها ِنياِبيٌّ َمَلِكيٌّ ِوراِثيٌّ
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الِحيّاُت الَْمِلِك �شَ

الِحّياِتِه  �شَ اْلَمِلِك  َجالَلُة  ُيماِر�ُس 
ُة )40(  َدْتها اْلمادَّ ِبموِجِب اإِراَدٍة �شاِمَيٍة َحدَّ
اْلَمِلُك  »ُيماِر�ُس  فيها:  َوجاَء  �ْشتوِر،  الدُّ ِمَن 
اْلإِراَدُة  َوَتكوُن  َمَلِكيٍَّة،  ِباإِراَدٍة  الِحّياِتِه  �شَ
َعًة ِمْن َرئي�ِس اْلُوَزراِء َواْلَوزيِر اأَِو  اْلَمَلِكيَُّة ُمَوقَّ
يَن، ُيْب��دي اْلَمِلُك ُمواَفَقَت��ُه  اْلُوَزراِء اْلُمْخَت�شّ

ِبَتْثبيِت َتْوقيِع��ِه َف��ْوَق التَّواقيِع اْلَمْذكوَرِة«.

ثاِنيًا

ْيِن  ْكُل )4-4(: َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِد اهلِل الّثاني اْبِن اْلُح�شَ ال�شَّ
َحِفَظُه اهللُ.

�ْشتوِريَِّة. الِحّياِت َجالَلِة اْلَمِلِك الدُّ ْكُل )4-5(: َبْع�ُس �شَ ال�شَّ

الِحّياٍت اأُْخرى ِلْلَمِلِك. ، َوا�ْشَتْخِرْج ِمْنُه �شَ �ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ اْرِجْع اإِلى الدُّ  -

(31) oI sOÉª r̀dG(32) oI sOÉª r̀dG(1/33) oI sOÉª r̀dG(35) oI sOÉª r̀dG

ُق َعلــى  ــدِّ الَْمِلــُك يُ�شَ
ِدُرهـا،  الَْقــوانيــِن َويُ�شْ
اْلأَنِْظَمِة  ــِع  ِبَو�شْ َويَاأُْمُر 
ِزَمِة ِلتَْنفيِذها ِب�َشْرِط  اللاّ
َن ما يُخاِلُف  مَّ اأَْن ل تَتَ�شَ

اأَْحكاَمها.

الْقاِئــُد  ُهــَو  الَْمِلــُك 
يَِّة  اْلأَْعلى ِلْلُقــّواِت الْبَرِّ

يَِّة. َوالْبَْحِريَِّة َوالَْجوِّ

ـذي يُْعِلُن  الَْمِلــُك ُهَو الَـّ
ْلَح،  الَْحْرَب، َويَْعِقُد ال�شُّ
الُْمعاَهـــــداِت  َويُْبــــِرُم 

َواِلتِّفاِقاِت.

َرئي�ــصَ  ـُن  يَُعيِـّ الَْمِلــُك 
َويُقيُلـــــــُه،  الْـــــُوَزراِء، 
ُن  َويَُعيِـّ ا�ْشِتقالَتَــُه،  َويَْقبَُل 
الُْوَزراَء، َويُقيُلُهْم، َويََقبَُل 
َعلــى  ِبنــاًء  ا�ْشِتقالَتَُهــْم 

تَْن�شيِب َرئي�ِص الُْوَزراِء.
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ْكُل )4-6(: �ُشُموُّ َوِليِّ اْلَعْهِد ال�شَّ
ْيِن ْبِن َعْبِد اهلِل الّثاني َحِفَظُه اهللُ. اْلأَميِر اْلُح�شَ

ِوليَُة الَْعْهِد ثاِلثًا

ِميَِّة ِوراِثيٌّ في اأُ�ْشَرِة اْلَمِلِك َعْبِد اهلِل الّثاني   ِنظاُم اْلُحْكِم في اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ
نًّا اأَْو اإِلى اأََحِد اإِْخَوِتِه. ْيِن -َحِفَظُه اهللُ-، َوُهَو َيْنَتِقُل ِمَن اْلَمِلِك اإِلى اأَْكَبِر اأَْبناِئِه �شِ اْبِن اْلُح�شَ

ِة )28/ اأ(: �ْشتوُر في اْلمادَّ َدها الدُّ اأَّما ِولَيُة اْلَعْهِد في اْلأُْرُدنِّ َفَقْد َحدَّ

َتْنَتِقُل ِولَيُة اْلُمْلِك ِمْن �شاِحِب اْلَعْر�ِس اإِلى اأَْكَبِر اأَْبناِئِه 
نًّا، ُثمَّ اإِلى اأَْكَبِر اأَْبناِء ذِلَك اِلْبِن اْلأَْكَبِر، َوهَكذا َطَبَقٌة  �شِ
َلْيِه  اإِ َيْنَتِقَل  اأَْن  َقْبَل  اْلأَْبناِء  اأَْكَبُر  ُتُوفَِّي  َواإِذا  َطَبَقٍة،  َبْعَد 
اْلُمْلُك كاَنِت اْلِولَيُة اإِلى اأَْكَبِر اأَْبناِئِه َوَلْو كاَن ِلْلُمَتَوفَّى 
اإِْخَوِتِه  َحَد  اأَ َيْختاَر  اأَْن  ِلْلَمِلِك  َيجوُز  اأَنَُّه  َعلى  اإِْخَوٌة، 
ِولَيُة  َتْنَتِقُل  اْلحاَلِة  هِذِه  َوفي  ِلْلَعْهِد،  َوِليًّا  كوِر  الذُّ

َلْيِه. اْلُمْلِك ِمْن �شاِحِب اْلَعْر�ِس اإِ

ٍم  ا َتْقديِميًّا َعْن ُملوِك َبني ها�شِ �ْم ِب�ا�ْشِتْخ��داِم اإِْحدى َبْرَمِجّياِت اْلحا�شوِب َعْر�شً مِّ �شَ  -
ِر. ِرنا اْلحا�شِ الَّذيَن َتَولَُّوا اْلُحْكَم في اْلأُْرُدنِّ ُمْنُذ َتاأْ�شي�ِس اْلإِماَرِة َحّتى َع�شْ
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، اْلُحْكُم  ، ِولَيُة اْلَعْهِد، اْلُحْكُم النِّياِبيُّ ْف ما َياأْتي: ِنظاُم الُحكِم، النِّظاُم اْلَمَلِكيُّ َعرِّ  -1
. اْلِوراِثيُّ

ِميَِّة؟ ما ِنظاُم اْلُحْكِم في اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ  -2

الِحّياِتِه؟ َكْيَف ُيماِر�ُس اْلَمِلُك �شَ  -3

. ْد َمزايا ِنظاِم اْلُحْكِم اْلَمَلِكيِّ َعدِّ  -4

�ْشتوِريَِّة. الِحّياِت اْلَمِلِك الدُّ َبيِّْن َثالًثا ِمْن �شَ  -5
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اْلُحك�وَمِة  َعلى  َوَيَِج�ُب  ّياِتِه�ْم،  َوُحرِّ اْلُمواِطني�َن  ِلُحق�وِق  �ش��اِمًنا  �ْشت��وُر  الدُّ ُيَع��دُّ 
َد ُد�ْشتوُرنا اْلأُْرُدِنيُّ هِذِه اْلُحقوَق ِبما  َواْلُمواِطنيَن اْحِتراُم هِذِه اْلُحقوِق َو�شياَنُتها، َوَقْد اأَكَّ

ُه في َحياٍة َكريَمٍة. َيْحَفُظ َكراَمَة اْلإِْن�شاِن َوَحقَّ

�ْشتوُر ُجْمَلًة ِمَن اْلُحقوِق، ِمْنها: َن الدُّ مَّ َت�شَ

يَِّة  يا�شِ َوال�شِّ اْلَمَدِنيَِّة  اْلُحقوِق  اأََهمَّ  ِمْنها  ا�ْشَتْنِتْج  ُثمَّ  اْلآِتَيَة،  �ْشتوِريََّة  الدُّ النُّ�شو�َس  اْقَراأَ 
. ِلْلُمواِطِن اْلأُْرُدِنيِّ

�ْستوِر اْلأُْرُدِنيِّ ّياُت في الدُّ اْلُحقوُق َواْلُحرِّ ْر�ُس  الدَّ
الّراِبُع

في ُمواِطًنا اأُْرُدِنيًّا؟ ما اْلُحقوُق الَّتي اأََتَمتَُّع ِبها ِبَو�شْ 	

ُة؟ َنْتُه هِذِه اْلمادَّ مَّ �ْشتوِريُّ الَّذي َت�شَ ما اْلَحقُّ الدُّ 	

يا�ِشيَُّة الُْحقوُق الَْمَدِنيَُّة َوال�شِّ ًل اأَوَّ

ُة )1/6(: اْلأُْرُدِنّيوَن اأَماَم اْلقانوِن �َشواٌء، ل َتْمييَز َبْيَنُهْم في اْلُحقوِق َواْلواِجباِت  الْمادَّ
َواإِِن اْخَتَلفوا في اْلِعْرِق اأَِو اللَُّغِة اأَِو الّديِن. 
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يَُّة اْلِتزاِم َو�شاِئِل اْلإِْعالِم ِبُحدوِد اْلقانوِن؟ ما اأََهمِّ 	

ما اْلَمْق�شوُد ِبَتكاُفوؤَ الُفَر�ِس؟ 	

ْوَلِة؟ ِلماذا ُقيَِّد َحقُّ اْلَعَمِل ِباإِْمكاِنّياِت الدَّ 	

ما اْلَمْق�شوُد ِبُحْرَمِة اْلَم�شاِكِن؟ 	

خوِل اإِلى اْلَم�شاِكِن؟ َلُة ِبالدُّ �ْشِميَُّة اْلُمَخوَّ ما اْلِجَهُة الرَّ 	

ْلزاِميَِّة التَّْعليِم؟ ما اْلَمْق�شوُد ِباإِ 	

ْمَن  باَعِة َوالنَّ�ْشِر َوَو�شاِئِل اْلإِْعالِم �شِ حاَفِة َوالطِّ يََّة ال�شِّ ْوَلُة ُحرِّ ُة )3/15(: َتْكُفُل الدَّ الْمادَّ
ُحدوِد اْلقانوِن.

َماأْنيَنَة  ْمَن ُحدوِد اإِْمكاِنّياِتها، َوَتَكُفُل الطُّ ْوَلُة اْلَعَمَل َوالتَّْعليَم �شِ ُة )3/6(: َتْكُفُل الدَّ الْمادَّ
َوَتكاُفوؤَ اْلُفَر�ِس ِلَجميِع اْلأُْرُدِنيِّيَن.

ُة )10(: ِلْلَم�شاِكِن ُحْرَمٌة، َفال َيجوُز ُدخوُلها اإِّل في اْلأَْحواِل اْلُمَبيََّنِة في اْلقانوِن،  الْمادَّ
َوِباْلَكْيِفيَِّة اْلَمْن�شو�ِس َعَلْيها فيِه.

يُّ اإِْلزاِميٌّ ِلاْلأُْرُدِنيِّيَن، َوُهَو َمّجاِنيٌّ في َمداِر�ِس اْلُحكوَمِة. ُة )20(: التَّْعليُم اْلأَ�شا�شِ الْمادَّ

الُْحقوُق اِلْقِت�شاِديَُّة َواِلْجِتماِعيَُّة َوالثَّقاِفيَُّة ثاِنيًا

يًَّة َوَثقاِفيًَّة  يا�شِ ، َوا�ْشَتْخِرْج ِمْنُه َموادَّ ُد�ْشتوِريًَّة َمَدِنيًَّة َو�شِ �ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ اْرِجْع اإِلى الدُّ  -
ْر�ِس. َواْجِتماِعيًَّة َواْقِت�شاِديًَّة اأُْخرى َغْيَر ِتْلَك اْلواِرَدِة في الدَّ
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ما واِجُبَك ِتجاَه اْلأَ�ْشخا�ِس َذوي اْلإِعاَقِة؟ 	

ْوَلُة هِذِه اْلِفئاِت؟ َكْيَف َتْحمي الدَّ 	

ْيخوَخَة، َوَيْرعى النَّ�ْسَء َوَذوي  فوَلَة َوال�شَّ ُة )6/ 5(: َيْحمي اْلقانوُن اْلأُموَمَة َوالطُّ الْمادَّ
اْلإِعاقاِت، َوَيْحميِهْم ِمَن اْلإِ�شاَءِة  َواِل�ْشِتْغالِل.

ُحقوُق َذوي اْلإِعاقاِت ثاِلثًا

ْوَلِة  الدَّ ِل  َتَدخُّ روَرَة  �شَ َدْت  َواأَكَّ ًة،  كافَّ اْلُمواِطنيَن  اأَْمَن  �ْشتوِريَُّة  الدُّ النُّ�شو�ُس  َكَفَلِت 
اأَْو  َبَدِنيًَّة  اْلأََجِل؛  َطويَلَة  اإِعاَقًة  ُيعاني  َمْن  )ُكلُّ  عاَقِة  اْلإِ َذوي  ِمْثِل  اْلِفئاِت  َبْع�ِس  ِلِحماَيِة 
وَرٍة كاِمَلٍة َوفاِعَلٍة في اْلُمْجَتَمِع َعلى َقَدِم  اأَداِء واِجباِتِه ِب�شُ َتْمَنُعُه ِمْن  يًَّة َقْد  اأَْو ِح�شِّ َعْقِليًَّة 

اْلُم�شاواِة َمَع اْلآَخريَن(. 

ْوَلُة اْلأُْرُدِنيَُّة اْهِتماًما ِبَذوي اْلإِعاَقِة، َوَعِمَلْت َعلى َدْمِجِهْم في اْلُمْجَتَمِع،  اأَْوَلِت الدَّ
ُل َعَلْيِهُم  هِّ راِء �َشّياراٍت ُت�شَ َمْت َلُهُم اْلَعديَد ِمَن اْلِخْدماِت، َكاْلإِْعفاِء اْلُجْمُرِكيِّ ِعْنَد �شِ َوَقَدَّ

َل. التََّنقُّ
اْلَمِلِك،  َعَلْيِه َجالَلُة  َو�شاَدَق  قيَن،  اْلُمَعوَّ اْلأَ�ْشخا�ِس  ُحقوِق  قانوُن  ا  اأَْي�شً َدَر  َوَقْد �شَ

َن َمْجموَعًة ِمَن اْلُحقوِق في َمجاِل التَّْعليِم َوالتَّْعليِم اْلعالي، ِمْنها:  مَّ َوَت�شَ
قيَن. قيَن َواأَْقراِنِهْم ِمْن َغْيِر اْلُمَعوَّ َلَبِة اْلُمَعوَّ ْمِج َبْيَن الطَّ اْعِتماُد َبراِمِج الدَّ  -1

قيَن. َلَبِة اْلُمَعوَّ َلِة ِللتَّعاُمِل َمَع الطَّ اإِيجاُد اْلَكواِدِر اْلَفنِّيَِّة اْلُموؤَهَّ  -2
قيَن، َوَتْعليِمِهْم في اْلِقطاَعْيِن اْلعامِّ  َلَبِة اْلُمَعوَّ ا�ْشِتْخداُم التِّْقِنّياِت اْلَحديَثِة في َتْدري�ِس الطَّ  -3

. َواْلخا�سِّ
ِة في اْلجاِمعاِت. را�َشِة الّثاَنِويَِّة اْلعامَّ قيَن الَّذيَن اْجتازوا اْمِتحاَن الدِّ َلَبِة اْلُمَعوَّ َقبوُل الطَّ  -4
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عاَقِة؟ َمِن اْلَمْق�شوُد ِبَذوي اْلإِ  -1

�ْشتوُر. َنها الدُّ مَّ يَِّة الَّتي َت�شَ يا�شِ َبيِِّن اْثَنْيِن ِمَن اْلُحقوِق اْلَمَدِنيَِّة َوال�شِّ  -2

َوَطِنَك؟  َفما واِجباُتَك ِتجاَه  يّاِتَك َجميَعها،  َوُحرِّ اْلأُْرُدِنيُّ ُحقوَقَك  �ْشتوُر  الدُّ َكَفَل   -3
. فِّ ناِق�ْس اأََهمَّ ِتْلَك اْلواِجباِت َمَع ُزَمالِئَك في ال�شَّ

. قيَن في اْلأُْرُدنِّ اْذُكْر َثالَثًة ِمْن ُحقوِق اْلأَ�ْشخا�ِس اْلُمَعوَّ  -4
يَُّة َدْمِج َذوي اْلإِعاَقِة في اْلُمْجَتَمِع اأَْو في َمْدَر�َشِتَك؟ ما اأََهمِّ  -5

ْر�ِس، اْذُكْر ِمثاَلْيِن َعلى ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: �ْشتوِريَِّة اْلواِرَدِة في الدَّ ُم�ْشَتعيًنا ِبالنُّ�شو�ِس الدُّ  -6

يا�ِشيَُّة الُْحقوُق اِلْقِت�شاِديَُّة َواِلْجِتماِعيَُّة َوالثَّقاِفيَُّةالُْحقوُق الَْمَدِنيَُّة َوال�شِّ
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اأِْي. يَُّة الرَّ ، ُحرِّ ْعُب، ُد�ْشتوُر 1952م، النِّظاُم اْلَمَلِكيُّ ْف ما َياأْتي: ال�شَّ َعرِّ  -1
ْوَلُة؟ ُمها الدَّ ما اأََهمُّ اْلَوظاِئِف الَّتي ُتَقدِّ  -2

ِر اْلِعباراِت اْلآِتَيَة: َف�شِّ  -3
-  َيَتَميَُّز ِنظ�اُم اْلُحْكِم في اْلأُْرُدنِّ ِباِل�ْشِتْقراِر.  

ْوَلُة اْلأُْرُدِنيَُّة اْهِتماًما ِبَذوي اْلإِعاَقِة. -  اأَْوَلِت الدَّ  
جاَبَتَك. ْر اإِ َه�ْل َي�ْشَتطيُع َجالَل�ُة اْلَمِلِك ُمماَر�َشَة َجميِع �ُشْلطاِتِه ُمبا�َشَرًة؟  َبرِّ  -4

. �ْشتوُر اْلأُْرُدِنيُّ الِحّياِت اْلَمِلِك َكما َبيََّنها الدُّ ْح �شَ َو�شِّ  -5
�ْشتوِر َغْيِر اْلَمْكتوِب ِمْن َحْيُث اْلَمْفهوُم، َواأَْعِط  �ْشتوِر اْلَمْكتوِب َوالدُّ قاِرْن َبْيَن الدُّ  -6

ِمثاًل َعلى ُكلٍّ ِمْنُهما. 
ْكِل اْلآتي:  ٌب في ال�شَّ اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ  -7

اأَ�ْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

ْولَِة اأَْركاُن الدَّ
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َبْعَد ِدرا�َشِة اْلَوْحَدِة اأَكوُن قاِدًرا َعلى ُمماَر�َشِة اْلَمهاراِت اْلآِتَيِة َوْفَق اْلَمعاييِر اْلُمْدَرَجِة في 
اْلَجْدَوِل اْلآتي:

ل نََعْم َمعاييُر اْلأَداِء ْقُم الرَّ

ْوَلِة. ُف اْلَمْق�شوَد ِبالدَّ اأَُعرِّ 1

ْوَلِة. ُد اأَْركاَن الدَّ اأَُعدِّ 2

ْوَلُة. ُمها الدَّ يَِّة الَّتي ُتَقدِّ ُد اأََهمَّ اْلَوظاِئِف اْلأَ�شا�شِ اأَُعدِّ 3

�ْشتوِر اْلَمْكتوِب َوَغْيِر اْلَمْكتوِب. اأَُميُِّز َبْيَن الدُّ 4

. ُد َمزايا ِنظاِم اْلُحْكِم اْلَمَلِكيِّ اأَُعدِّ 5

الِحّياِت الَّتي َيَتَمتَُّع ِبها َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِد اهلِل الّثاني  ُد ال�شَّ اأَُعدِّ
ْيِن َحِفَظُه اهللُ. اْبِن اْلُح�شَ

6

. ُد َمزايا النِّظاِم اْلَمَلِكيِّ اأَُعدِّ 7

. �ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ يََّة اْلُمحاَفَظِة َعلى الدُّ اأَُبيُِّن اأََهمِّ 8

ْوَلِة في ِحْفِظ اْلأَْمِن َوِحماَيِة اْلُمواِطنيَن. ُح َدْوَر الدَّ اأَُو�شِّ 9

ِبَح اإِجاَبُتَك )َنَعْم(. اإِذا كاَنْت اإِجاَبُتَك َعْن اأَيٍّ ِمَن اْلِفْقراِت ال�ّشاِبَقِة )ل(، َفا�ْشَتِعْن ِبُمَعلِِّمَك ِلُت�شْ

     التَّْقويُم الّذاتِيُّ    
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اْلَوْحَدُة 
اْلخاِم�َسُة

ُة اْلُمواَطَنُة اْلإيجاِبيَّ
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5
َتَتناَوُل ه��ِذِه اْلَوْح��َدُة َمْفه��وَم اِلْنِتماِء 
َوَرُه، َوَكْيَف َيكوُن َحقيِقيًّا، َوَمْو�شوَع اْلُم�شاَرَكِة  َواأَْبعاَدَه َو�شُ
��َوِر اْلُم�شاَرَكِة،  َوَفواِئَده��ا َواآثاَرها ف��ي اْلَفْرِد َواْلُمْجَتَم��ِع، َوالتَّْعريَف ِب�شُ
ِعيِّ ِمْن  ، اإِ�شاَفًة اإِل��ى اْلَعَمِل التََّطوُّ ْكٍل خا�سٍّ َلَبِة ِب�شَ َن��َة ِلُم�شاَرَكِة الطَّ َواْلبيئاِت اْلحا�شِ
اِلِب  ِعيٍَّة َتَم�سُّ َحياَة الطَّ يَُّت��ُه َوَمجالُتُه الَّتي ُيْمِكُن ِبها َتْنفيُذ اأَْعم��اٍل َتَطوُّ َحْي��ُث َمْفهوُمُه َواأََهمِّ

َوَتعوُد ِباْلفاِئَدِة َعلى اْلُمْجَتَمِع. 
َويُتََوقَُّع ِمَن الّطاِلِب بَْعَد اِلنِْتهاِء ِمْن ِدرا�َشِة هِذِه الَْوْحَدِة اأَْن يَكوَن قاِدًرا َعلى اأَْن:

َطَلحاِت َوالتَّْعميماِت اْلواِرَدَة فيها. َي�ْشَتْوِعَب اْلَمفاهيَم َواْلُم�شْ   
َب اْلِقَيَم َواِلتِّجاهاِت، َوُيْتِقَن اْلَمهاراِت اْلواِرَدَة فيها.   َيْكَت�شِ

َف اأَْبعاَد اِلْنِتماِء َوَم�شاميَنُه.    َيَتَعرَّ
ِعيِّ َوَمجالِتِه. يََّة اْلَعَمِل التََّطوُّ َف اأََهمِّ   َيَتَعرَّ

ِة اْلُمْجَتَمِع َوَتما�ُشِكِه. يََّة اِلْنِتماِء في ُقوَّ َر اأََهمِّ   ُيَقدِّ
َثَرها في اْلَفْرِد َواْلُمْجَتَمِع. َوَرها، َواأَ َف َفواِئَد اْلُم�شاَرَكِة، َو�شُ   َيَتَعرَّ

ِم اْلُمْجَتَمِع. َر َدْوَر اْلُم�شاَرَكِة في َتَقدُّ   ُيَقدِّ
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اِلْنِتماُء ْر�ُس  الدَّ
ُل اْلأَوَّ

َمْفهوُم اِلنِْتماِء

فاِع  اِلْنِتماُء �ُشعوٌر داِخِليٌّ َيْجَعُل اْلُمواِطَن َيْعَمُل ِبَحما�ٍس َواإِْخال�ٍس ِلاِلْرِتقاِء ِبَوَطِنِه، َوالدِّ
. ْغَبِة في اْلإِقاَمِة َعلى ُتراِبِه ُمَتَمثِّاًل ِقَيَمُه، َوعاداِتِه، َوَمْوروَثُه الّديِنيَّ َواِلْجِتماِعيَّ َعْنُه، َوالرَّ

اأَْفراِد  َوَبْيَن  َبْيَنُه  اْلُم�ْشَتَرَكِة  واِبِط  ِبالرَّ اْلَفْرَد  ُت�ْشِعُر  ًة  َوُمِهمَّ روِريًَّة  �شَ حاَجًة  اِلْنِتماُء  ُيَعدُّ 
ّحي ِمْن اأَْجِلِه. ُهُه َتْوجيًها َيْجَعُلُه َيْفَخُر ِباِلْنِتماِء، َوَيَتفانى في ُحبِّ َوَطِنِه، َوُي�شَ ُمْجَتَمِعِه، َوُتَوجِّ
واِبِط  لوُك اْلُمَعبُِّر َعِن اْمِتثاِل اْلَفْرِد َواْلِتزاِمِه ِبَمْجموَعِة ال�شَّ ُف اِلْنِتماُء اْلَوَطِنيُّ ِباأَنَُّه ال�شُّ ُيَعرَّ
اأََهمَّ  ُيَبيُِّن  الَّذي  ْكَل )1-5(  ال�شَّ اْنُظِر  اْلَوَطِن.  �َشبيِل  في  ِحَيِة  ِللتَّ�شْ ا�ْشِتْعداِدِه  ِمِن  َتزيُد  الَّتي 

 . َم�شاميِن اِلْنِتماِء اْلَوَطِنيِّ

ًل اأَوَّ

. ْكُل )5-1(: َم�شاميُن اِلْنِتماِء اْلَوَطِنيِّ ال�شَّ

َكْيَف ُيْمِكُن اأَْن ُتَعبَِّر َعْن ُحبَِّك ِلَوَطِنَك؟  

اِلْعِتزاُز َواِلْفِتخاُر ِباْلَوَطِن.

اِلْلِتزاُم ِباْلَقوانيِن َواْلأَْنِظَمِة.

ِميَِّة. اْلَولُء ِلْلِقياَدِة اْلها�شِ

اِلْلِتزاُم ِباْلِقَيِم َواْلعاداِت َوالتَّقاليِد.

. موِز اْلَوَطِنيَِّة: الّراَيِة، َوالنَّ�شيِد اْلَوَطِنيِّ اْحِتراُم َوَتْقديُر الرُّ

باِت اْلَوَطِن. لى ُمْكَت�شَ اْلِحفاُظ َعَ

ِحَيِة ِدفاًعا َعِن اْلَوَطِن. اِل�ْشِتْعداُد ِللتَّ�شْ

َم�شاميُن اِلنِْتماِء الَْوَطِنيِّ
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َمظاِهُر اِلنِْتماِء الَْوَطِنيِّ

ِحَيِة ِمْن  وؤوِب، َوالتَّ�شْ ُق ِباْلَعَمِل الدَّ عاراِت، َواإِنَّما َيَتَحقَّ ُق ِبال�شِّ اِلْنِتماُء اْلَوَطِنيُّ ل َيَتَحقَّ
ْوَلِة َو�َشالَمِتها. اأَْجِل اْلَوَطِن، َواْحِتراِم َجميِع اأَْبناِء اْلَوَطِن، َواْلُمحاَفَظِة َعلى ا�ْشِتْقراِر الدَّ

يََّة الّطاِلِب، َوُت�ْشِهُم في  ُقُل �َشْخ�شِ �شاِت اْلُمْجَتَمِع الَّتي َت�شْ �شَّ اْلَمْدَر�َشُة ِهَي ِمْن اأََهمِّ ُموؤَ
ظيَمًة ِلأَنَّها  ِبناِء ِفْكِرِه َواإِْعداِدِه ِلُمواَجَهِة اْلَحياِة. َوُتَعدُّ ِر�شاَلُة اْلَمْدَر�َشِة ِلْلُمْجَتَمِع ِر�شاَلًة َعَ
َلَبِة،  حيَحِة في ُنفو�ِس الطَّ لوكاِت اْلخاِطَئِة، َوَغْر�ِس اْلُمْعَتَقداِت ال�شَّ حيِح ال�شُّ ُت�ْشِهُم في َت�شْ

َئِتِهْم ِلَيكونوا ُمواِطنيَن �شاِلحيَن. َوَتْن�شِ

ثاِنيًا

َكْيَف ُيْمِكُن اْلُمحاَفَظُة َعلى ُمْكَت�شباِت اْلَوَطِن؟ 	

ي اْلإِْح�شا�َس ِباِلْنِتماِء؟  ما اْلأُموُر الَّتي ُتَقوِّ 	

خاِء ِلأَْفراِد اْلُمْجَتَمِع، َواْلِحفاَظ َعلى َكراَمِة اْلُمواِطِن،  اإِنَّ َتْوفيَر اْلأَْمِن َواِل�ْشِتْقراِر َوالرَّ
لى اْلَوَطِن. ْح�شا�َس ِباِلْنِتماِء اإِ َي اْلإِ َو�ُشعوَرُه ِباِلْحِتراِم، ُكلُّ ذِلَك ِمْن �َشاأِْنِه اأَْن ُيَقوِّ

يَِّة اْلَفْرِد؟  ما َدْوُر اْلَمْدَر�َشِة في ِبناِء �َشْخ�شِ 	

ِعيًَّة داِخَل اْلَمْدَر�َشِة ِلُمعاَلَجِة اإِْحدى  فِّ َحْمَلًة َتَطوُّ ْم ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك في ال�شَّ َنظِّ 	
يَُّة.  اْلُم�ْشِكالِت الَّتي ُتعانيها بيَئُتَك اْلَمْدَر�شِ
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َبَكِة اْلَعْنَكبوِتيَِّة )اْلإِْنَتْرِنْت( َعْن اأََهمِّ اإِْنجازاِت اْلأُْرُدنِّ في َمجاِل التَّْعليِم،  اْبَحْث في ال�شَّ  -
. فِّ ُثمَّ اْكُتْب َتْقريًرا َعْنها، ُثمَّ اْقَراأُْه اأَماَم ُزَمالِئَك في ال�شَّ

ٍة، ِمْنها: ُيْمِكُنني التَّْعبيُر َعِن اْنِتمائي اإِلى َمْدَر�َشتي ِبَو�شاِئَل ِعدَّ

را�َشِة، َوَطَلُب اْلِعْلِم َواْلَمْعِرَفِة. اِلْهِتماُم ِبالدِّ  -1
يَِّة. اْلُمحاَفَظُة َعلى ُمْمَتَلكاِت اْلَمْدَر�َشِة َواْلبيَئِة اْلَمْدَر�شِ  -2

ُمماَر�َشُة �ُشلوكاٍت اإيجاِبيٍَّة َمَع َجميِع اْلأَْفراِد داِخَل اْلَمْدَر�َشِة.  -3
يَِّة. يا�شِ يَِّة؛ اْلِعْلِميَِّة، َوالثَّقاِفيَِّة، َوالرِّ َطِة اْلَمْدَر�شِ اْلُم�شاَرَكُة اْلفاِعَلُة في اْلَأْن�شِ  -4

ًرا، َواْلُوقوِف اْحِتراًما ِلْلَعَلِم، َوَعَدِم اِلْعِتداِء  اْحِتراُم اْلَقوانيِن، ِمْثِل: اْلُح�شوِر ُمَبكِّ  -5
َعلى ُمْمَتَلكاِت اْلَمْدَر�َشِة.
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ما اْلَمْق�شوُد ِباِلْنِتماِء؟  -1

قاِرْن َبْيَن طالٍب َيْعَتدي َعلى ُمْمَتَلكاِت َمْدَر�َشِتِه، َوطاِلٍب اآَخَر ُيحاِفُظ َعَلْيها، اأَيُُّهما   -2
ُمْنَتٍم اإِلى َوَطِنِه؟ ما َدليُلَك َعلى ذِلَك؟ 

عاراِت«. ِر اْلَقْوَل اْلآِتَي: »اِلْنِتماُء َيكوُن ِباْلَعَمِل َوَلْي�َس ِبال�شِّ َف�شِّ  -3

 . ْد َثالَثًة ِمْن َم�شاميِن اِلْنِتماِء اْلَوَطِنيِّ َعدِّ  -4

ْد َثالًثا ِمَن اْلَو�شاِئِل الَّتي ُيْمِكُن ِبها اأَْن ُتَعبَِّر َعِن اْنِتماِئَك اإِلى َمْدَر�َشِتَك. َعدِّ  -5

؟ 6 - َكْيَف َيكوُن اِلْلِتزاُم ِباْلَقوانيِن َواْلأَْنِظَمِة َدلياًل َعلى اِلْنِتماِء اْلَوَطِنيِّ
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اْلُم�ساَرَكُة الّدْر�ُس 
الّثاني

َمْفهوُم الُْم�شاَرَكِة

اْلَمجالِت  ُمْخَتَلِف  في  ُمْجَتَمِعِهْم  ِلِخْدَمِة  َطٍة  اأَْن�شِ ِمْن  اْلُمْجَتَمِع  اأَْع�شاُء  ِبِه  َيقوُم  ما  ِهَي 
يًَّة ِباْلَعَمِل،  يَِّة َواِلْجِتماِعيَِّة َوالثَّقاِفيَِّة َوالتَّْعليِميَِّة َواِلْقِت�شاِديَِّة. َوَقْد َتكوُن اْلُم�شاَرَكُة مادِّ يا�شِ ال�شِّ

اأِْي، َوُتوؤَّدي اإِلى َتْنِمَيِة اْلُمْجَتَمِع، َوَتْحقيِق اأَْهداِفِه ِب�شوَرٍة َطْوِعيٍَّة.  اأَْو َمْعَنِويًَّة ِبالرَّ

ًل اأَوَّ

نْ�شاِن َفواِئُد الُْم�شاَرَكِة ِلاْلإِ

وؤاِل  ال�شُّ َعِن  اأَِجْب  ُثمَّ  اْلُم�شاَرَكِة،  َفواِئِد  ِمْن  ا  َبْع�شً ُيَبيُِّن  الَّذي  ْكَل )2-5(  ال�شَّ اْنُظِر 
الَّذي َيليِه:

ثاِنيًا

ْكُل )5-2(: َفواِئُد اْلُم�شاَرَكِة.  ال�شَّ

َكْيَف ُيْمِكُن اأَْن َتكوَن اإِْن�شاًنا فاِعاًل َوُموؤَثًِّرا في ُمْجَتَمِعَك؟  	

ما اْلأَْعماُل الَّتي ُيْمِكُن اأَْن ُت�شاِرَك فيها ِخْدَمًة ِلْلُمْجَتَمِع؟  	

َكْيَف ُت�ْشِهُم اْلُم�شاَرَكُة في ِزياَدِة اْحِتراِم اْلآَخريَن؟  	
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. ْكُل )5-3(: َن�شاٌط �َشباِبيٌّ  ال�شَّ

ِة َوُر الُْم�شاَرَكِة في الَْحياِة الْعامَّ �شُ ثاِلثًا

�شاِت َواْلَجْمِعّياِت  ُيْمِكُن ِلْلَفْرِد اأَْن ُي�شاِرَك في اْلَعديِد ِمْن َفعاِلّياِت اْلُمْجَتَمِع َعْن َطريِق اْلُموؤَ�شَّ
�شاِت َواْلَجْمِعيَّاِت: َواْلَمراِكِز، َواأََهمُّ هِذِه اْلُموؤَ�شَّ

�شاُت التَّْعليِميَُّة  الُْموؤَ�شَّ  -1

َطِتها الثَّقاِفيَِّة َواِلْجِتماِعيَِّة  َة اْلُم�شاَرَكِة اْلفاِعَلِة ِم�ْن ِخالِل اأَْن�شِ ُتتي�ُح اْلَمْدَر�َشُة ِللّطاِلِب ُفْر�شَ
َواْلبيِئيَِّة َوَغْيِرها. 

الَْجْمِعيّاُت الَْك�ْشِفيَُّة   -2

َوَتَولّي  اِت،  الذَّ َعلى  اِلْعِتماِد  َمهاراِت  باِب  ال�شَّ َتْعليِم  َعلى  اْلَجْمِعّياُت  هِذِه  َتْعَمُل 
ِزماِم اْلُمباَدَرِة، َواْلِقياَدِة، َواْلُم�شاَرَكِة اْلإيجاِبيَِّة. 

باِب  َمراِكُز ال�شَّ  -3

َواِلْجِتماِعيَِّة  يَِّة  يا�شِ الرِّ َطِتها  اأَْن�شِ في  اْلُم�شاَرَكِة  َة  ُفْر�شَ باِب  ِلل�شَّ اْلَمراِكُز  هِذِه  ُتَوفُِّر 
َعًة، َواإِْعداِدِهْم ِلْلُم�ْشَتْقَبِل ِمْن ِخالِل اْلَبراِمِج  َوالثَّقاِفيَِّة؛ ِلإِْك�شاِبِهْم َمهاراٍت َحياِتيًَّة ُمَتَنوِّ

َدِة.  اْلُمَتَعدِّ
الَْجْمِعيّاُت اْلأَْهِليَُّة   -4

ْتها َمْجموَعٌة ِمَن  �شَ هِ�َي َجْمِعّي��اٌت اأَ�شَّ
ِلُمْجَتَمِعِه��ْم،  اْلُمِحّبي��َن  عيَن  اْلُمَتَطوِّ
ُد َمج�����الُت اْهِتماِمها ِبَحْيُث  َوَتَتَعدَّ
َت�ْشَمُل َتْعليَم اْلِكباِر، َوَكفاَلَة اْلأَْطف��اِل 
باِب،  اْلأَْيت��اِم، َوَتْنِمَي��َة َمه��اراِت ال�شَّ

َواْلِحفاَظ َعلى اْلبيَئِة.



36

اأَثَُر الُْم�شاَرَكِة في الُْمْجتََمِع

ُد َجواِنُب َتاأْثيِر اْلُم�شاَرَكِة في اْلُمْجَتَمِع، َوهِذِه اأَْبَرُزها: َتََتَعدَّ
الْجاِنُب الثَّقاِفيُّ  -1

وَرِة اْلأُْرُدنِّ عاَلِميًّا. ، َواإِْبراِز �شُ ِل الثَّقاِفيِّ اْلعاَلِميِّ َوذِلَك ِبَتْعزيِز الثَّقاَفِة اْلَوَطِنيَِّة، َوالتَّوا�شُ
الْجاِنُب اِلْجِتماِعيُّ  -2

َيَتَمثَُّل ذِلَك في اْحِتراِم اْلَقوانيِن َواْلأَْنِظَمِة َوالثَّقافاِت اْلُمْخَتِلَفِة، َوَتْعزيِز اْلِقَيِم اْلأَْخالِقيَِّة، 
يَِّة. حِّ يَِّة َوال�شِّ يا�شِ َطِة الرِّ ، َوُمواَجَهِة اْلَكواِرِث، َواْلأََزماِت، َوَدْعِم اْلأَْن�شِ َوالتَّكاُفِل اِلْجِتماِعيِّ

الْجاِنُب الْبيِئيُّ  -3

عاَدِة  ْن�شاِء ِلجاٍن ِلإِ ِث، َكاإِ َوذِلَك ِباْلُم�شاَهَمِة في ِحماَيِة اْلبيَئِة ِمْن ُمْخَتَلِف اأَ�ْشكاِل التََّلوُّ
اْلَكْهَرباِء،  ا�ْشِتْخداِم  َوَتْر�شيِد  ْرِب،  ال�شُّ ِمياِه  َتْنِقَيِة  ِنظاِم  َوا�ْشِتْخداِم  اْلَوَرِق،  َتْدويِر 

ْنِع اأَ�ْشكاٍل َجماِليٍَّة. َواِل�ْشِتفاَدِة ِمْن ُمَخلَّفاِت النُّفاياِت في �شُ
يُّ حِّ الْجاِنُب ال�شِّ  -4

اأَيَّاٍم  َواإِقاَمِة  ِلْلُمواِطنيَن،  َواْلِعالِجيَِّة  يَِّة  حِّ ال�شِّ اْلِخْدماِت  َتْوفيِر  في  ِباْلُم�شاَعَدِة  َوذِلَك 
يًّا.   حِّ نيَن �شِ ِطبِّيٍَّة َمّجاِنيٍَّة، َوَتاأْميِن اْلِعالِج ِلَغْيِر اْلُموؤَمَّ

راِبًعا

اأَْن  اَرَكَة؟ َوما اْلَمجالُت الَّتي ُيْمِكُن  َوِر اْلُم�شاَرَكِة ال�ّشاِبَقِة َت�ْشَتطيُع اْلُم�شَ اأَيِّ �شُ في  	
َم ِبها ِخْدَمًة ِلاْلآَخريَن؟ ُتَقدِّ

يٍّ في َمْنِطَقِتَك. اْذُكِر ا�ْشَم اأَْقَرِب َمْرَكٍز �َشباِبيٍّ اأَْو ناٍد ِريا�شِ 	

يَِّة.  يََّة ذِلَك، ُثمَّ اْقَراأُْه في اْلإِذاَعِة اْلَمْدَر�شِ اْكُتْب َتْقريًرا َعْن َمْفهوِم َتْدويِر النُّفاياِت ُمَبيًِّنا اأََهمِّ  -

عاَدِة التَّْدويِر؟ ما اْلَمْق�شوُد ِباإِ 	
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ْف ما َياأْتي: اْلُم�شاَرَكُة، اْلَجْمِعّياُت اْلأَْهِليَُّة.  َعرِّ  -1

ِة. اْذُكْر َثالًثا ِمْن َفواِئِد اْلُم�شاَرَكِة في اْلَحياِة اْلعامَّ  -2

ِر اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: »َتْعَمُل اْلَك�ّشاَفُة َعلى َتْنِمَيِة ُقْدراِت اْلُم�شاِركيَن، َوَتْعليِمِهُم اِلْعِتماَد  َف�شِّ  -3
َعلى الّذاِت«.

نا ُم�ْشِكَلَة اِل�ْشِتْخداِم اْلَخَطاأَ ِلْلَكْهَرباِء، َفاْقَتِرْح ُحلوًل  ِلَتْر�شيِد  ُتعاني اْلَعديُد ِمْن َمداِر�شِ  -4
ا�ْشِتْهالِك اْلَكْهَرباِء.

�شاِت اْلآِتَيِة: ما اْلَفعاِلّياُت الَّتي َت�ْشَتطيُع اأَْن ُت�شاِرَك فيها َعْن َطريِق اْلُموؤَ�شَّ  -5

�َشُة الَْفعاِليَُّةالُْموؤَ�شَّ

�شاُت التَّْعليِميَُّة اْلُموؤَ�شَّ

اْلَجْمِعّياُت اْلَك�ْشِفيَُّة

باِب َمراِكُز ال�شَّ

اْلَجْمِعّياُت اْلأَْهِليَُّة
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ِعيِّ َمْفهوُم الَْعَمِل التََّطوُّ

ِعيُّ ُهَو اْلُجْهُد الَّذي َيْبُذُلُه اْلُمواِطُن ِمْن اأَْجِل ُمْجَتَمِعِه اأَْو بيِئَتِه، �َشواٌء كاَن  اْلَعَمُل التََّطوُّ
هذا اْلُجْهُد َبَدِنيًّا اأَْو ِباْلماِل َعْن طيِب َنْف�ٍس في �َشبيِل �َشعاَدِة اْلآَخريَن.

َبْيَن  اِلْجِتماِعيِّ  التَّما�ُشِك  َوَتاأْكيِد  اْلُمْجَتَمِع،  ِبناِء  في  يٌَّة  اأَ�شا�شِ َركيَزٌة  ِعيُّ  التََّطوُّ َواْلَعَمُل 
اْلَخْيِر  َمعاني  ِبُكلِّ  َوثيًقا  اْرِتباًطا  اْرَتَبَطِت  اإِْن�شاِنيٌَّة  ُمماَر�َشٌة  ِلأَنَُّه  ُمْجَتَمٍع،  ِلأَيِّ  اْلُمواِطنيَن 

ِريَِّة ُمْنُذ اْلِقَدِم.  اِلِح ِعْنَد ُكلِّ اْلَمْجموعاِت اْلَب�شَ َواْلَعَمِل ال�شّ

ِعيُّ َطوُّ اْلَعَمُل التَّ ْر�ُس  الدَّ
الّثاِلُث

ًل اأَوَّ

ِعيِّ ِلْلُمْجَتَمِع؟ يَُّة اْلَعَمِل التََّطوُّ ما اأََهمِّ 	

ِم(. ُع ِبالدَّ ِعيٌّ )التََّبرُّ ْكُل )5-4(: َعَمٌل َتَطوُّ ال�شَّ

ِم،  ُع ِبالدَّ ِعيِّ َوُهَو التََّبرُّ ُح ِمثاًل َعلى اْلَعَمِل التََّطوُّ ْكَل )5-4(، الّذي ُيَو�شِّ لِحِظ ال�شَّ  -
عيِّ َعلى اْلَفْرِد َواْلُمَجَتمِع؟ َيَة هذا اْلَعمِل التََّطوُّ ناِق�ْس اأََهمِّ
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ِعيِّ َفواِئُد الَْعَمِل التََّطوُّ

هِذِه  َوِلَمْعِرَفِة  َواْلُمْجَتَمِع.  اْلَفْرِد  َعلى  اأََثُرها  َيْنَعِك�ُس  َعديَدٌة  َفواِئُد  ِعيِّ  التََّطوُّ ِلْلَعَمِل 
ْكَل )5-5(. اْلَفواِئِد، اْنُظِر ال�شَّ

ثاِنيًا

ِعيِّ يَُّة الَْعَمِل التََّطوُّ اأََهمِّ

َعلى  ِعيُّ  التََّطوُّ اْلَعَمُل  ُي�شاِعُد  َكْيَف  	
باِب؟ َتْنِمَيِة ُقُدراِت ال�شَّ

ِعيُّ اإِلى َحلِّ  ي اْلَعَمُل التََّطوُّ َكْيَف ُيوؤَدِّ 	
اْلُم�ْشِكالِت اْلُمْخَتِلَفِة؟

. ِعيِّ يَُّة اْلَعَمِل التََّطوُّ ْكُل )5-5(: اأََهمِّ ال�شَّ

. يٌّ ِعيٌّ َمْدَر�شِ ْكُل )5-6(: َعَمٌل َتَطوُّ ال�شَّ

اِلْرِتقاُء ِبُم�ْشَتوى اْلُمْجَتَمِع.

باِب َوَمهاراِتِهْم. َتْقديُر ُقُدراِت ال�شَّ

َوَحلِّ  ِهم،  ِباأَْنُف�شِ اْلِخْدماِت  اأَداِء  َة  ُفْر�شَ باِب  ال�شَّ َمْنُح 
. يِّ ْخ�شِ اْلُم�ْشِكالِت ِبَمْجهوِدِهُم ال�شَّ

ِة. التَّْعبيُر َعِن اْلآراِء َواْلأَْفكاِر في اْلَق�شايا اْلعامَّ
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ِعيِّ َمجالٌت َعديَدٌة، ِمْنها: ِلْلَعَمِل التََّطوُّ
َفِة اْلُم�شاِة،  ُرِق، َواأَْر�شِ ِة كاْلَحداِئِق، َوالطُّ ياَنِة ِلاْلأَماِكِن اْلعامَّ اْلِقياُم ِبَحْمالِت النَّظاَفِة َوال�شِّ  -1

يَِّة، َوَتْنظيِم َحْمالٍت ِلِزراَعِة اْلأَ�ْشجاِر. يا�شِ َواْلغاباِت، َواْلَمالِعِب الرِّ
ُم�شاَعَدُة َذوي اْلإِعاَقِة، َعلى اأَداِء َبْع�ِس اْلَوظاِئِف َواْلَمهامِّ الَّتي ل ُيْمِكُنُهْم اْلِقياُم ِبها   -2

َوْحَدُهْم. 
ِة  ْلِب�شَ َواْلأَ ْطِعَمِة  اْلأَ َوَتْوزيِع  َلُهْم،  عاٍت  َتَبرُّ ِبَجْمِع  َواْلَم�شاكيِن؛  اْلُفَقراِء  ُم�شاَعَدُة   -3

ِو ا�ْشِتْحداِثها. الِح َم�شاِكِنِهْم اأَ َعَلْيِهْم، َوُمعاَوَنِتِهْم َعلى ا�ْشِت�شْ

ِعيِّ َمجالُت الَْعَمِل التََّطوُّ ثاِلثًا

ُل؟  َوِلماذا؟ ِعيَِّة ال�ّشاِبَقِة ُتَف�شِّ اأَيَّ اْلأَْعماِل التََّطوُّ 	

َبْع�ِس  في  ِلْلُم�شاَرَكِة  ٌب  ُمنا�شِ َمكاٌن  َوِهَي  َعَلْيَك،  َحقٌّ  َوَلها  الّثاني،  َبْيُتَك  اْلَمْدَر�َشُة 
يََّة ِمْثِل: ِعيَِّة الَّتي ُتفيُد اْلبيَئَة اْلَمْدَر�شِ اْلأَْعماِل التََّطوُّ

. يِّ ياَنِة اْلأَثاِث اْلَمْدَر�شِ -  �شِ
َلَبِة اْلُفَقراِء.  -  ُم�شاَعَدِة الطَّ

-  َغْر�ِس اْلأَ�ْشجاِر في َحديَقِة اْلَمْدَر�َشِة. 
-  َتْنظيِم َحَرَكِة اْلُمروِر اأَماَم اْلَمْدَر�َشِة. 

ِعيًَّة اأُْخرى َتْرَغُب اْلُم�شاَرَكَة ِبها في َمْدَر�َشِتَك. اْقَتِرْح اأَْعماًل َتَطوُّ 	

ِعيَِّة الَّتي َتْرَغُب اْلُم�شاَرَكَة  نِّْف َعَلْيها اأََهمَّ اْلأَْعماِل التََّطوُّ ِلْكتروِنيًَّة، َو�شَ ْم ِبطاَقًة اإِ مِّ �شَ  -1
ِبها في َمْدَر�َشِتَك.

َرًة َمَع َم�ْشوؤوٍل في اْلَبَلِديَِّة ِلْلَحديِث َعْن ُم�شاَهَمِة  ْم ِبالتَّعاُوِن َمَع َمْدَر�َشِتَك ُمحا�شَ َنظِّ  -2
�شاِت اْلُمْجَتَمِع اْلَمَدِنيِّ في َتْقديِم ِخْدماٍت ِلْلُمواِطنيَن. ُموؤَ�شَّ

p¢S rQ sódG oán∏ pÄ r°SnCG
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p¢S rQ sódG oán∏ pÄ r°SnCG

؟ ِعيِّ ما اْلَمْق�شوُد ِباْلَعَمِل التََّطوُّ  -1

. ِعيِّ ْد اأََهمَّ َمجالِت اْلَعَمِل التََّطوُّ َعدِّ  -2

ِعيِّ َفواِئُد َكثيَرٌه، اْذُكْر اأَْرَبًعا ِمْنها. ِلْلَعَمِل التََّطوُّ  -3

َلَتُهْم ِبُمْجَتَمِعِهْم«. ي �شِ ِعيُّ ُحبَّ اْلآَخريَن، َوُيَقوِّ ي اْلَعَمُل التََّطوُّ ِر اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: »ُيَنمِّ َف�شِّ  -4

يََّة. ِعيَِّة الَّتي ُتفيُد اْلبيَئَة اْلَمْدَر�شِ اْذُكْر َثالَثًة ِمَن اْلأَْعماِل التََّطوُّ  -5



42

اأَ�ْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

، اْلَجْمِعّياُت اْلأَْهِليَُّة. باِبيُّ ، اْلَمْرَكُز ال�شَّ ْف ما َياأْتي: اِلْنِتماُء اْلَوَطِنيُّ َعرِّ  -1
قاِرْن َبْيَن اْلَجْمِعّياِت اْلَك�ْشِفيَِّة َواْلَجْمِعّياِت اْلأَْهِليَِّة ِمْن َحْيُث َتْوفيُر ُفَر�ِس اْلُم�شاَرَكِة   -2

ِلْلُمواِطنيَن َواْلُمْجَتَمِع.
ما اأََهمُّ اْلَجواِنِب الَّتي ُتوؤَثُِّرفيها اْلُم�شاَرَكُة في اْلُمْجَتَمِع؟  -3

اْذُكْر َمْجموَعًة ِمَن اْلأَْمِثَلِة ُتَبيُِّن فيها َكْيَف َتكوُن ُمْنَتِمًيا اإِلى َمْدَر�َشِتَك.  -4
ِر اْلِعباراِت اْلآِتَيَة: َف�شِّ  -5

ِعيُّ َيكوُن ِبواِزٍع داِخِليٍّ َوَلْي�َس ِبواِجٍب َعلى اْلقاِئِم ِبِه. اأ      - اْلَعَمُل التََّطوُّ

ِعيُّ ُيْمِكُن اأَْن َيكوَن َفْرِديًّا ل َجماِعيًّا. ب  - اْلَعَمُل التََّطوُّ

ج�  - اِلْلِتزاُم ِباْلَقوانيِن َدليٌل َعلى اِلْنِتماِء.

يَِّة الّطاِلِب. ْقِل �َشْخ�شِ �شاِت اْلُمْجَتَمِع في �شَ د    - اإِ�ْشهاُم ُموؤَ�شَّ
6 - اْذُكْر ِمثاَلْيِن َعلى ُكلٍّ ِمْن:

اأ      - َفواِئِد اْلُم�شاَرَكِة.
. ِعيِّ ب  - َمجالِت اْلَعمِل التََّطوُّ

ْح َكْيَف ُتوؤَثُِّر اْلُم�شاَرَكُة في اْلُمْجَتَمِع في: 7 - َو�شِّ
. اأ      - اْلجاِنِب اْلبيِئيِّ

. ب  - اْلجاِنِب الثَّقاِفيِّ
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داِء الَّذي ُتْتِقُنُه، َواإِ�شاَرِة )✗( �شاَرِة ) ✓ ( اأَماَم اْلأَ ِع اإِ َك ِبَو�شْ َبْعَد ِدرا�َشِة اْلَوْحَدِة َقيِّْم َنْف�شَ
اأَماَم اْلأَداِء الَّذي ل ُتْتِقُنُه.

ل نََعْم َمعاييُر اْلأَداِء ْقُم الرَّ

ُف َمْفهوَم اِلْنِتماِء، َواأَْذُكُر َم�شاميَنُه. اأَُعرِّ 1

ِة اْلُمْجَتَمِع َوَتما�ُشِكِه. يََّة اِلْنِتماِء في ُقوَّ ُر اأََهمِّ اأَُقدِّ 2

َوَر اِلْنِتماِء ِلَوَطني. ُد �شُ اأَُعدِّ 3

ُف َفواِئَدها. ُف َمْفهوَم اْلُم�شاَرَكِة، َواأََتَعرَّ اأَُعرِّ 4

ِة. َوَر اْلُم�شاَرَكِة في اْلَحياِة اْلعامَّ ُد �شُ اأَُعدِّ 5

اأَُبيُِّن اأََثَر اْلُم�شاَرَكِة في اْلَفْرِد َواْلُمْجَتَمِع. 6

يََّتُه. ، َواأَُبيُِّن اأََهمِّ ِعيِّ ُف اْلَمْق�شوَد ِباْلَعَمِل التََّطوُّ اأَُعرِّ 7

يَِّة الّطاِلِب. ِعيِّ في ِبناِء �َشْخ�شِ اأَُبيُِّن َدْوَر اْلَعَمِل التََّطوُّ 8

ِعيِّ ِمْن  ُد اأََهمَّ اْلَمجالِت الَّتي ُيْمِكُن َتْنفيُذ اْلَعَمِل التََّطوُّ اأَُعدِّ
َطريِقها. 9

ِعيِّ َوَدْوِرِه في ِبناِء اْلُمْجَتَمِع  اأَ�ْشَتْنِتُج اْلَعالَقَة َبْيَن اْلَعَمِل التََّطوُّ
ِمِه. َوَتَقدُّ

10

ِبَح اإِجاَبُتَك )َنَعْم(. اإِذا كاَنْت اإِجاَبُتَك َعْن اأَيٍّ ِمَن اْلِفْقراِت ال�ّشاِبَقِة )ل(، َفا�ْشَتِعْن ِبُمَعلِِّمَك ِلُت�شْ

     التَّْقويُم الّذاتِيُّ    



اْلَوْحَدُة 
ال�ّساِد�َسُة

ُة   ال�ّسيَرُة اْلَح�ساِريَّ



6
را�َشِة َوالتَّْحليِل  َتَتناَوُل هِذِه اْلَوْحَدُة  ِبالدِّ
اْلَمْوِق�ُع  ذِلَك  َوِمْن  اْلَح�شاِريَّ�ِة،  اْلأُْرُدنِّ  �شيَرِة  ِمْن  ُج�ْزًءا 
َوَمعاَن،  فيَلِة،  الطَّ ِلُمحاَفَظِة  َوالّتاريِخيُّ  اْلَح�شاِريُّ  ُر  َوالتََّطوُّ  ، اْلُجْغراِفيُّ

، َواأََهمِّ اْلَمواِقِع اْلأََثِريَِّة فيها.  ْعِبيِّ َواْلَعَقَبِة، َمَع اإِْبراِز جاِنٍب ِمْن ُتراِثها ال�شَّ
َويُتََوقَُّع ِمَن الّطاِلِب بَْعَد اِلنِْتهاِء ِمْن ِدرا�َشِة هِذِه الَْوْحَدِة اأَْن يَكوَن قاِدًرا َعلى اأَْن:

َطَلحاِت َوالتَّْعميماِت اْلواِرَدَة في اْلَوْحَدِة.    َي�ْشَتْوِعَب اْلَمفاهيَم َواْلُم�شْ
  َيَتَمثََّل اْلِقَيَم َواِلتِّجاهاِت.

  ُيْتِقَن اْلَمهاراِت اْلواِرَدَة فيها.
. ِرها اْلَح�شاِريِّ   َي�ْشَتْنِتَج اأََثَر اْلَمْوِقِع اْلُجْغراِفيِّ في تاريِخ هِذِه اْلُمحاَفظاِت َوَتَطوُّ

َح اْلإِْنجازاِت اْلَح�شاِريََّة الَّتي َتْمتاُز ِبها ُكلُّ ُمحاَفَظٍة.   ُيَو�شِّ
ْعِبيَّ الَّذي َتْمتاُز ِبِه هِذِه اْلُمحاَفظاُت. َر التُّراَث ال�شَّ   ُيَقدِّ

ِفِه ُمواِطًنا �شاِلًحا.   ُيحاِفَظ َعلى اْلآثاِر َوالتُّراِث ِبَو�شْ
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ْر�ُس  الدَّ
ُل اْلأَوَّ

الَْمْوِقُع

اْلَمْمَلَكِة  َجنوَب  فيَلِة  الطَّ ُمحاَفَظُة  َتَقُع 
فيَلِة  الطَّ َمديَنُة  َوَمْرَكُزها  ِميَِّة،  اْلها�شِ اْلأُْرُدِنيَِّة 
كم   )183( اَن  َعمَّ َمِة  اْلعا�شِ َعِن  َتْبُعُد  الَّتي 
كم2،   )2000( ِم�شاَحُتها  َوَتْبُلُغ  َجنوًبا، 
الّطيِن  ِبَمْعنى  )توفل(  ِبا�ْشِم  َقديًما  َوُعِرَفْت 

 . ْل�شاِليِّ ال�شَّ

ًل اأَوَّ

فيَلِة ُمحاَفَظُة الطَّ

ِميَِّة،  ْكُل)6-1 (: َخريَطُة اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ  ال�شَّ
فيَلِة. َوَيْظَهُر َعَلْيها َمْوِقُع ُمحاَفَظِة الطَّ

ُر التّاريِخيُّ التََّطوُّ

َمْمَلَكًة  فيها  اْلأَدوِمّيوَن  اأَقاَم  َفَقْد  اْلُع�شوِر،  اأَْقَدِم  ُمْنُذ  ُمْزَدِهَرًة  َمْنِطَقًة  فيَلُة  الطَّ كاَنِت 
َمًة َلها َحواَلْي )1200 ق.م(،  ْت َحّتى اْلَعَقَبِة َجنوًبا، َواتََّخَذْت ِمْن )ُب�شيرا( عا�شِ اْمَتدَّ

َع َبْعَدها ِلُحْكِم اْلأَْنباِط، ُثمَّ ِلْحِتالِل الّروماِن الَّذيَن َدَخلوا اْلَبْترا عاَم )106م(. ِلَتْخ�شَ
فيَلِة(  الطَّ في)َمْعَرَكِة  َو�شاَركوا  اْلُكْبرى،  اْلَعَرِبيَِّة  الثَّْوَرِة  ُقّواِت  فيَلِة  الطَّ اأَْهُل  َن  اْحَت�شَ
اْلُعْثماِنيَِّة  اْلُقّواِت  حياِت في ُمقاَوَمِة  موا التَّ�شْ َواأَْبَدْوا َب�شاَلًة فاِئَقًة، َوَقدَّ عاَم )1918م(، 

ِميَِّة(. فيَلِة اْلها�شِ َوَهزيَمِتها، َوَتْقديًرا ِلذِلَك اأُْطِلَق َعَلْيها  َلَقُب )الطَّ
ًرا  َتَطوُّ اْلحاِليِّ  اْلَوْقِت  في  فيَلُة  الطَّ َت�ْشَهُد  اْلَمْمَلَكِة  ُمحاَفظاِت  ِمْن  ِبَغْيِرها  َواأُ�ْشَوًة 

بيِعيَِّة.  ًة في َمجاِل ا�ْشِتْثماِر اْلَمواِرِد الطَّ َواْزِدهاًرا، َوخا�شَّ

ثاِنيًا
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بيِعيَِّة، َواْلَمقاماِت الّديِنيَِّة،  فيَلِة َعَدًدا ِمَن اْلَمعاِلِم اْلَح�شاِريَِّة َوالطَّ ُن ُمحاَفَظُة الطَّ َتْحَت�شِ
َوِمْن ِتْلَك اْلَمواِقِع:

الَْمواِقُع اْلأَثَِريَُّة  -1
َدٍة  فيَلِة َعَدٌد ِمَن اْلَمواِقِع اْلأََثِريَِّة الَّتي َتعوُد ِلَفْتراٍت تاريِخيٍَّة ُمَتَعدِّ يوَجُد في ُمحاَفَظِة الطَّ
اْلأََثِريَِّة،  التَّماثيِل  ِمَن  َعَدٌد  فيها  َف  اْكُت�شِ اأَدوِميٌَّة  َموِاقُع  َوِهَي  التَّنُّوِر(،  )ِخْرَبِة  ِمْثِل 
اْلأَْنباِط  ُمُدِن  ِمْن  َوِهَي  ريِح(،  الذَّ َو)ِخْرَبِة  اْلأَدوِميَِّة،  اْلَمْمَلَكِة  َمِة  عا�شِ َو)ُب�شيرا( 
َمِتِهُم اْلَبْترا، َوَتْحوي َمْعَبًدا ذا َزخاِرَف َجميَلٍة، َوَقْلَعِة  ِة  الَّتي َبَنْوها خاِرَج عا�شِ اْلُمِهمَّ

ْلِع، َوَغْيِرها. ال�شَّ
الَْمقاماُت الّديِنيَُّة   -2

فيَلِة ِمْثِل:  �شوِل  الَّذيَن ا�ْشُت�ْشِهدوا َعلى اأَْر�ِس الطَّ حاَبِة الرَّ َتعوُد هِذِه اْلَمقاماُت ِل�شَ
اْلِغفاِريِّ  ُعَمْيٍر  ْبِن  َوَكْعِب   ، اْلأَْزِديِّ ُعَمْيٍر  ْبِن  َواْلحاِرِث   ، اْلُجذاِميِّ َعْمٍرو  ْبِن  َفْرَوَة 

حاِبيًّا. َر �شَ َة َع�شَ قاِئِد �َشِريَِّة  )ذاِت اأَْطالٍح( الَّذي ا�ْشُت�ْشِهَد ِبَمِعيَِّتِه َخْم�شَ
ياِحيَُّة بيِعيَُّة َوال�شِّ الَْمواِقُع الطَّ  -3

ها،  بيِعيَِّة في اْلَمْنِطَقِة َواأََهمِّ َمْحِميَُّة �شانا: َوِهَي واِحَدٌة ِمْن اأَْجَمِل اْلَمْحِمّياِت الطَّ اأ    - 
َواْحِتواِئها  فيها،  يَِّة  اْلَبرِّ اْلَحياِة  اأَْنواِع  ِد  ِبَتَعدُّ َوَتْمتاُز  )1989م(،  عاَم  َئْت  اأُْن�شِ
اَفًة اإِلى َعَدٍد ِمَن  َدٍة  ِباِلْنِقرا�ِس عاَلِميًّا، اإِ�شَ َعلى َنباتاٍت َوَحْيواناٍت، َوُطيوٍر ُمَهدَّ

ِة.  اْلَمواِقِع اْلأََثِريَِّة اْلُمِهمَّ

الَْمعاِلُم الَْح�شاِريَُّة ثاِلثًا
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ُتَعدُّ  َوالْبُْربَْيَطِة:  َعْفرا  َحّماّماُت  ب - 
ياَحِة  ال�شِّ َمناِط��ِق  اأََه�مِّ  ِم��ْن 
َوَعلى   ، اْلأُْرُدنِّ في  اْلِعالِجيَِّة 
اأَنَّها ما  اإِلَّ  يَِّتها  اأََهمِّ ْغِم ِمْن  الرُّ
ِمَن  اْلَعديِد  اإِلى  ِبحاَجٍة  َتزاُل 
ِب��َح  اِل�ْشِتْثم��اراِت َحّت��ى ُت�شْ
ّياِح ِم��ْن  َمْنِطَق���ًة جاِذَب��ًة ِلل�شُّ

داِخِل اْلأُْرُدنِّ َوخاِرِجِه. 
3 - الَْمعاِلُم الَْحديثَُة

فيَلِة التَّْقِنيَُّة، َوِهَي جاِمَعٌة َر�ْشِميٌَّة  فيَلِة جاِمَعُة الطَّ َوِمَن اْلَمعاِلِم اْلَحديَثِة في ُمحاَفَظِة الطَّ  
ِلْلُمْجَتَمِع  ، َوِخْدَمًة  اْلِعْلِميَّ ِلَتْدَعَم التَّْعليَم اْلعاِلَي َواْلَبْحَث  ْت عاَم )2005م(  �شَ َتاأَ�شَّ
�شيَن في اْلَمجالِت  اْلَمَحلِّيِّ َعْن َطريِق َرْفِد اْلُمْجَتَمِع ِباْلِخّريجيَن اْلماِهريَن َواْلُمَتَخ�شِّ

اْلُمْخَتِلَفِة.

ْكُل )6-2(: َمْحِميَُّة �شانا. ال�شَّ

ْكُل )6-3(: َحّماماُت َعْفرا. ال�شَّ

بيِعيَِّة؟ ُة ِمْن اإِْن�شاِء اْلَمْحِميَّاِت الطَّ ما اْلَفواِئُد اْلَمْرُجوَّ 	

ُمحاَفَظِة  في  ياِحيَِّة  ال�شِّ اْلَمعاِلِم  ميِِّة  هِّ اأَ َعْن  َتْقريًرا  َواْكُتْب  َمْدَر�َشِتَك،  َمْكَتَبِة  اإِلى  اْرِجْع   -
فيَلِة. الطَّ
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ياِحيََّة ِلَمْحِميَِّة �شانا. يََّة ال�شِّ َبيِِّن اْلأََهمِّ  -1

فيَلِة.  ا َزَمِنيًّا ُيَبيُِّن اأََهمَّ اْلَح�شاراِت الَّتي َتعاَقَبْت َعلى ُمحاَفَظِة الطَّ اْر�ُشْم َخطًّ  - 2

ِر اْلِعباراِت اْلآِتَيَة: َف�شِّ  - 3

ِميَِّة(. فيَلِة اْلها�شِ فيَلِة َلَقُب )الطَّ اأُْطِلَق َعلى الطَّ اأ   - 

ا. ريِح َمْوِقًعا اأََثِريًّا ُمِهمًّ ُتَعدُّ ِخْرَبُة الذَّ ب- 

فيَلِة َعلى ُكلٍّ ِمْن: اْذُكْر ِمثاَلْيِن في ُمحاَفَظِة الطَّ  - 4

َمواِقَع اأََثِريٍَّة. اأ   - 

َمقاماٍت ديِنيٍَّة. ب- 

ياِحيٍَّة. ج� - َمواِقَع َطبيِعيٍَّة َو�شِ
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ُمحاَفَظُة َمعاَن الّدْر�ُس 
الّثاني

َمْوِقُعها الُْجْغراِفيُّ

َتَقُع ُمحاَفَظُة َمعاَن َجنوَب اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة 
َتْبُع�ُد  الَّتي  َمع�اَن  َمديَن�ُة  َوَمْرَكُزه�ا  ِميَّ�ِة،  اْلها�شِ
َمِة َعّماَن )210( كم َجنوًبا، َوَتْبُلُغ  َعِن اْلعا�شِ
َوُعِرَفْت  َتْقريًبا،  كم2   )33000( ِم�شاَحُتها 
ٍة ِمْثِل )َمعوَن(، َو )َمعيَن(،  َقديًما ِبَت�ْشِمياٍت ِعدَّ

َو)ماع�وَن( اأَِي اْلَمْن��ِزُل، اأَِو اْلماُء اْلجاري.

ًل اأَوَّ

يَّتُها التّاريِخيَُّة اأََهمِّ

ُمْنُذ  اإَِلْيها  َوالّذاِهَبِة  اْلَعَرِبيَِّة  اْلَجزيَرِة  ِمَن  اْلقاِدَمِة  التِّجاِريَِّة  ِلْلَقواِفِل  َمْعَبًرا  َمعاُن  كاَنْت 
الَّتي  اْلميالِد  َقْبَل  ال�ّشاِد�ِس  اْلَقْرِن  في  اْلأَْنباِط  َدْوَلُة  اأَْت  َن�شَ ها  اأَْر�شِ َوَعلى  اْلُع�شوِر،  اأَْقَدِم 

َمًة  َلها َحّتى اْحِتالِل الّروماِن َلها في عاِم )106م( . اتََّخَذْت ِمَن اْلَبْترا عا�شِ
 ، اْلأَُمِويِّ اْلَعْهِد  ُمْزَدِهَرًة في  َبَحْت َمديَنًة  َواأَ�شْ  ، شوِل� اْلإِ�ْشالُم في َعْهِد الرَّ َدَخَلها 
ْغِم ِمْن اأَنَّ )اْلُحَمْيَمَة( كاَنْت ُمْنَطَلًقا  يِّ ِبالرَّ َولِكنَّ َمكاَنَتها َتراَجَعْت في ِظلِّ اْلُحْكِم اْلَعّبا�شِ
ّفاِح،  اأَبو َعْبِد اهلِل اْلَمْعروُف ِبال�شَّ ِلَتاأْ�شي�ِس َدْوَلِتِهْم، َوفيها ُوِلَد َثالَثٌة ِمْن ُخَلفاِئِهْم، ُهْم: 

. َواْلَمْن�شوُر، َواْلَمْهِديُّ

ثاِنيًا

ما اْلُمحاَفَظُة اْلأُْرُدِنيَُّة الَّتي كاَنْت َمْعَبًرا ِلَقواِفِل التُّّجاِر َواْلَحجيِج َعْبَر ُع�شوِر الّتاريِخ؟ 	

ِميَِّة،  ْكُل)6-4(: َخريَطُة اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ  ال�شَّ
َوَيْظَهُر َعَلْيها َمْوِقُع ُمحاَفَظِة َمعاَن.
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َتْحَتوي ُمحاَفَظُة َمعاَن َعلى اْلَعديِد ِمَن اْلَمواِقِع الّتاريِخيَِّة، اْلأَْمُر الَّذي َيْعِك�ُس الّتاريَخ اْلَعريَق 
َلها، َوِمْن اأَ�ْشَهِر ِتْلَك اْلَمواِقِع: 

1-  اآثاُر الْبَْترا

ْنباِط،  َم��ُة َمْمَلَكِة اْلَع��َرِب اْلأَ اْلَبْترا ع�ا�شِ
ْبِع اْلَجدي�َدِة،  ْنيا ال�شَّ َواإِْحدى َعجاِئِب الدُّ
 ، ياِحيَّ���ِة ف��ي اْلأُْرُدنِّ ُة اْلَمواِق���ِع ال�شِّ َوُدرَّ
اِر ِمْن َجمي��عِ اأَْنحاِء  وَّ َوَمَح��طُّ اأَْنظاِر ال��زُّ
اْلعاَل��مِ. َوُتَعدُّ اْلَمديَن��ُة اْلَوْرِديَُّة اْلَمْنحوَتُة 
ْخِر اأََح��َد اأََهمِّ ُكنوِز الّتاريِخ اْلَقديِم،  ِبال�شَّ
دوِد َوَقَنواِت  يًّ�ا َفريًدا ِلل�شُّ َوَنموَذًجا َهْنَد�شِ

اْلِمياِه.

الَْمعاِلُم الَْح�شاِريَُّة ثاِلثًا

)1517م-1918م(  اْلُعْثماِنيِّ  اْلُكْردي  اْلُحْكمِ  َزَمِن  في  َمع�اَن  َمديَنُة  اْزَدَهَرْت   
ِللثَّْوَرِة،  اأَْهُلها  اْنحاَز  الُكْبرى  اْلَعَرِبيَُّة  الثَّْوَرُة  قاَمِت  َوَلّم�ا   . اْلَحجِّ َطريِق  َعلى   ِلُوقوِعه�ا 
ًة في َمْعَرَكِة َمعاَن اْلُكْبرى َعاَم )1918م(، َوِهَي اْلَمْعَرَكُة  َو�شاَركوا في اأَْحداِثها َوخا�شَّ

ِم الثَّْوَرِة َنْحَو ِدَم�ْشَق، َواإِْنهاِء اْلُحْكِم اْلُعْثماِنيِّ فيها. ريَق ِلَتَقدُّ الَّتي َفَتَحِت الطَّ
اْلأَميُر        اإَِلْيه�ا  َقِدَم  ِعْنَدما  اْلَحديَث�ِة،  اْلأُْرُدِنيَّ�ِة  ْوَلِة  الدَّ ُن�ش�وِء  ِبداي�اِت  َمع�اُن  �َشِه�َدْت 
ِل  ْت اإِلى َت�ْشكيِل اأَوَّ ْيِن عاَم )1920م(، َوفيها اتََّخَذ َقراراِتِه الَّتي اأَْف�شَ َعْبُد اهلِل ْبُن اْلُح�شَ

ُحكوَمٍة اأُْرُدِنيٍَّة ِبتاريِخ )11 /1921/4م(.

ًة في الّذاِكَرِة اْلَوَطِنيَِّة اْلأُْرُدِنيَِّة” ناِق�ْس هِذِه اْلِعباَرَة. “َتْحَتلُّ َمعاُن َمكاَنًة ُمِهمَّ 	

ْكُل )6-5(: َمعاِلُم اأََثِريٌَّة في اْلَبْترا. ال�شَّ
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2-  َقْلَعُة ال�ّشوبَِك

َئْت في اْلَفْتَرِة اْلأَدوِميَِّة، ُثمَّ اأُعيَد َتْرميُمها في اْلَفْتَرِة النََّبِطيَِّة، ُثمَّ اأَعاَد ِبناَءها اْلأَميُر  اأُْن�شِ
َبَح َمِلَك اْلُقْد�ِس، َوذِلَك في عاِم )1115م(،  ها الَّذي اأَ�شْ ُل( حاِكُم الرَّ )بلدويُن اْلأَوَّ

 . َوَقْد اأُْطِلَق َعَلْيها ا�ْشُم  )موْنِتْريال( اأَِي اْلَجَبُل اْلُملوِكيُّ

�ِص �شِّ ُر الَْمِلِك َعْبِد اهلِل الُْموؤَ 3-  َق�شْ

َجن��وَب  ك�م   )3( ُبْع��ِد  َعلى  َيَق��ُع 
اأََه��مِّ  ِم��ْن  َوُيَع��دُّ  َمع���اَن،  َم�ديَن��ِة 
اْلَمواِق�ِع اْلأََثِريَِّة َبْعَد اأَِن اتََّخَذُه اْلأَميُر 
ِم�َن  ُقدوِم�ِه  ِعْن�َد  َل�ُه  ا  َمَق�رًّ اهلِل  َعْب�ُد 
)1920/11/21م(.  َيْوَم  اْلِحجاِز 
َوَقِد اتُِّخَذْت فيِه َقراراٌت كاَنْت َحَجَر 

َل َبْعُد اإِلى ُمْتَحٍف. اْلأَ�شا�ِس في ِبناِء اْلأُْرُدنِّ اْلَحديِث، َوَقْد ُحوِّ

ْكُل) 6-6(: َقْلَعُة ال�ّشوَبِك. ال�شَّ

�ِس في َمعاَن. �شِّ ُر اْلَمِلِك اْلُموؤَ ْكُل )6-7(: َق�شْ ال�شَّ



53

ْيِن ْبِن َطالٍل. ْكُل )6-8(: جاِمَعُة اْلُح�شَ ال�شَّ

ِو�شاُم َمعاَن 

َكما في  اْلَحديِث  اْلأُْرُدنِّ  تاريِخ  َمِة في  اْلأَْو�شِ اأَْبَرِز  ِمْن  َمعاَن،  َحْرِب  َتْذكاِر  ميداِليَُّة 
ِلقاَدِة   َتْكريًما  َعِليٍّ  ْبُن  ْيُن  اْلُح�شَ ريُف  ال�شَّ ا�ْشَتْحَدَثها  اْلُكْبرى.  اْلَعَرِبيَِّة  الثَّْوَرِة  َوثاِئِق 
اُت الثَّْوَرِة اْلَعَرِبيَِّة اْلُكْبرى في اْلَفْتَرِة  ْتها ُقوَّ َو�ُشَهداِء َمْعَرَكِة َمعاَن اْلُكْبرى الَّتي خا�شَ
ْيِن ْبِن َطالٍل  )16 – 22 ني�شاَن 1918م(. َوتوَجُد ُن�ْشَخُتُه اْلَوحيَدُة في جاِمَعِة اْلُح�شَ

في َمعاَن.

الَّتي  ْبِن َطالٍل  ْيِن  اْلُح�شَ اْلَحديَثِة في ُمحاَفَظِة َمعاَن، جاِمَعُة  اْلَح�شاِريَِّة  اْلَمعاِلِم  َوِمَن 
ْت �َشَنَة )1999م(.  �شَ َتاأَ�شَّ
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ْعِبيُّ التُّراُث ال�شَّ

جاِل َوِللنِّ�شاِء،  ْعِبيِّ ِللرِّ َتْمتاُز َمديَنُة َمعاَن ِبِزيِّها ال�شَّ
ُيَعبَُّر  الَّتي  اِلْحتِفالِت  في  اأَ�شيَلٍة  َتقاليَد  لى  اإِ اإِ�شاَفًة 
واُج  ال�زَّ َوُيَع�دُّ  ْعِبيَِّة.  ال�شَّ ْق�ش�اِت  الرَّ ِخالِل  ِمْن  َعْنها 
��ِة  اْلُمِهمَّ اِلْجِتماِعيَّ��ِة  اْلُمنا�َشب�اِت  ِم��َن  )اْلُع��ْر�ُس( 
ه�ذا  َمظ�اِهِر  َوِم�ْن  ِبه�ا،  اِلْحِتف��اَل  َتْقَت�ش�ي  الَّت��ي 
ى اآِخ��َر اِلْحِتف�اِل  �ُة ال�ّشاِمِر الَّتي ُت�وؤَدَّ اِلْحِتف�اِل َرْق�شَ
َواْلَيَدْي�ِن،  اْلَقَدَمْيِن  ِمَن  اإيقاِعيٍَّة  َحَرك�اٍت  ِبُم�شاَحَب�ِة 
ق�اَم�ِة َوليَم�ِة،  ِباإِ اإِْكراُمُه�ْم  وَن َفَيك�وُن  اْلَمْدُع�وُّ َواأَّم�ا 
. ْعِبيَِّة َواأَ�ْشَهُرها اْلُبخاِريُّ ُم فيه�ا اأََحُد اْلأَْطِعَمِة ال�شَّ َوُيَقدَّ

�ْشِميَّ  ِة ِباْلَمْراأَِة اْلَمعاِنيَِّة ِلَكْوِنِه اللِّبا�َس الرَّ ُيَعدُّ )َثْوُب اْلُهْرُمِز( ِمْن اأَ�ْشَهِر اْلأَثْواِب اْلخا�شّ
َنُع ِمْنُه. َوُيَعدُّ هذا الثَّْوُب  ِلْلَعرو�ِس، َوجاَءْت َت�ْشِمَيُتُه ِمْن ُقما�ِس اْلُهْرُمِز اْلَحريِريِّ الَّذي ُي�شْ
 ، دِّ َوال�شَّ َواْلِع�شاَبِة،  الثَّْوِب،  ِمْثِل:  ٍة،  ِعدَّ ِقَطٍع  ِمْن  َوَيَتاأَلَُّف  َواْلَجماِل،  ِلْلِح�ْشَمِة  ِمثاًل 
اْلِجناَد  ُع  َوَي�شَ الثَّْوَب،  َفَيْرَتدي  ُجُل  الرَّ َواأَّما  َوَجميَلٌة،  َدٌة  ُمَتَعدِّ َواأَْلواُنُه   ، َواْلِحزاِم...... 
ما  َوغاِلًبا  اأَْحَمُر،  َوَلْوُنُه  ماَغ(  )ال�شِّ �ِس  اأْ الرَّ ِلبا�ُس  ى  مَّ َوُي�شَ ِر.  اْلَخ�شْ َعلى  اْلِحزاُم(  )َوُهَو 

ُب ِبخيطاِن اْلُقْطِن اْلأَْبَي�ِس، َوُيْلَب�ُس َفْوَقُه اْلِعقاُل اْلأَ�ْشَوُد. ُيَهدَّ

راِبًعا

؟  ْعِبيِّ اْلَمعاِنيِّ يِّ ال�شَّ ما ِهَي اْلَمالِمُح اْلَجماِليَُّة الَّتي َتراها في الزِّ 	

ْكُل )6-9(: َثْوُب اْلُهْرُمِز. ال�شَّ

ِلْكتروِنيِّ اْلخا�سِّ  َوًرا ُتَمثُِّل اأََهمَّ َمعاِلِم َمديَنِة اْلَبْترا اْلأََثِريَِّة ِباِل�ْشِتعاَنِة ِباْلَمْوِقِع اْلإِ اْجَمْع �شُ  -
.)www.visitjordan.com(  :ياَحِة اْلأُْرُدِنيَِّة ِبَهْيَئِة َتْن�شيِط ال�شِّ
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، ماعوُن، َثْوُب اْلُهْرُمِز. ُة ال�ّشاِمِر، اأَْكَلُة اْلُبخاِريِّ ْف ما َياأْتي: َرْق�شَ َعرِّ  -1
ِر اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: َف�شِّ  -2

ْبِع. ْنيا ال�شَّ - ُتَعدُّ َمديَنُة اْلَبْترا ِمْن َعجاِئِب الدُّ
اْذُكْر َثالَثًة ِمَن اْلَمعاِلِم اْلَح�شاِريَِّة في ُمحاَفَظِة َمعاَن.  -3

ْوَر الّتاريِخيَّ الَّذي َلِعَبْتُه ُمحاَفَظُة َمعاَن في تاريِخ اْلأُْرُدنِّ اْلَحديِث. ِح الدَّ 4- َو�شِّ
بيِعيَِّة. 5- اْذُكْر َثالَثًة ِمْن َمواِرِد  ُمحاَفَظِة َمعاَن الطَّ

َمِن  الزَّ َجْدَوِل  َوْفَق  َمعاَن  ُمحاَفَظِة  َعلى  ْت  َمرَّ الَّتي  الّتاريِخيَِّة  اْلأَْحداِث  اأََهمَّ  اْذُكْر   -6
اْلآتي:

)106م(

)1918م(

)11-4- 1921م(

)21-11-1920م(
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ُمحاَفَظُة اْلَعَقَبِة ْر�ُس  الدَّ
الّثاِلُث

ُر التّاريِخيُّ التََّطوُّ

ناَعِتِه،  ْهِر النُّحا�ِس، َو�شِ ِل َقْبَل اْلميالِد َكَمْرَكٍز ِل�شَ َبَرَزِت اْلَعَقَبُة َمديَنًة اأَدوِميًَّة ُمْنُذ اْلأَْلِف اْلأَوَّ
النََّبِطيِّ  اْلَعْهَدْيِن   َطواَل  ا  ُمِهمًّ ِتجاِريًّا  َوَمْرَكًزا  َبْحِريًّا  ميناًء  َوَظلَّْت  ميناِئها،  َعْبَر  ديِرِه  َوَت�شْ

  . َوالّروماِنيِّ
َمِن   اأَ فيها َبْعَد َعْقَدْيِن ِمَن الزَّ �شوِل   عاَم )9 ه�/ 630م( ، ِلَتْن�شَ َدَخَلها اْلإِ�ْشالُم في َعْهِد الرَّ
�ْشالِميَِّة الَّتي  اأَْطَلَق َعَلْيها ُعَلماُء اْلآثاِر  في َعْهِد اْلَخليَفِة ُعْثماَن ْبِن َعّفاَن َمديَنٌة ِمْن اأَْقَدِم اْلُمُدِن اْلإِ

ا�ْشَم )اآيَلَة اْلإِ�ْشالِميَِّة(، َوميناوؤُها ُي�شاهي اأََهمَّ اْلَمواِنىءِ  اْلإِ�شالِميَِّة.

ثاِنيًا

الَْمْوِقُع الُْجْغراِفيُّ

اْلَمْمَلَكِة  َجن��وَب  اْلَعَقَب��ِة  ُمحاَفَظ��ُة  َتَق��ُع 
ِميَِّة، َوَمْرَكُزها َمديَنُة اْلَعَقَبِة الَّتي  اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ
َجنوًبا،  )324كم(  َعّماَن  َمِة  اْلعا�شِ َعِن  َتْبُعُد 

َوَتْبُلُغ ِم�شاَحُتها )7000( كم2.
ِمَن  َمْجموَعٌة  تاريِخيًّا  اْلَعَقَبِة  َعلى  اأُْطِلَق 
َواآيَلَة  اهلِل،  َمديَنُة  اأَْي  )اآيَلَة(  ِمْثِل:  التَّ�ْشِمياِت 
اْلإِ�ْشالِميَّ��ِة، َوَعَقَب��ِة اآيَل��َة. َوفي َفْت��َرِة  ُحْك�ِم 
اْلَمماليِك َغَلَب َعَلْيها ا�ْشُم اْلَعَقَبِة،  َواْلَعَقَبُة في 

ريَق اْلَوِعَر في اْلَجَبِل. اللَُّغِة َتْعني الطَّ

ًل اأَوَّ

َم؟ ّمى َثْغَر اْلأُْرُدنِّ اْلبا�شِ ما ِهَي اْلُمحاَفَظُة اْلأُْرُدِنيَُّة الَّتي ُت�شَ 	

ِميَِّة،  ْكُل )6-10(: َخريَطُة اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ ال�شَّ
َوَيْظَهُر َعَلْيها َمْوِقُع ُمحاَفَظِة اْلَعَقَبِة.
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، ِلَتعوَد  َدَخَلْتها ُقّواُت الثَّْوَرِة اْلَعَرِبيَِّة الُكْبرى عاَم )1917م(  ُمْعِلَنًة اْنِتهاَء اْلُحْكِم اْلُعْثماِنيِّ
اْلَعَقَبِة عاَم )1952م(،  �ُشْلَطِة ميناِء  ِباإِْن�شاِء  اْلَحديَثِة  اْلأُْرُدِنيَِّة  ْوَلِة  الدَّ ُمْزَدِهَرًة في ِظلِّ  َمديَنًة 
اْقِت�شاِديًَّة  َمْنِطَقًة  َوِباإِْعالِنها  اْلُمجاِوَرَة.  َواْلأَقطاَر  ْرُدنَّ  اْلأُ َيْخِدُم  َدْوِليًّا  ميناًء  ميناوؤُها  ِلَي�شيَر 
َمْنِطَقًة جاِذَبًة  َحْت  اأَ�شْ َواْلَجماِرِك،  �شوِم  الرُّ ِمَن  ُمْعفاًة  َمْنِطَقًة  اأَْي  ًة عاَم )2001م(،  خا�شَّ

ياِحيَِّة. ناِعيَِّة َوال�شِّ �ْشِتْثماراِت ال�شِّ لاِلِ

ما الّدْوُر الّتاريِخيُّ الَّذي َلِعَبْتُه اْلَعَقَبُة َعْبَر اْلُع�شورِ؟ 	

ِة، َوَمراِفِقها اِلْقِت�شاِديَِّة اِل�ْشْتراتيِجيَِّة،  َتْنَفِرُد اْلَعَقَبُة ِببيَئِتها اْلَبْحِريَِّة، َواآثاِرها الّتاريِخيَِّة اْلُمِهمَّ
الَّتي  اْلأَُمِم  َتْعِك�ُس تاريَخ َح�شاراِت  الَّتي  اْلَمواِقِع الّتاريِخيَِّة  اْلَعَقَبِة َمْجموَعٌة ِمَن  َويوَجُد في 

ياِحيَِّة الَّتي ُتَمثُِّل بيَئَتها اْلَبْحِريََّة اْلَفريَدَة.  َتعاَقَبْت َعلى ُحْكِمها، اإِ�شاَفًة ِلَمراِفِقها ال�شِّ
1-  الَْمواِقُع اْلأَثَِريَُّة 

جاِبٍر(،  يوِن  )ِع�شْ ِمْثِل  الّتاريِخيَِّة  يَِّة  اْلأََهمِّ غاَيِة  في  اأََثِريٍَّة  َمواِقَع  َعلى  اْلَعَقَبُة  اْحَتَوِت 
ْهِر النُّحا�ِس، اإِ�شاَفًة  َوِهَي َمْنِطَقٌة اأََثِريٌَّة َتعوُد ِلْلَفْتَرِة اْلأَدوِميَِّة، َوَتْحوي اآثاَر اأَْفراٍن ِل�شَ
ِة اْلبيَزْنِطيَِّة الَّتي ُتَعدُّ اأَْقَدَم اْلَكناِئ�ِس في اْلعاَلمِ، َوَمديَنِة اآيَلَة اْلإِ�ْشالِميَِّة الَّتي  اإِلى اْلَكني�شَ
اْلُمُدِن  اأَْقَدِم  َعلى  �شاِهًدا  َوُتَعدُّ  َعّفاَن،  ْبِن  ُعْثماَن  اْلَخليَفِة  ِر  َع�شْ اإِلى  اإِْن�شاوؤُها  َيْرِجُع 
ريُف  اأَها اْلُم�ْشِلموَن خاِرَج اْلَجزيَرِة اْلَعَرِبيَِّة، َوَقْلَعِة اْلَعَقَبِة الَّتي اتََّخَذها ال�شَّ الَّتي اأَْن�شَ

ْيُن ْبُن َعِليٍّ َم�ْشَكًنا َلُه ِعْنَد ُقدوِمِه اإِلى اْلَمديَنِة. اْلُح�شَ

ياِحيَُّة الَْمعاِلُم التّاريِخيَُّة َوال�شِّ ثاِلثًا
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ْكُل ) 6-11(: اآثاُر َمديَنِة اآيَلَة اْلإِ�ْشالِمّيِة. ال�شَّ

ِة البيَزْنِطيَِّة اْلَقدَيمِة. ْكُل ) 6-13(: اآثاُر اْلَكني�شَ ال�شَّ

. ْيِن ْبِن َعِليٍّ ريِف اْلُح�شَ ْكُل ) 6-12(: َقْلَعُة ال�شَّ ال�شَّ

بيِعيَُّة   2- الَْمواِقُع الطَّ

ياِحيِّ في ُمحاَفَظِة اْلَعَقَبِة،  ، َوِهَي واِحَدٌة ِمْن اأََهمِّ َمناِطِق اْلَجْذِب ال�شِّ ْحراُء َرمٍّ َوِمْنها: �شَ
ْحراِء،  ّي�اُح ِمْن ُمْخَتَلِف َمناِطِق اْلأُْرُدنِّ َواْلعاَلمِ ِلاِل�ْشِتْمتاِع ِبَجماِل ال�شَّ َوَيَتواَفُد اإَِلْيها ال�شُّ
َعِة. يا�شاِت اْلُمَتَنوِّ بيِعيَِّة، َواْلِجباِل اْلَفريَدِة ِباأَ�ْشكاِلها َواأَْلواِنها، َوِلُمماَر�َشِة الرِّ َواْلَمناِظِر الطَّ
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ْحراُء َرمٍّ. ْكُل )6-14(: �شَ ال�شَّ

2-  َمراِفُق الْبيئَِة الْبَْحِريَِّة

َئْت ِبالتَّعاُوِن  ِة اْلُعلوِم اْلَبْحِريَّ��ِة الَّتي اأُْن�شِ َتْخَت���سُّ اْلَعَقَبُة ِبَمعاِلِمه��ا اْلَبْحِريَِّة ِمْثِل َمَحطَّ
ٍة ِعْلِميٍَّة ِلِدرا�َشِة اْلأَْحياِء اْلَبْحِريَِّة الَّتي  َبْي��َن اْلجاِمَعِة اْلأُْرُدِنيَِّة َوجاِمَعِة اْلَيْرموِك َكَمَحطَّ

َتعي�ُس في َخليِج اْلَعَقَبِة، َو�ُشُبِل 
ِحماَيِته��ا. َوَتْح��وي ُمْتَحًف��ا 
ِلْلكاِئن��اِت اْلَبْحِريَّ��ِة، َوَمْرَكَز 
َه  َوُمَتَن��زَّ  ، اْلَمَلِك��يَّ اْلَغْو���سِ 
اْلَعَقَب��ِة اْلَبْح��ِريَّ الَّ��ذي ُه��َو 
ِبَمثاَب��ِة َمْحِميٍَّة َبْحِريٍَّة َتْحوي 
اأَْنواًع��ا َفريَدًة ِم��َن اْلكاِئناِت 

اْلَبْحِريَِّة َواْلَمْرجاِن.
ْكُل ) 6-15(: اْلَحياُة اْلَبْحِريَُّة في َخليِج اْلَعَقَبِة. ال�شَّ

ِع اْلَمواِقِع في ُمحاَفَظِة اْلَعَقَبِة؟ ياِحيَُّة لَتَنوُّ يَُّة ال�شِّ ما اْلأََهمِّ 	

ِر َمديَنِة اْلَعَقَبِة؟  ياَحُة في َتَطوُّ َكْيَف اأَثََّرِت ال�شِّ 	
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ِميَِّة. ْم�شُ ْكُل )6-16(: اآَلُة ال�شُّ ال�شَّ

اْلما�شي  في  ّيادوَن  ال�شَّ ا�ْشَتْخَدَم 
�َشَجَرٍة  ِجْذِع  ِمْن  نوَعًة  َم�شْ َقواِرَب 
واِحٌد،  ِمْت��ٌر  ��ُه  َعْر�شُ ٍف  ُمَج��وَّ
اأَْرَبَعِة  اإِلى  اأَْحياًنا  ُل  َي�شِ َوطوُلُه 
َوَي�شيُر  ْيِن،  �َشْخ�شَ َوَيْحِمُل  اأَْمت�اٍر، 
)اْله��وري(،  ��ى  مَّ ُي�شَ ِبِمْج��داٍف 
اأَِي  يِّ���َس(؛  )الرَّ قاِئ���ُدُه  ��ى  مَّ َوُي�شَ

ئي�َس.  الرَّ

ِة، ُم�ْشَتعيًنا ِباْلَمْوِقِع اْلإِلِْكتروِنيِّ  يَِّة َمْنِطَقِة اْلَعَقَبِة اِلْقِت�شاِديَِّة اْلخا�شَّ اْكُتْب َتْقريًرا َعْن اأََهمِّ  - 1
.)www.aqabazone.com(  :اْلآتي

فيَلِة َوَمعاَن َواْلَعَقَبِة  َوًرا ُتَمثُِّل اأََهمَّ الَمعاِلِم اْلأََثَريَِّة في ُمحاَفظاِت: الطَّ اْجَمْع �شُ  - 2
ياحِة اْلأُْرُدِنيَِّة  ِلِْكتروِنيِّ الخا�سِّ ِبَهْيَئِة َتن�شيِط ال�شِّ ِبال�ْشِتعاَنِة باْلَمْوِقِع اْلإ

.)www.visitjordan.com(  

ْعِبيُّ التُّراُث ال�شَّ

ُتراِث  َمَع  َيَت�شاَبُه  التُّراُث  َوهذا  اْلَبْحِريَِّة،  ِببيَئِتها  اْلُمَتاأَثِِّر  ْعِبيِّ  ال�شَّ ِبُتراِثها  اْلَعَقَبُة  َتْنَفِرُد 
ْعِبيِّ  َر، َواْلَجزيَرِة اْلَعَرِبيَِّة، َوَيْبدو ذِلَك في َطعاِمها ال�شَّ ُمُدٍن َعَرِبيٍَّة �شاِحِليٍَّة اأُْخرى في ِم�شْ
، َوفي اآَلِتها اْلمو�شيِقيَِّة  ناِتِه اإِ�شاَفًة اإِلى اْلأَُرزِّ َمُك الّطاَزُج اأََهمَّ ُمَكوِّ ّياِديَُّة( الَّذي ُيَعدُّ ال�شَّ )ال�شَّ
ِب َواْلأَْوتاِر اْلفولِذيَِّة،  ِه ِمَن اْلَخ�شَ َنُعها ِبَنْف�شِ ّياِد َي�شْ ِميَِّة(، َوِهَي اآَلٌة مو�شيِقيٌَّة ِلل�شَّ ْم�شُ )ال�شُّ

ِم. ْم�شُ َوُي�ْشِبُه �َشْكُلها َحبََّة ال�شُّ

راِبًعا
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ّياِديَُّة. ْف ما َياأْتي: اآيَلُة، اآيَلُة اْلإِ�ْشالِميَُّة، ال�شَّ 1 - َعرِّ
ْد َثالًثا ِمَن اْلأَُمِم الَّتي عا�َشْت في اْلَعَقَبِة. 2 - َعدِّ

يوِن جاِبٍر. يََّة الّتاريِخيََّة ِلَمديَنِة اآيَلَة اْلإِ�ْشالِميَِّة، َوِع�شْ َبيِِّن اْلأََهمِّ  - 3
ْر ما َياأْتي: 4 - َف�شِّ

ِة اْلُعلوِم اْلَبْحِريَِّة في اْلَعَقَبِة. اأ     - اإِْن�شاُء َمَحطَّ
ِميَِّة اْلمو�شيِقيَِّة ِبهذا اِل�ْشِم.  ْم�شُ ب  - َت�ْشِمَيُة اآَلِة ال�شُّ

اْذُكْر َثالَثًة ِمَن اْلَمواِقِع اْلأََثِريَِّة في ُمحاَفَظِة اْلَعَقَبِة.  - 5
. يََّة اِلْقِت�شاِديََّة ِلَمديَنِة اْلَعَقَبِة في اأَْثناِء َفْتَرِة اْلُحْكِم اْلأَدوِميِّ َبيِِّن اْلأََهمِّ  - 6

ِر؟ يَُّة اِلْقِت�شاِديَُّة ِلْلَعَقَبِة في اْلَوْقِت اْلحا�شِ ما اْلأََهمِّ  - 7
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اأَ�ْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

ماُغ، َواْلِجناُد. ُة اْلُعلوِم اْلَبْحِريَِّة، َوال�شِّ فيَلِة، َوَمَحطَّ ْف ما َياأْتي: َمْعَرَكُة الطَّ 1- َعرِّ
َمعاُن،  اْلآِتَيِة:  اْلُمحاَفظاِت  ِمَن  ُمحاَفَظٍة  ُكلُّ  ِبِه  َتْمتاُز  َمْعَلًما َح�شاِريًّا واِحًدا  اْذُكْر   -2

فيَلُة. َواْلَعَقَبُة، َوالطَّ
3-  ناِق�ْس ُكالًّ ِمَن اْلِعباراِت اْلآِتَيِة :

ًة في الّذاِكَرِة اْلَوَطِنيَِّة اْلأُْرُدِنيَِّة. -  اْحَتلَّْت َمعاُن َمكاَنًة ُمِهمَّ  
-  ُيَعدُّ َثْوُب اْلُهْرُمِز ِمثاًل ِلْلِح�ْشَمِة َواْلَجماِل.  

. ْعِبيِّ اْلأُْرُدِنيِّ اْقَتِرْح َثالَث َو�شاِئَل ِلْلِحفاِظ َعلى التُّراِث ال�شَّ  -4
فيَلُة؟ ما اِل�ْشُم اْلَقديُم ِلُكلٍّ ِمَن اْلُمُدِن اْلأُْرُدِنيَِّة اْلآِتَيِة :َمعاُن، َواْلَعَقَبُة، َوالطَّ  -5

َعلِّْل ما َياأْتي:  -6

ْبِع. ْنيا ال�شَّ ُتَعدُّ اْلَبْترا ِمْن َعجاِئِب الدُّ  اأ- 

بيِعيَِّة  الطَّ اْلَمْحِمّياِت  اأََهمِّ  ِمْن  �شانا   ب- 
. في اْلأُْرُدنِّ

ج�- اْحَتلَّْت َبْلَدُة اْلُحَمْيَمِة َمكاَنًة تاريِخيًَّة 
ًة. هامَّ

ْد  ِميَِّة َحدِّ َعلى َخريَطِة اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ  -7
َمْوِق�َع ُك�لٍّ ِمْن ُمحاَفَظِة اْلَعَقَب��ِة، َوُمحاَفَظ�ِة 

فيَلِة. َمعاَن، َوُمحاَفَظِة الطَّ

ِميَِّة. ْكُل )6-17(: َخريَطُة اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ ال�شَّ
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داِء الَّذي ُتْتِقُنُه، َواإِ�شاَرِة )✗( �شاَرِة ) ✓ ( اأَماَم اْلأَ ِع اإِ َك ِبَو�شْ َبْعَد ِدرا�َشِة اْلَوْحَدِة َقيِّْم َنْف�شَ
اأَماَم اْلأَداِء الَّذي ل ُتْتِقُنُه.

ل نََعْم َمعاييُر اْلأَداِء ْقُم الرَّ

اأَُعيُِّن َعلى اْلَخريَطِة اْلَمْوِقَع اْلُجْغراِفيَّ ِلُكلِّ ُمحاَفَظٍة ِمْن هِذِه 
فيَلُة، َوَمعاُن، َواْلَعَقَبُة. اْلُمحاَفظاِت: الطَّ

1

اأَْذُكُر اْلَح�شاراِت الَّتي َتعاَقَبْت َعلى هِذِه اْلُمحاَفظاِت الثَّالِث. 2

. يَِّة اْلَح�شاِريَِّة ِلُكلِّ ُمحاَفَظٍة َوَمْوِقِعها اْلُجْغراِفيِّ اأَْرِبُط َبْيَن اْلأََهمِّ 3

ُد اأََهمَّ اْلَمعاِلِم اْلَح�شاِريَِّة ِلُكلِّ ُمحاَفَظٍة. اأَُعدِّ 4

ُر َمْعنى اِل�ْشِم اْلَقديِم ِلُكلِّ ُمحاَفَظٍة ِمْن هِذِه اْلُمحاَفظاِت  اأَُف�شِّ
الثَّالِث.

5

بيِعيَِّة ِلُكلِّ ُمحاَفَظٍة ِمْن هِذِه  ماِت الطَّ ُح َبْع�َس ال�شِّ اأَُو�شِّ
اْلُمحاَفظاِت.

6

ِر هِذِه اْلُمحاَفظاِت. ْوَلِة اْلأُْرُدِنيَِّة في َتَطوُّ اأَُبيُِّن  َدْوَر الدَّ 7

ْعِبيِّ ِلهِذِه اْلُمحاَفظاِت. ُف جاِنًبا ِمَن التُّراِث ال�شَّ اأََتَعرَّ 8

. ْعِبيِّ اْلأُْرُدِنيِّ يََّة اْلُمحاَفَظِة َعلى التُّراِث ال�شَّ ُح  اأََهمِّ اأَُو�شِّ 9

ِبَح اإِجاَبُتَك )َنَعْم(. اإِذا كاَنْت اإِجاَبُتَك َعْن اأَيٍّ ِمَن اْلِفْقراِت ال�ّشاِبَقِة )ل(، َفا�ْشَتِعْن ِبُمَعلِِّمَك ِلُت�شْ

     التَّْقويُم الّذاتِيُّ    



تمَّ ِبَحْمِد اهلِل َتعالى
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