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 األردن عبر العصور  :الوحدة األولى

 ( مطالعة ذاتية.1الفصل)

  (2الفصل)

 ؟سباب استقالل اململكة األردنية الهاشميةأس: 

م 1920العربية الفيصلية في سوريا  ار الحكومةيهأدى ان

 واحتالل فرنسا لها إلى :

 .فراغ سياس ي في األردن 

  (فتشكلت حكومات محلية في: )الكرك والسلط وعجلون 

 لكن
 
الستقالل، بناء األردن في الوحدة والب طموحات أها لم ت

 فلجؤوا للشريف الحسين لــ:

 قيادة الحركة العربية -

 يا وتخليصها من االحتالل الفرنس ي.تحرير سور  -

فكلف نجله األمير عبدهللا التوجه لألردن والقيام بهذا الواجب  -

 م1920تشرين الثاني  21فتوجه إلى معان بتاريخ القومي .

  ؟كيف تم تأسيس إمارة شرق األردنس: 

 ستقبل زعماء الحركة الوطنية األمير عبدهللا في عمان إ

 م(1921/أذار/ 2)

  كان لقاء األمير عبدهللا بعد اتصاالت مع وزير املستعمرات

واملندوب البريطاني في فلسطين  البريطانية ونستون تشرتشل

 .(م1921/اذار 29في القدس بتاريخ) هربرت صموئيل

مع تشرتشل  األمير عبدهللا مفاوضات شاقة خاضس: 

  وصموئيل )بسبب(؟

 .القرارات املسبقة لتمزيق العرب .1

صك االنتداب الصادر عن عصبة األمم: بشمول أرض  .2

 
 
  .نفذاألردن ضمن الوعود التي ست

  ورؤيته الثاقبة تمكن األمير عبدهللا أن وبخبرته السياسية

 يؤسس إمارة شرق األردن.

 ؟تشكلت أول حكومة في األردن متىس: 

 .رشيد طليع( برئاسة 1921/ نيسان 11في ) 

وقعها األمير أهم بنود املعاهدة األردنية البريطانية التي  س:

/ 20في ) مع بريطانيا لنيل االستقالل وإنهاء االنتدابعبدهللا 

 ؟ م(1928شباط /

 مارة شرق األردناالعتراف بتأسيس إ (1

  التشر ع وااددارةمير عبدهللاتولى األ  (2

  تعيين حدود اادمارة (3

 ( وضع دستور 4) 

 

قد بعمان عامس:   ؟م1928عرف باملؤتمر الوطني األول الذي ع 

 .عد أول مؤتمر بتاريخ األردن الحديث  ي 

  من الزعماء والشيوخ واملفكرين. 150حضره 
ً
 مندوبا

  للمؤتمر ولجنة تنفيذية من 
ً
 26انتخبوا حسين الطراونة رئيسا

 ضوا أصدروا امليثاق الوطني األردني األول.ع

 ؟م1928بنود امليثاق الوطني األردني األول س: 

 برئاسة األمير عبدهللا. (اادمارة األردنية مستقلة،1

 ال بوصفه مساعدة نزيهة ملصلحة البالد(ال يعترف باالنتداب إ2

 والحكومة مسؤولة أمام البرملان. ( االنتخابات حرة مصونة3

.( كل تشر 4
ً
 باطال

ً
  ع ال يقوم على العدل واملنفعة العامة تشر عا

ما م( 1933-1929تبع املؤتمر الوطني األول مؤتمرات )س: 

 ؟عكست أهميتها وما

 عبدهللا لالستقالل. ر األمي ساندت جهود 

 املؤتمرات الوطنية: عكست 

 .وحدة الشعب حول القيادة الهاشمية1

 والفكري .الوعي السياس ي 2

 حداث السياسيةمواجهة األ قدرتهم على  .3

ألمير عبدهللا واألردنيون لنيل االستقالل مسيرة النضال لس: 

  بعد مؤتمرات

 أرسلت املذكرات االحتجاجية إلى : م(1928-1929-1933) 

 ها منظمة دولية(تصفعصبة األمم )ب-

 والحكومة البريطانية)بوصفها الدولة املنتدبة على األردن(-

وصل ملرحلة أن األردن  ؟م1945املتحدة  قرار هيئة األممبين  س:

الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة استكمال بناء مؤسساته 

 قادرة على إدارة شؤونها بنفسها.

 ؟م1945ماذا ترتب على اعتراف بريطانيا بقرار هيئة األمم س:

  على إعالن 
ً
وجه األمير عبدهللا مذكرة لبريطانيا مصرا

 االستقالل.

 إمارة شرق األردن، في مهرجان  أكد ضرورة استقالل

 (.1946/كانون الثاني/28عمان)

قرار املجلس التشر عي الخامس األردني  استندماذا بين على س: 

 أ.حقوق البالد الشرعية والطبيعية ؟في اعالن االستقالل

 عليه من وعود وعهود دولية رسميةب.وما حصلت 

أيار  15اريخ وبناء على ما اقترحه مجلس  الوزراء في قراره بت-ج

 م.1946

ماذا ترتب على قرارات املجلس التشر عي الخامس س: 

 م1928تعديل دستور      ؟م1946أيار 15املنعقد
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، م1946أيار  22ستثنائية املجلس التشر عي  جلسه إ عقد س: 

أقر تعديالت من أهمها؟  و

تحل عبارة اململكة األردنية الهاشمية محل عبارة إمارة شرق  (1

 األردن

 ارة جاللة امللك محل عبارة سمو األمير.تحل عب (2

 إقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي. (3

 امللك هو الذي يعلن الحرب، و عقد املعاهدات واالتفاقيات. (4

ملكها ال دنية دولة حرة مستقلة ذات سيادة اململكة األر   (5

 يتجزأ.

أيار  15ما قرارات املجلس التشر عي الخامس األردني املنعقدس: 

 ؟تض ى االختصاصات الدستوريةم بمق1946

 استقالل البالد األردنية بنظام ملكي نيابي وراثي . (1

.لبالد، ومؤسسها)عبدهللا البيعة لسيد ا (2
ً
 ( ملكا

 م(.1946/ايار/25)؟متى استقلت اململكة األردنية الهاشميةس: 

افقه س:  توجه سمو األمير عبدهللا بن الحسين إلى بريطانيا ير

 الستكمال اجراءات: اشمإبراهيم هرئيس الوزراء 

 ستقالل األردن وأن شرق األردن دولة مستقلةإ -

 إنهاء االنتداب البريطاني -

أهم قواعد ومالمح املنهج السياس ي للملك عبدهللا اذكر س:

  ؟األول ابن الحسين في خطابه يوم االستقالل

يطالع امللك شعبه بالعدل وخشية هللا، ألن العدل أساس  .أ

 افة هللا.امللك، ورأس الحكمة مخ

 والتمكين لبالدنا. خدمة شعبنااملثابر على :  .ب

 التعاون مع إخواتنا ملوك العرب .ت

 ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا .ث

 ؟تسلسل الحكم للقيادات الهاشمية في األردنبين س: 

 امللك املؤسس عبدهللا األول ابن الحسين  .1

 امللك طالل بن عبدهللا .2

 امللك الباني الحسين بن طالل .3

 عزز عبدهللا الثاني ابن الحسين.امللك امل .4

األمور التي تستند إليها الشرعية الدينية والتاريخية  اذكر  س:

 ؟لجاللة امللك املعزز عبدالثاني ابن الحسين

 ب الهاشميين املوصول بالرسول)صلى هللا عليه وسلم(نس .أ

 الدور املميز للهاشميين في حمل راية اادسالم والدفاع عنه. .ب

 ؟ الثاني لجده الشريف حسيننسب امللك عبدهللاس: 

ابن  بن عبدهللا األول عبدهللا الثاني ابن الحسين بن طالل 

 بن عليالشريف الحسين 

 

 ؟نسب النبي عليه السالم لقص ي بن كالبس:

بن محمد بن عبدهللا بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف 

 ..لقر ش...قص ي بن كالب

 ؟ا الحاليةمن أين استمدت الراية األردنية بصورتهس: 

 م.1916من راية الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من مكة

 س: ألوان الراية األردنية وإشاراتها:

 والدولة العباسية/راية )العقاب( وهي راية الرسول  رمز  .األسود1

 رمز راية الدولة األمومة .األبيض2

 رمز راية آل البيت/والدولة الفاطمية .األخضر3

 ة األسرة الهاشمية.*راي .األحمر4

 *وترمز النجمة السباعية منتصف املثلث األحمر للسبع 

 املثاني في فاتحة القرآن

مكونات شعار اململكة األردنية ودالالتها الوطنية والعربي س: 

 اادسالمية

 .التاج امللكي يعلوه1

 رأس حربه 

 يرمز لنظام الحكم ملكي وراثي

 / وللفداء والصفاءيرمز:للعرش الهاشمي .الوشاح األحمر2

 راية الثورة العربية الكبرى  .الرايتان3

 *يمثل القوة والبأس والعلو. .طير العقاب4

 *ويرمز لونه لراية الرسول وعمامته

 ترمز النتشار اادسالم وحضاراته في العالم .الكرة األرضية5

 جانبي الترس: سيف/ورمح وسهام/وقوس .األسلحة العربية6

 عن الحق. وترمز إلى الدفاع

 .سنابل ذهبية 7

 وسعفة النخيل

 *تحيط بالترس.

 *ومرتبطة بشرط وسام النهضة من

 الدرجة األولى 

 .وسام النهضة من 8

 الدرجة األولى

 

 ثالثة مقاطع عليها العبارات التالية: .الشريط االصفر9

 في الجهة اليمنى)عكس الناضر له( -

 عبدهللا الثاني بن الحسين بن عون   -

 :ملك اململكة األردنية الهاشمية.في الوسط -

 في الجهة اليسرى)عكس الناظر له( -

 الراجي من هللا التوفيق والعون.  -

 

اذكر مثال على دالالت وطنية وعربية وإسالمية يرمز لها س: 

 ؟شعار اململكة األردنية الهاشمية

 وطنية:التاج امللكي: يرمز لنظام الحكم ملكي .1

 لعربية الكبرى.عربية: الرايتان: راية الثورة ا .2

إسالمية: الكرة األرضية: ادنتشار اادسالم وحضاراته في  .3

 العالم.



 
 0797472194س النظم الحديثة    د.عمر جبر         مدار         2004الجود في تاريخ األردن        المستوى الثالث والرابع         جيل 

 

3 
 0797472194د.عمر جبر       مدارس النظم الحديثة         د.عمر جبر                     مدارس النظم الحديثة        د.عمر جبر    

 ؟جرة نسب الهاشمينشمن  أكمل الفراغ فيما يليس:

 .أبناء عبداملطلب: عبدهللا وأبو طالب وحمزة والعباس.1

 عقيلوجعفر و  .أبناء أبو طالب: علي2

 بطي الرسول)صلى هللا عليه وسلم(: الحسن والحسين..س3

: عبدهللا جد العبادلة بن الحسن بن محمد ابو .جد العبادلة4

 مي الثاني.ن

 ؟بوثيقة االستقاللح املقصود وضس:

  م/ وتنص 1946وثيقة وقعها األمير عبدهللا األول بن الحسين

 على منح بريطانيا االستقالل الكامل لالردن.

 1946/ايار25وفي 
 
لك لسيد البالد ومؤسسها م وثيقة البيعة بامل

 واستقالل عب
ً
البالد بنظام ملكي وراثي دهللا بن الحسين ملكا

 عضاء املجلس التشر عي وكبار الدولة.نيابي بحضور أ

 عون بن محسن  ؟راعي الهدالءمن س: 

 ؟تستحق الراية األردنية التضحية في سبيلهاس: 

 وكرامة املواطن.ألنها رمز: العزة القومية  والسيادة والحرية 

--------------------------------------------------------------- 

  نجازات السياسية للهاشمين: ااد الوحدة  الثانية

 

 

 م.1882لد في مكة و أ.

 .تم دراسته فيهام انتقل مع والده الستانبول، وأ1893ب.

م تولى قيادة الجيش 1916الكبرى ج.عند إعالن الثورة العربية 

 لتحرير)الطائف( من األتراك

 ؟املؤلفات األدبية للملك عبدهللا األول ابن الحسينر اذكس: 

 ،خواطر النسيم(،)مالي السياس ي()املذكرات(،)األ 

 صائل()جواب املسائل عن الخيل األ 

 األدبية في مجلد:  معت آثارهج  *

 )اآلثار الكاملة للملك عبدهللا بن الحسين(

   ؟استشهاد امللك عبدهللا األول ابن الحسينس:
ً
كان حريصا

ى أداء صالة الجمعة في املسجد األقص ى حتى استشهد على عل

 م.1951تموز  20أبوابه يوم الجمعة

 حياة ونشأة امللك طالل بن عبدهللا

 م1909 ولد 

 ثم عاد لعمان ليلتحق  ،ثم كلية ساند هيرست ،درس في عمان

 بقوة الحدود العسكرية وكتيبة املشاة الثانية.

  ين وليا للعهدع   1947آذار/ 7في 

  وكان يقاتل في خطوط م1948ك في حرب فلسطينشار ،

 ورفع معنويات الجيش.املواجهة، 

بسبب مرضه   ؟فسر تعذر استمرار امللك طالل في الحكمس: 

 فتنازل عن  الحكم لنجله

 م.1972تموز / 7وقد توفى امللك طالل في  1952األمير الحسين 

 

 

 م1935تشرين الثاني/ 14في عمان  ولد. 

  الكلية العلمية اادسالمية، ثم كلية فكتوريا تلقى تعليمه في

 ثم كلية ساند هرست.،باالسكندرية في مصر

م  1952 ؟كيف انتقل الحكم لألمير الحسين بن طاللبين س: 

قرر  18ولعدم بلوغ األمير الحسين سن تنازل عنه امللك طالل، 

( تسلم 1953/ايار/ 2مجلس الوزراء تعيين مجلس وصاية حتى )

 سلطاته الدستورية. امللك الحسين

 ؟مؤلفات امللك الحسين بن طاللس: 

 ( ، )مهنتي كملك)
ً
 أن تكون ملكا

ً
 (حربنا مع إسرائيل)(ليس سهال

 جاللة الملك عبدهللا الثاني ةحياة ونشأ
  م1962/كانون الثاني/30ولد في عمان. 

 ئية في الكلية العلمية اادسالمية، ثم تلقى علومه االبتدا

 ثم  ،ثم ايجلبروك إدموند،

 دير فيلد الكمال دراسته الثانوية.

 م التحق 1987والتحق بأكاديمية ساندهيرست/ وفي عام

 بجامعة جورج تاون في واشنطن، لدراسة الشؤون الدولية.

 ل1989دأ حياته العسكريةب 
ً
ة في كتيبة الدبابات سريم قائدا

 للقوات الخاصة امللكية ، 17امللكية 
ً
م، وأعاد 1994ثم قائدا

 لقوات وفق أحدث املعايير العسكرية.تنظيم ا

 ؟متى تولى امللك عبدهللا الثاني سلطاته الدستوريةس:

 م، بعد وفاة امللك الحسين بن طالل1999شباط/7في

ألف امللك عبدهللا الثاني كتابا ًعبر فيه عن رؤيته لتحقيق س: 

 ؟السالم العادل والشامل في املنطقة العربية بعنوان

 سعي نحو السالم في وقت الخطر()فرصتنا األخيرة: ال

 

 

 

 

 

 ة الملك الحسين بن طالل:حياة ونشأ
 

 الفصل األول   حياة ونشأة الملك عبدهللا األول بن الحسين:  
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 سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني 
م( تعلم في األردن ثم جامعة 1994/حزيران/ 28ولد في عمان )

 م.2016وتخرج جورج تاون لدراسة التاريخ الدولي ، 

صدرت اادرادة امللكية بتعيين األمير الحسين بن عبدهللا متى س: 

 للعهد
ً
 ؟الثاني وليا

 لنص الدستور انتقال والية امللك 2009/تموز/2 في 
ً
م/ وفقا

 
ً
 األكبر أبنائه الذكور سنا

 ؟في عهد امللك عبدهللا األول  (داخلية )انجازات سياسيةس:

 م.1928ساس يم وإلغاء القانون األ 1947أصدر دستور  .1

امللك و ميري إلى ملكي نيابي وراثي/ أتحول نظام الحكم من  .2

 للسلطتين التنفيذي
ً
 ة والتشر عية.رئيسا

عيان تشر عية ليحل مكانها مجلس األمة ألغاء املجالس الإ .3

 ونواب

م، فأصبح 1950صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين  .4

 من حق مواطني الضفة الغربية االنتخاب والترشيخ.

 (؟الخارجية)تميزت سياسة امللك عبدهللا األول بماذا س:

 .ووحدة األمة العربية،  بالعبد القومي

 ؟للملك عبدهللا األول  (خارجية)السياسية النجازات اد اما س: 

 م.1943مشروع سوريا الكبرى عام (1

 م.1945جامعة الدول العربية عام (2

 م.1950وحدة الضفتين عام  (3

  ؟جاء مشروع وحدة الضفتين على مرحلتين، هماس: 

ريحا، أم وهي مؤتمرات )عمان و 1948املؤتمرات التمهيدية:  (أ

 أريحاس( وأهمها مؤتمر ورام هللا، ونابل

 عالن وحدة الضفتين:إ (ب

 ل املجلس النيابي األردني،ريحا ح  أانسجاما مع قرارات مؤتمر 

عضاء مجلس األمة األردني النتخاب، وزيد عدد أوعدل قانون ا

وانتخب املجلس النيابي الجديد للضفتين في  

( أعلن قيام وحدة 1950نيسان24م( وفي )1950/نيسان11)

 الضفتين.

 ؟م1948ريحا أأهم قرارات مؤتمر ما  س:

واعتبار فلسطين حدة األردنية الفلسطينية، .املناداة بالو 1

 وحدة ال تتجزأ.

 .وحدة األردن وفلسطين مقدمة للوحدة العربية.2

3.
ً
 .مبايعة امللك عبدهللا األول ملكا

 .عودة الالجئين الفلسطينين وتعويضهم.4

ن أهالي فلسطين في اقتراح انتخاب ممثلين شرعيين يمثلو .5

 املجالس النيابية األردنية

 الفصل الثاني

نجازات داخلية مهمة، تميز بإكم امللك طالل بن عبد هللا ح  س: 

  ؟اذكرها

 م.1952اصدار دستور عام .1

 م.1952 نشاء ديوان املحاسبةإ .2

 مع النظام الديمقراطي1952جاء دستور س: 
ً
افقا  ةم متو

 ؟ر ما أبرز مواد هذا الدستو  الحديثة،

أ.اململكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ملكها ال يتجزأ، 

 وشعبها جزء من األمة العربية.

 .ب.نظام الحكم نيابي ملكي وراثي

 ج.كفل الدستور الحقوق والحريات املتعلقة باملواطن:

 والواجبات.حق املساواة في الحقوق 1

 .حق العمل والتعليم.2

 حزاب.ات واأل .حق االجتماع وتأليف الجمعي3

 لعادات اململكة ما لم تخل 4
ً
.حرية القيام بشعائر األديان طبقا

 ب.ادبالنظام أو تنافي اآل 

 .حرية التعبير عن الرأي، والصحافة والطباعة.5

 ؟م1952تميز بها دستور  التي خصائصبين ال س:

 ن السلطتين التشر عية والتنفيذية، وذلك:أ(.نظم العالقة بي

الوزراء املسؤولون أمام مجلس النواب عن . رئيس الوزراء و 1

 السياسة العامة للدولة.

 .كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن وزراته .2

، وإذا قرر املجلس عدم الثقة .تطرح الثقة بالوزراء أو بوزير3

 كثرية وجب عليها االستقالة.باأل

 ب(استقاللية السلطة القضائية ال سلطان عليهم لغير القانون.

 

على  للملك طالل بن عبدهللا (خارجية)انجازات سياسية س: 

تطوير العالقات األخوية مع الدول العربية وتنظيمها : من 

 :خالل

  تحسين العالقات مع الدول العربية للتنسيق والتعاون 

 اتفاقية الدفاع العربي املشترك)اتفاقية الضمان  توقيع

ة في الشؤون السياسي للتعاون م( 1951الجماعي العربي

الجهود في الدفاع عن البالد  وتوحيدواالقتصادية والعسكرية، 

 العربية.
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 الفصل الثالث

 :(الداخلية)نهج امللك الحسين بن طالل في سياسته س: 

 قوته بعد هللا من محبة الشعب. العرش يستمد .أ

 نمى هذه املحبة بخدمة األمة .ب

 وضحى في سبيل إعزاز وطننا.جانب الراحة ،  .ت

 ؟للملك الحسين بن طالل (داخلية)ة نجازات سياسيإس: 

 تعزيز النهج  الديمقراطي (1

 تعريب قيادة الجيش العربي األردني (2

 التعديالت الدستورية (3

 ؟كيف سعى امللك الحسين لتعزيز النهج الديمقراطيبين  س:

 بتفعيل الحريات السياسية

 ونشطت الصحافة. فظهرت االحزاب والنقابات 

 واالنتماء الوطني. وميفزاد الوعي السياس ي والشعور الق 

 ؟التعديالت الدستورية في عهد امللك الحسين بن طاللس:

وتعطيل املؤسسات م من التحديات الصراع مع اسرائيل بالرغ

، وفعل الحياة السياسية 1984النيابية إال أن األردن عاد للحياة

 والحزبية عن طريق :

وقانون م 1991وامليثاق الوطني م،1989انتخابات 

 .1992األحزاب

لعربية والدولية تميز عهد امللك الحسين على صعيد العالقات ا

 وتوحيد العرب.بالنشاط السياس ي واملصالحة العربية 

انطلق منها امللك الحسين في عالقته مع  التي رتكزاتما املس: 

 ؟الدول العربية والعاملية

 مبادئ الثورة العربية الكبرى. (1

 بعد القوميمواد الدستور األردني التي تؤكد ال (2

ثوابت السياسة الخارجية القائمة على الوسطية  (3

 واالعتدال.

االنجازات السياسية في مجال الوحدة العربية في عهد امللك س:

 )مشار ع الوحدة بين البالد العربية( ؟الحسين بن طالل

 م.1958االتحاد العربي الهاشمي .أ

 م.1972مشروع اململكة العربية املتحدة  .ب

 م.1989بي مجلس التعاون العر  .ت

م الذي طرحه 1972بنود مشروع اململكة العربية املتحدةما س: 

 ؟امللك الحسين بن طالل

 تسمى اململكة األردنية الهاشمية )اململكة العربية املتحدة( .1

 تتكون من الضفتين الشرقية والغربية .2

 تكون عمان العاصمة املركزية .3

 رئيس الدولة هو امللك .4

 ومجلس وزراء مركزي لك لسلطة التنفيذية: يتوالها املا 

 ومجلس األمة. لكالسلطة التشر عية: يتوالها امل 

ولكل بلد  ضائية: منوطة بمحكمة مركزية عليا.السلطة الق5

 محاكمة الخاصة بها.
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 مجلس التعاون العربي مشروع اململكة العربية املتحدة االتحاد الهاشمي 

 الدول 

 املشاركة

 األردن والعراق واليمن ومصر ألردن وفلسطينا األردن والعراق

 1989 1972 1958 الزمن

.توحيد التمثيل السياس ي 1 االهداف

 الخارجي للبلدين

 .توحيد الجيش: اليجاد درع2

 أمني قوي يعين األمة وبدافع 

 عنها 

 .تنمية وتطوير البلدين3

 بمشار ع اقتصادية مشتركة. 

 لفكر امللك الحسين لحفاظ 
ً
 تجسيدا

 شعب الفلسطيني على ارضهال

 التضامن والعمل العربي املشترك خاصة بعد املحاوالت 

 م 1981الوحدوية: مجلس التعاون الخليجي

 1989واالتحاد املغاربي

 م يستمر االتحادفسر: لس: 

  
ً
 ؟العربي الهاشمي طويال

 ؟م يستمر مجلس التعاون العربيفسر:لس:  ؟أهمية املشروعس: 

سكري في بسبب االنقالب الع 

 لكواستشهاد املالعراق 

 فيصل الثاني  

 .م1958/تموز/14في 

 نه خطوةلم يكتب له النجاح إال أ

  يعملية للتعاون واالتحاد العرب 

 على النهج الوحدوي 
ً
 واضحا

ً
 ودليال

 للملك الحسين بن طالل

 م، 1990يسبب حرب الخليج الثانية

 الناتجة عن اجتياح العراق للكويت.

سياسية أردنية لعالقات أردنية خارجية للملك  انجازاتس: 

 ؟الحسين

ساس للسياسة الخارجية أل كلت قضية فلسطين املحور اش (1

 األردنية )فسر(

 .دعمها في املحافل الدولية كافة 

 وتأكيد التالحم املصيري بين الشعبين 

 عمارها، وصيانتها، والوقوف والرعاية والحماية للمقدسات بإ

 ضد تهويدها.

 ات العربية من خالل:فال خوحل الق التوازن العربي (تحقي2

 1987تفاق( في عمان عقد مؤتمر )قمة الوفاق وااد. 

 م.1990املصالحة بين اليمن الشمالي والجنوبي 

  م ضمن البيت العربي.1990حل النزاع العراقي الكويتي 

اقف إ (3 قامة عالقات دبلوماسية مع دول العالم لتوضيح املو

 لدولية، خاصة الصراع مع اسرائيل.حة االعربية على السا

 

 

م 1973 ( شارك في املؤتمر الدولي للسالم في جنيف بسو سرا4

 الذي نتج عنه:

  فض النزاع بين مصر وسوريا من جهة واسرائيل من جهة

 أخرى 

 ( 337اتخاذ الجمعية العمومية لألمم املتحدة قرارها رقم )

ورة من صور الصهيونية ص الذي نص على إدانة اسرائيل وعد  

 التمييز العنصري.

م شارك في املؤتمر الدولي للسالم في مدريد بعد أن  1991(5

افقت الدول ا حالل السالم لعربية على املبادرة األمريكية اد و

الدائم في الشرق األوسط، وشارك الجانب الفلسطيني ضمن 

 الوفد األردني الذي ترأسه وزير الخارجية األردنية.

لدولي: عهده مكانة مرموقة  على املستوى ا(حظى األردن في 6

إ قامة عالقات دبلوماسية، وأكبر بامتالكه مصداقية دولية و

افد معظم زعماء العالم لعمان لحضور تشيع جثمان  دليل تو

 م.1999امللك الحسين رحمه هللا 
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 الفصل الرابع:

 ؟مبادرات لألمير الحسين بن عبدهللا الثانيس:

 فال الصم وتأهيلهم.لدعم األط سمع بال حدود .أ

لتنمية مهارات الفرد والجماعة للتعاون والعمل  حقق .ب

 املشترك.

 لتأهيل الكوادر الطبية في املجال الرياض ي. قص ي .ت

لسمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني مشاركات سياسية  س:

 ؟على الصعيد الدولي، اذكرها

 تترأس جلسة مجلس األمن أأهمها  (1
ً
صغر شخصية سنا

صون السالم  "التي كانت بعنوان (2015)نيسان/ الدولي في

واألمن الدوليين: دور الشباب في مكافحة التطرف والعنف 

 ."وتعزيز السالم

رعى فعاليات املنتدى العاملي األول من نوعه للشباب  (2

 م( وصدر عنه إعالن عمان.2015والسالم واألمن في )آب/

قرار واستصدر نظار العالم للدور املهم للشباب ، لفت ا (3

مجلس األمن األول من نوعه خاص بالشباب والسالم واألمن 

 ادعالن عمان 2250رقم 
ً
 .استنادا

  ؟لجاللة امللك عبدهللا الثاني (داخلية )انجازات سياسيةس:

على دستورية القوانين  : للرقابة محكمة دستورية نشاء.إ1

 وتفسير النصوص الدستورية.واألنظمة ،

: لإلشراف على االنتخابات لالنتخابات الهيئة املستقلةنشاء . إ2

 وادارتها.

منها: قوانين  للعمل السياس يعادة النظر بالقوانين الناظمة .إ3

 .(واملطبوعات)االنتخاب واألحزاب واالجتماعات 

نون صادقت عليه اادرادة م وهو قا2015مركزية: ال .قانون ال4

 يقوم  بناء على ما قرره مجلسا األعيان والنواب والذيامللكية 

 على انتخاب مجلس املحافظة في كل محافظات اململكة.

 :اادنجازات السياسية )الخارجية( للملك عبدهللا الثانيس: 

إقامة دولة  .1 دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة ألرضه و

فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وتأكيد أهمية املقدسات 

 اادسالمية واملسيحية والدفاع عنها.

م 2004ة اادسالم السمحة وإعالن رسالة عمان إبراز صور  .2

 )علل( ملحاربة التطرف واادرهاب.

املشاركة الفاعلة في املؤتمرات الدولية)علل( للدفاع عن  .3

القضايا العربية والوقوف لجانب الدول العربية للمحافظة 

 على أمنها وحل قضاياها.

حصول األردن على عضوية غير دائمة في مجلس األمن للمرة  .4

-2014، وترؤسه مجلس األمن مرتين في املدة بين ) 2014الثةالث

2015 .) 

إبراز تحديات األردن السياسية واألمنية واالقتصادية في  .5

 املؤتمرات العاملية.

 

 

 

 :1943مشروع سوريا الكبرى عام  .1

فكر األمير عبدهللا بن الحسين الوصول للوحدة العربية الكاملة 

 .1943فوجه دعوة لعقد مؤتمر سوري

 فطالب املؤتمر: -

 بالغاء وعد بلفور  -أ

ب. وقيام دولة موحدة تضم )سوريا ولبنان، واألردن، 

 فلسطين( برئاسة  األمير عبدهللا و 

 ج. والسماح بانضمام أي دولة عربية.

  جامعة الدول العربية .2

اون والتنسيق للتعمنظمة اقليمية تضم الدول العربية م 1945

 القاهرة. ومقرها فيبين الدول واألعضاء

 :وع الهالل الخصيبمشر  .3

قدمه نوري السعيد رئيس الوزراء اق( لوحدة)بالد الشام والعر 

 العراقي آنذاك.

 :ديوان املحاسبة .4

اقبة ايرادات الدولة ونفقاتها ، مل1952انشأه امللك طالل  عن ر

طريق تقديم تقرير سنوي ملجلس األمة عن املخالفات املرتكبة 

 بحق املال العام.

 : يادة الجيش العربي األردنيعريب قت .5

استكماال لتحقيق السيادة الوطنية األردنية اتخذ امللك 

ستغناء عن ( ااد 1956/آذار/1) الحسين بن طالل قراره في 

نهاء لوب قائد الجيش والضباط اادنجليز وإخدمات جون ك

 .1957املعاهدة األردنية البريطانية

 :املحكمة الدستورية .6

  م.2011شئتانهيئة قضائية مستقلة 

 ست سنوات،ن القضاة: مدة عضويتهم تتألف من مجموعة م 

 غير قابلة للتجديد.

 

 ه؟؟؟ــــــــــات مهمـــــــمصطلح
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  :مجلس املحافظة .7

يتكون بناء على قانون الالمركزية ينتخب في كل محافظة 

من  %25عضاء مجلس املحافظة( على أن تعين الحكومة)أ

 أعضاء هذا املجلس.

 :االتحاد العربي الهاشمي .8

وأعلن  وتحالف بين األردن والعراق، أخوة هو معاهدة م1958

امللك الحسين تنازله عن رئاسة االتحاد ليكون رئيسه ابن عمه 

 امللك فيصل الثاني ملك  العراق.

 :مشروع اململكة العربية املتحدة .9

م للحفاظ على حق 1972 مشروع وحدة بين األردن وفلسطين

 الشعب الفلسطيني في أرضه.

 مجلس التعاون العربي. 10

 عربية د أربع دول اتحا

م/ للتضامن العربي 1989عراق(الردن/األ يمن/ال)مصر/

 م.1990املشترك/ انتهى

 

 

 

 عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى .1

افق ومصالحهما االستعمارية.  أ.بريطانيا وفرنسا ال يتو

 ب.الحركة الصهيونية يهدد مطامعها التوسعية.

 اء مشروع سورياإلغج.قررت جامعة الدول العربية 

م ألنه يهدد املصالح القطرية لبعض الدول 1946الكبرى 

 ..العربية

 م1950وحدة الضفتين.2

أ( عقد الشعب الفلسطيني آماله على قيام وحدة ثنائية مع 

م/ وما نتج عنها عن فقدان ملعظم أراض ي 1948األردن بعد حرب

 فلسطين، وذلك:

 للعالقات والروابط التاريخية بين الشعبين. .1

 ا تبقى من األراض ي الفلسطينية.وللحفاظ على م .2

 وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. .3

 مع قرارات مؤتمر أريحا،
ً
اب وتعديل قانون االنتخ ب( انسجاما

 م(.1950نيسان24أعلنت الوحدة )

افق .3 اتسمت العالقات السياسية بين األردن والعراق بالتو

 والتآلف

 لكي هاشمي.لتشابه نظام الحكم في البلدين، نظام م 

 الجوار الجغرافي 

  صدار امللك عبدهللا الثاني سلسلة من األوراق النقاشيةإ.4

 في صنع القرار. (1
ً
 وفاعال

ً
 حقيقيا

ً
 ليكون املواطن شريكا

 صالح الشامل.لإل  (2

باشر واملفتوح مع أبنائه وبناته، ليشاركوه رؤيته للتواصل امل (3

 صالحية: ادنضاج الديمقراطية ونجاحهاااد 

حوار البناء حول ال :وهي املواطنة الفاعلة تحفيز املواطن على (4

 القضايا املهمة واملشاركة في صنع القرار.

 عقد بروتوكول االسكندرية. 5

 قامت : اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي،م وهو 1944

 ادنشاء جام
ً
وسوريا عة الدول العربية)األردن والعراق/ أ.تمهيدا

 والسعودية(. لبنان/ ومصر واليمن

 
 
 سوريا الكبرى والهالل الخصيب. بعد مشروعاب.واست

 :صدرها امللك عبدهللا الثانياألوراق النقاشية التي أس: 

 مسيرتنا بناء )الديمقراطية املتجددة( .1

 تطوير نظامنا الديمقراطي)لخدمة األردنيين( .2

 ددة(تنتظرنا )لنجاح ديمقراطيتنا املتجأدوار  .3

 مواطنة( فاعلة.و)ديمقراطي نحو)تمكين(  .4

 تعميق)التحول الديمقراطي( .5

 سيادة القانون)أساس الدولة املدنية(  .6

 تطوير التعليم)أساس اادصالح الشامل(  .7

 مسيرتنا بناء الورقة النقاشية األولى:

 :مسألتين أساسيتين تناولتها الورقة النقاشية األولىس:

 ختلف مع بعضنا ضمن نقاشاتنا العامة؟.كيف ن1

 قرارات على مستوى الوطن؟.كيف تتخذ ال2

ممارسات اجتماعية لتجذير الديمقراطية دعت لترسيخها س: 

 ؟الورقة النقاشية األولى

 احترام اآلراء. .1

 .(ارتباط املواطنة) بواجبات املساءلة .2

 االختالف في الرأي )ال يعني الفرقة( .3

 وتحقيق املكاسب. املجتمع شركاء في : بذل التضحياتفراد أ .4

 ؟احترام اآلراءس:

وقبول االختالف:  ساس عالقة األردنيين: وحدتهم واملساواةأ .أ

 وهو أعلى درجات االحترام.

 تكتمل حرية للتعبير باالستماع. .ب

 

 اب ؟؟؟؟؟ـــا األسبــــم
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 ؟املواطنة ترتبط بممارسة واجبات املساءلةس: 

 ومتابعة أدائهم..واجب املواطن: محاورة املرشحين أ

تقديم برامج عملية تستجيب الحتياجات  ب.وواجب املرشحون 

 واطنين .امل

 ؟االختالف في الرأي ال يعني الفرقة وضحس: 

* تنوع اآلراء واملعتقدات والثقافات عنصر قوة وليس عنصر 

 ضعف

 *احترام االختالف يؤدي للحوار )جوهر الديمقراطية(

 ؟فراد املجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق املكاسبأس.

 .(أ.التساوي في تحمل املسؤولية )في الظروف الصعبة

 .(ب.التساوي في تحقيق املكاسب)في أوقات االزدهار

 : تطوير نظامنا الديمقراطيالورقة الثانية

 ؟طور نظامنا الديمقراطيبين كيف ن س:

 : (*تطبيق )املبادئ الراسخة للنهج اادصالحي في األردن

 .االلتزام بمبدأ )التعددية السياسية(.1

 وحقوق املوطنين. . حماية حقوق االقليات2

 . تقوية )مؤسسات املجتمع املدني(.3

 . توفير )فرصة عادلة( للتنافس السياس ي.4

ابة( وآليات الرقمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات . تطوير )5

 من أجل نظام ديمقراطي سليم.

لحكومات برملانية تطلبات( للوصول )* تطبيق )الخطوات وامل

 فاعلة( .

مصالح املجتمعات ببرامج  أ.بروز أحزاب وطنية فاعلة : تعبر عن

 وطنية قابلة للتطبيق.

 ب.وتطوير عمل الجهاز الحكومي ،على أسس )املهنية والحياد(.

 دوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتناأ :الورقة النقاشية الثالثة

 ؟محاور الورقة الثالثةبين  س:

 والحكومات البرملانية اطيللتحول الديمقر  القيم الضرورية (1

وصول للجمع بين الوزارة والنيابة لل ريةاملتطلبات الجوه (2

 لحكومات البرملانية.ل

 من أطراف العملية السياسية. أدوار منتظرة (3

القيم الضرورية ادنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج ما س: 

 ؟الحكومات البرملانية

 سيادة القانون و  أهمية التعددية والتسامح  .1

 ادئ الفصل والتوازن بين السلطات تعزيز مب .2

 حماية حقوق املواطنين. .3

 عادلة للتنافس عبر صناديق االقتراعتأمين فرص  .4

املتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزراة والنيابة للوصول س: 

 ؟إلى الحكومات البرملانية

  ة: للفصل والتوازن: بين السلطات وجود ضوابط عملي

 وآليات الرقابة.

  الحكومي: ليصبح أكثر مهنية وحيادتطوير عمل الجهاز 

 ولدعم الوزراء في  صنع القرار.ة ومرجعا للمعرفة الفنية واملهني

 ؟أطراف العملية السياسية اذكر س: 

، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب، امللكية الهاشمية

 املواطن.األحزاب، 

أداور  السياسية: األحزابأدوار منتظرة )مهام مطلوبة( من س: 

 
ً
  .اطراف العملية السياسية جميعا

وجهات األطياف لتعكس ت تطوير عدد منطقي من األحزاب: (1

 وتطور الرؤية الوطنية السياسية.السياسية 

 التزامها بالعمل الجماعي. (2

 التقيد باملبادئ املشتركة. (3

تبني سياسات ذات أولوية، وبرامج وطنية واضحة ، ونظم  (4

 عمل مهنية.

تطوير برامج )قوية واضحة( تستجيب لتطلعات وهموم  (5

 املوطنين.

ائب ومجلس أدوار منتظرة مهام مطلوبة من النس: 

 ؟اذكرهاالنواب

 خدمة الصالح العام. .1

 يوازن بين املصالح. .2

 (.ةواملعارضة البناءويوازن بين مسؤولية)التعاون،  .3

مجلس الوزراء أدوار منتظرة ) مهام مطلوبة( من رئيس س: 

 ؟ومجلس الوزراء

 نيل الثقة النيابة واملحافظة عليها. .أ

 ووضع معايير للعمل الحكومي املتميز املخلص .ب

 والحاكمية الرشيدة( ي نهج  )الشفافيةتبن .ت

 ؟الهاشمية امللكيةأدوار منتظرة ) مهام مطلوبة( من س: 

 اتباع نهج يستشرف املستقبل. (1

 .حماية القيم األردنية األصلية (2

 والنسيج االجتماعي.حماية التراث الديني  (3

ظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة عن طريق: حماية من (4

 الدؤوب.والعمل التحسين املستمر 
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 بداع عن طريق:بقدرة األردنيين على التميز وااد  نشر الثقة (5

 دعم قصص النجاح 

 وتبني املبادرات الريادية 

  نجازاتوتقدير الجهود الفردية وااد 

 يحمي مجتمعنا من االستقطاب. (6
ً
 موحدا

ً
 امللك بصفته قائدا

 ؟املواطنأدوار منتظرة )مهام مطلوبة( من س: 

 ة..البحث املستمر عن الحقيق1

 .متابعة القضايا الوطنية وحقائقها.2

 .اقتراح األفكار والحلول البديلة3

 

 نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعله الورقة النقاشية الرابعة:

 ؟ركزت رؤية امللك على املواطنة الفاعلة فسر س: 

 يجابية في املشاركة السياسيةها ااد ألثار 

تي لخصها  امللك األسس الرئيسة )للمواطنة الفاعلة( الما س: 

 ؟عبدهللا الثاني

مة ومسؤولية املشاركة امللتز  حق املشاركة وواجب املشاركة

 بالسلمية واالحترام املتبادل.

 ؟املبادئ التي تعززها أسس املواطنة الفاعلةما  س:

(االنخراط في الحياة السياسية: حق أساس ي لكل مواطن 1

 للتعبير الحر عن اآلراء

 مسؤولية وواجبا( فسر (املشاركة السياسية)2

 من هذه املسؤولية باختيار صورة 
ً
أ.كل مواطن يتحمل جزءا

 املستقبل 

ن ال ينتهي بالتصويت باالنتخابات بل يشمل ب.واجب املواطني

.
ً
 املشاركة الفاعلة في الحياة املدنية والسياسية يوميا

(املشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على 3

 نا: كل فرد م

 أ.االنخراط بالعمل السياس ي.

 يمان باملمارسات الديمقراطية لتزدهر الحياة السياسية.ب.ااد 

املمارسات الديمقراطية التي يجب ااديمان بها لتزدهر ما  س:

 ؟الحياة السياسية

 .احترام الرأي اآلخر 

 واالنخراط الفاعل 

 وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف 

 ت واملكاسبوالشراكة في التضحيا 

الورقة النقاشية الخامسة تعميق التحول الديمقراطي : 

 منجزات ، أعراف سياسية،  ،أهداف

تناولت محطات االنجاز التي حققها األردن للحفاظ على زخم 

 مسيرته االصالحية 

 أ(محطات اادنجاز التشر عي:

رسخت مبادئ: الفصل والتوازن بين إقرار تعديالت دستورية  .1

 السلطات.

 الحريات تعزيز  .2

 واستحداث مؤسسات ديمقراطية. .3

 تشر عات ناظمة للحياة السياسية. .4

تقدم نوعي ملجلس النواب في)تطوير نظامه الداخلي( ليكون  .5

 أكثر فاعلية.

 نجاز املؤسس ي:محطات ااد ب( 

والرقابة ة دستورية: لتفسير نصوص الدستور . إنشاء محكم1

قوق على دستورية القوانين واألنظمة لضمان احترام ح

 للدستور.
ً
 املوطنين وحرياتهم وفقا

حترام والتقدير ث هيئة مستقلة لالنتخاب: نالت ااد استحدا. 2

رائد في ضمان نزاهة داخل األردن وخارجه: لدورها ال

 وشفافيتها.االنتخابات 

األهداف التي وضعها جاللة امللك عبدهللا الثاني في ما س: 

ميق التحول الورقة النقاشية الخامسة لتحقيقها ، وتع

 ؟الديمقراطي

 تطوير القوانين السياسية الرئيسة. .1

 والجهاز الحكومي.تطوير أداء القطاع العام  .2

 حزاب السياسية.تحقيق دور أكثر فاعلية لأل  .3

 ستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية.ااد  .4

ومراكز  مؤسسات املجتمع املدني)الجامعاتقيام  .5

 الدراسات( .

 : سيادة القانون الورقة النقاشية السادسة

الحوار الذي ابتدأ به امللك عبدهللا الثاني الورقة ما س:

 ؟النقاشية السادسة

مفهوم دولة القانون والحقوق واملواطنة رؤيته الثاقبة للدولة 

 املدنية.

بدولة  ؟بماذا عرف جاللة امللك عبدهللا الثاني املدنيةس : 

 القانون 
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  ؟( اذكرهادولة القانون تستند إلى أمور )مبادئس: 

ي حكام القوانين فوأ حكم الدستور  :دولة القانون التي تستند إلى

ظل الثوابت الدينية والشرعية وترتكز على املواطنة الفاعلة 

وتحدد فيها الحقوق والواجبات وتقبل بالتعددية والرأي اآلخر 

 دون تمييز.

األساس الذي تبني عليه الديمقراطيات واالقتصاديات س: 

 ؟املجتمعات املنتجةاملزدهرة و 

 سيادة القانون 

 ؟على من تقع مسؤولية تطبيق سيادة القانون : س

  ن بمساواة وعدالة ونزاهة الدولة: تطبيق سيادة القانو

)فسر( ألن سيادة القانون املعبر الحقيقي واألساس التي تبنى 

الديمقراطيات واالقتصاديات املزدهرة واملجتمعات  عليه

 املنتجة 

  : ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية، املواطن

 عن االنتقائية.
ً
 بعيدا

بسط امللك عبدهللا الثاني مفهوم سيادة القانون من خالل س: 

 ؟االشارة لبعض الحوادث اليومية، بينها

 ني أن أرى غضبؤملني و   حيث يقول وكم ي  

والدها في عرس تطلق فيه نيران حضان طفلة تموت في أ .1

 سلحةاأل 

يعود بسبب سائق لم  تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن أم .2

 يحترم القانون.

 أو طالب متفوق فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون  .3

 أو مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة. .4

املحزنة التي يعيشها العديد من دول ما سبب الحالة س: 

 غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له ؟املنطقة

عبدهللا الثاني في رؤيته لدولة القانون واملواطنة  وضع امللكس: 

 لضمان حقوق 
ً
جميع مواطنيها وتعزيز العدالة  ميزانا واضحا

 .وسيادة القانون يات ، قلضمان حقوق األ ؟االجتماعية ما هو

عدد مكامن الخلل في األداء الرسمي التي أشار إليها وحذر س: 

 ؟منها امللك عبدهللا الثاني

األداء واادنجاز اادداري ملا نطمح، وملا لم يرتق مستوى  .1

 يستحقه شعبنا

 تساهل املسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة .2

ويضعف لفساد أكبر  ويقود)ألنه( يشجع على انتهاك القانون 

 قيم املواطنة.

وتقوض الواسطة واملحسوبية)تؤدي إلى( تفكك املجتمعات  .3

 املواطنة الصالحة.قيم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص و 

ثقاال لها وللمواطن بموظفين غير التجاوز على مؤسساتنا وا .4

 كفياء.أ

ما طرق معالجة الخلل في األداء الرسمي كما حددها جاللة : س

 ؟امللك عبدهللا الثاني

فيها تضافر جهود مؤسسات الدولة: لتطوير عمليات ااددارة 

ع عمل ضمن مسيرة تخضوإرساء مفهوم سيادة القانون ، 

 املؤسسات واألفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري.

بين املعيار واألساس الذي حدد جاللة امللك عبدهللا الثاني س: 

اقع الحكومية  ؟للتعيينات في املو

 والجدارة.اادلتزام بمبدأ الكفاءة 

كيف نواجه التحديات  امللك عبدهللا الثاني من خالل رؤيةس: 

 ؟ من حولنا اليوم

اقع .د مسارنا نحو املستقبل بوعي وإدراحدن .أ  ك لتحديات الو

فنترك لهم ،  رؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتنا .ب

 السالم واألمان واالزدهار والقدرة على مواجهة أصعب الصعاب.

ما املطالب التي حددها امللك عبدهللا الثاني من كل مواطن س: 

 ؟يعبر عن حبه لبلدنا العزيز

 لقوانينه احترامه (1

 ساس في سلوكنا وتصرفاتنا.يكون مبدأ سيادة القانون األ  (2

وحذر من التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية  (3

جهزة قوق وضعف الثقة بأألنه يؤدي لضياع الح )علل(وكفاءة

 الدولة ومؤسساتها.

 : تطوير التعليمالورقة النقاشية السابعة

 اشية السابعة؟ليه الورقة النقبين أبرز ما سعت إس:  

للمسيرة التعليمية نجاز مل املزيد من التطور والتقدم وااد ع .1

 لكافة املراحل

 التركيز على .2

 يجابي.العمل ااد  .أ

وعلى جعل التميز في املؤسسات التعليمية هو الهدف  .ب

األسمى: التميز العلمي واألدبي واملنهي واالختراع والعلوم 

 الرياضية والفنون.

 الرأي اآلخرتشيجع لغة الحوار وتقبل  .3

 ضرورة التنوع الثقافي والبيئي .4

 البعد عن التردد والخوف من مواكبة التطور في العلوم. .5
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فسر : سعت الورقة النقاشية السابعة لتشجيع لغة الحور س: 

 ؟والبعد عن التردد من مواكبة التطور في العلوم

 في حل مشكالته لي
ً
ف ومواجهة التطر كون التعليم سندا

 ة وتطور الوطن.ء يساهم في رفعوليكون عنصرا بنا

أهمية التعليم كما أشار لذلك امللك عبدهللا الثاني في س: 

 (من قائل العبارة) :الورقة النقاشية السابعة

 شكل أرضية مشتركة لفهم االخر.إن التعليم ي .1

  عن الغلو والتعصب.  .2
ً
 وتعميق قيم التسامح، بعيدا

 وثيقوتحقيق ااد  .3
ً
 بالنهضة صالح الشامل يرتبط ارتباطا

ً
ا

 التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات.

فسر تعد املوارد البشرية في األردن من أهم الثروات كما جاء س: 

 ؟في الورقة النقاشية السابعة

 (وضح)حق أهم الثرواتالثاني يعلم أنها تمثل بألن امللك عبدهللا 

 ينمي مهارات االبتكار  .1
ً
ألن هذه االجيال نالت تعليما متطورا

 االبداع والتفكير الناقدو 

وألنه ال يمكن لألردن مواجهة تحديات املستقبل وتحقيق  .2

 التغير دون وجود شباب واعي يتسم )بالعلم واملعرفة والثقافة(.

بين دور جاللة امللك عبدهللا الثاني في تطوير التعليم في س: 

 ؟األردن في عهده كما جاء في الورقة النقاشية السابعة

س لنهضة تعليمية أردنية شاملة وجديدة استطاع أن يؤس .1

 لى جميع دول العالم.إترسل كفاءاتها املتميزة والقديرة 

حول تطوير العملية حسم الجدل الواسع والدائر  .2

من لغة القرآن وروح الحضارة العربية  التعليمية: والتي تنطلق

 سالمية.ااد 

ما بين مستقبل التعليم الذي يريده امللك عبدهللا الثاني كس: 

 ؟جاء في الورقة النقاشية السابعة:

تعليم مبنى على االستقصاء والفهم والبحث والتحقق  .1

 والتحليل.والتدقيق والنقد 

 البعد عن التلقين .2

وتحفيز الطلبة على  وبنائهاوالعمل على صقل الشخصية  .3

ر( حتى يكون سمة التواصل ومخاطبة العالم بجميع لغاته)فس

 ور ومواكبة العلم والتكنولوجيا.التقدم والتط املجتمع األردني

بين أبرز ما دعا إليه امللك عبدهللا الثاني املؤسسات س: 

 ؟)دور املؤسسات التعليمية(التعليمية في الورقة السابعة

تعليمية ساليب الرات وتحفيزها عبر أحدث األ تنمية القد .1

 بداع.التي تشجع على الفهم وااد 

 يق.تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطب .2

 جديدة أمام أ .3
ً
 بنائها ليتفوقوا في كل علم ومهنة.تفتح آفاقا

ديثة، ومناهج دراسية)فسر( استحداث منظومة تعليمية ح .4

 في التفكير الناقد 
ً
وتعلم أدب ع االبداع ولتشجيلتفتح آفاقا

 االختالف.

وله على االهتمام باملعلم كركن العملية التعليمية: بحص .5

جيال نقية ومنتمية نباهي بها د أاملهارات التي تمكنه من إعدا

 األمم.

ار اليها امللك عبدهللا الثاني بين الوسائل أو الطرق التي أشس: 

 ؟كما جاء في الورقة النقاشية السابعة مجتمع معرفةنتاج اد 

 تكافؤ الفرص.2       العدالة. .1

ضرورة تحويل جامعاتنا ومدارسنا ملصانع للعقول .3

 ومختبرات الكتشاف امليول.

بين كيف يمكن تحقيق نهضة تعليمية تطوير التعليم كما  س:

 ؟جاء في الورقة النقاشية السابعة

 تضافر جهود الجميع الحكومة ومكونات املجتمع األردني .1

لحاضنة للتميز واملدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية ا

 والتفوق واادبداع

البشرية تأمين االحتياجات الالزمة لبناء قدراتنا ومواردنا  .2

من خالل : منظومة تعليمية ناجحة تعيد للمعلم واالستاذ 

و ستطيع أن  ته ويقوم بعمله بكل أمانة ورغبة الجامعي مكان

يترجم  هذه العناوين السامية لنرى مدارسنا مشاعل للمعرفة 

 ومكان للتغير واالرتقاء املنشود.

بين كيف يمكن أن تكون مدارسنا مشاعل للمعرفة وصقل س: 

واهب، ومكان لتنمية وتدريب القدرات ومكان للتغير واالرتقاء امل

 ؟املنشود كما جاء في الورقة النقاشية السابعة

 من خالل منظومة تعليم حديثة:

 توسع مدارك الطلبة  .1

 تفتح آفاق املستقبل أمامهم .2

د من ثقتهم بأنفسهم متسلحين: بااديمان تعمق تفكيرهم وتزي .3

سالمية والعربية زاز بهويتنا ااد القوى  والثقة القوية  واالعت

والرغبة في التعلم والتطور واالبداع  املتميز وتراث اآلباء واألجداد 

 ومواكبة املستجدات الحديثة.
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 األردن والقضية الفلسطينية   الوحدة الثالثة:

 لفصل االول ا

اقفاذكر س:  ودور األردن في دعم الصمود واملقاومة  مو

 ؟يطاني واالحتالل االسرائيليالفلسطينية ضد االنتداب البر 

1.  
 
( هاجموا املستعمرات 1920ربد( )م )في إبعد مؤتمر ق

يسان، فاستشهد عدد ومنهم الشيخ كايد مفلح الصهيونية في ب

 العبيدات أول شهيد أردني على أرض فلسطين

 الكفاح املسلح في فلسطين منذ بدايات الثورة .2

للتأثير في مهاجمة معسكرات القوات البريطانية في األردن،  .3

 . بريطانيا لتعديل موقفها اتجاه فلسطين

في  م املظاهرات واملسيرات املؤيدة للثورات الفلسطينيةاقي .4

 م(1936م1928عمان والسلط)

 الذي نتج عنه 9192ربد الحصن في إ اجتماع .5

 نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود. .أ

 .حوإمداد املناضلين باملال والسال جمع التبرعات  .ب

 ؟تى اشتدت املقاومة الفلسطينيةمس: 

 (1947.بعد قرار التقسيم )1

 (1948حرب النكبة).2

 (1967.حرب النكسة)3

 (1968.ومعركة الكرامة)4

 (1973.وحرب تشرين)رمضان()5

 (1982.وغزو اسرائيل جنوب لبنان)6

  ؟قرار تقسيم فلسطينس: 

( عن هيئة األمم املتحدة 1947(الصادر )181قرار رقم )

 تقسيم فلسطين بين العرب واليهود.املتضمن 

 ؟م1948سبب حرب فلسطين النكبة ماس:

علنت أ 181جلس األمن قرار التقسيم رقم صدار مإبعد 

ورفضه  1948/ايار/15بريطانيا انسحابها من فلسطين في 

 العرب وأيده اليهود.

 ؟ م1948الخطة العسكرية للعرب لحرب فلسطين س: 

 كافةالدخول لفلسطين من االتجاهات  .أ

 (داميا)الجيش العربي األردني تقدم نحو جسر األمير محمد  .ب

 وجسر امللك حسين.

صدر أوامره بتحريك القوات للقدس امللك عبدهللا األول أ .ت

 لحمايتها .

املعارك التي خاضها الجيش العربي األردني للحفاظ على ما س: 

 ؟1948القدس في أيار

 .معركة القدس1

 .معركتا اللطرون وباب الواد2

 ؟معركة القدسبعرف : س: 

من أهم املعارك التي خاضتها الجيوش العربية والجيش األردني 

 ألن نتائجها: 1948في حرب 

 يدي العرب س الشرقية وما جاورها من أحياء بأبقاء القدإ .أ

 سالمية واملسيحيةحماية املقدسات ااد  .ب

 سرائيليجندي إ 300قتل أكثر من  .ت

 سرائيلأسر عدد من قوات إ .ث

اد: له أهمية موقع باب الو  ؟همية موقع باب الوادأ بين س:

 عسكرية عظيمة ألنه يعد مفتاح مدينة القدس

 ؟معركة باب الوادبعرف  س:

 ؟دور الجيش العربي في معركتي اللطرون وباب الوادبين س: 

اقع الكتيبة الرابعة م( مو 1948/ أيار25اليهود في ) مهاج .1

رون لفتح الطرق ستيالء على باب الواد واللطاألردنية لإل 

 للقدس.

و الوصول تصدت الكتيبة لهذا الهجوم ولم يستطع العد .2

 من القتلى ألهدافه وتراجع مهزوما 
ً
وخلف وراءه عدًدا كبيرا

 واملعدات.

 ؟الكتيبة الرابحةس: 

هو اسم أطلقه امللك عبدهللا األول ابن الحسين على الكتيبة 

لطرون وباب الرابعة األردنية والتي تصدت للهجوم معركتي ال

 الواد.

 ؟م(1948نتائج حرب فلسطين) ماس:

 خسارة الجيوش العربية .1

ستثناء الضفة احتالل اسرائيل أجزاء من فلسطين بإ .2

 الغربية التي حافظ عليها الجيش العربي األردني.

 لجوء عدد من الفلسطينين إلى األردن. .3

 ؟ م(1948يمة العرب في حرب النكبة)اسباب هز بين س: 

 ق بين قيادات الجيوش العربية.غياب التنسي .أ

 نقص التدريب والتسليح لدى العرب. .ب
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 ؟م )النكسة(1967حزيران/ 5أسباب حرب  ما:س

 سرائيل.ق مصر مضائق تيران في وجه مالحة إغال إ .أ

 سرائيل في التوسع لجانب فلسطين.رغبة إ .ب

 سرائيل في السيطرة على مياه نهر األردنرغبة إ .ت

 عسكرية العربية.سرائيل من تنامي القوة التخوف إ .ث

  ؟م( )النكسة(1967/حزيران/5مجريات حرب)بين س: 

 .شنت اسرائيل هجوما مباغتا على مصر وسوريا واألردن 

 :فدمرت القوة الجوية للدول العربية الثالث، وترتب على ذلك 

 سرائيلي.تفوق سالح الجو ااد  -

 صبحت القوات العربية من غير غطاء جوي.أ -

 العسكرية العربيةخلل واضح في سير العلميات  -

.ت  إحقق -
ً
 سرائيل نصرا ًسر عا

 ؟م( )النكسة(1967نتائج حرب حزيران) ماس:

وسيناء  وغزة استيالء إسرائيل على )الضفة الغربية  .1

 .(وهضبة الجوالن

 لألردن الفلسطينيينعداد كبيرة من نزوح أ .2

 خسائر بشرية ومادية كبيرة للدولة العربية. .3

 فاض االستثمارات.قتصاد العربي، وانخانهيار ااد .4

 حباط لدى الدول العربية.اليأس وااد  .5

 ؟معركة الكرامةبعرف س:

ردني أول نصر عربي على معركة أحرز فيها الجيش العربي األ 

سرائيلي الذي حاول العبور لألردن الجيش ااد 

 م(1968/اذار/21في)

 ؟ م(1968ذار//آ21ما أسباب معركة الكرامة)س:

صيبحة الخميس هجوم سة والنصف من في الساعة الخام

 سرائيل املفاجئ على األردن بقوة عسكرية جوية ومدفعية.إ

االقتصاد الزراعي في وادي األردن وتدمير لتدمير الجيش العربي  

 واحتالل املرتفعات الغربية من األردن. وتحطيم الروح املعنوية 

محاور الهجوم اادسرائيلي على األردن في معركة بين س: 

  ؟الكرامة

 محمد ) داميا( جسر األمير  عن طريق املصري لث .مث1

السلط عن طريق جسر امللك   -.مثلث الشونة الجنوبية2

 الحسين 

 الشونة عن طريق جسر األمير عبدهللا  -.مثلث عمان3

 .غور الصافي باتجاه طريق الكرك.4

 ؟م(1968دور القوات األردنية في معركة الكرامة)بين س: 

سرائيل ألول لبطوالت، مما اضطر إقدم الجيش األردني أروع ا

لك الحسين رفض ما طالق النار،إال أن  املإ مرة أن تطلب وقف

ت على دام يوجد جندي إسرائيلي شرق النهر، فأجير 

 االنسحاب.

 ؟م(1968نتائج معركة الكرامة)بين س:

حملت معاني البطولة والشجاعة للقيادة الهاشمية والقوات 

 ها حققت النصر فكانت النتيجة:املسلحة األردنية: )فسر( ألن

  250سرائيلي: وبلغت خسائره )هزيمة الجيش ااد 
ً
( قتيال

 وتدمير عدد كبير من اآلليات ، ( جري450و)
ً
بينما قدم الجيش حا

 و)86العربي األردني)
ً
 ( جرحى .108( شهيدا

 نفسيه مهمة: رفع معنويات اادنسان الع 
ً
ربي تركت آثارا

وتحطيم أسطورة التفوق  واألردني، وإعادة ثقته بنفسه

 ادسرائيل ومقولة )الجيش الذي ال يقهر(. العسكري 

 ؟أهمية معركة الكرامةبين س: 

 م 1967ي اادسرائيلي بعد نقطة تحول مهمة في الصراع العرب

ردني أول نصر عربي على حرز الجيش العربي األ فسر حيث أ

/اذار/ 21سرائيلي الذي حاول العبور لألردن في )الجيش ااد 

1968.) 

  حملت معاني البطولة والشجاعة للقيادة الهاشمية والقوات

 ملسلحة األردنية التي حققت النصر.ا

 ؟م1973سبب  حرب تشرين )رمضان(  عام  بين س:

م( استغلت مصر وسوريا احتفال 1973/ تشرين أول 6)

الستعادة األراض ي  فقامتا بالهجوم املفاجئ إسرائيل بأعيادها

 م(.1967في حرب) سرائيلالتي احتلتها إ

 ؟1973نتائج حرب تشرين )رمضان( عامس: 

 .استطاعت القوات املصرية  تدمير تحصينات خط بارليف 

  اقع اادسرائيلية في هضبة والقوات السورية اجتياح املو

 الجوالن.

 ( بعودة 338ولكن تدخل مجلس األمن وأصدر قراره رقم )

 ب.م ووقف الحر 1967االطراف املتحاربة إلى حدود 

 ؟عرف خط بارليفس: 

حل شرقي سرائيل على طول ساتحصينات دفاعية اقامتها إ

م ملنع عبور أي قوات مصرية 1967بعد حرب قناة السو س ،

وسمي الخط بذلك األسم نسبة للقائد العسكري  إليها، 

 اادسرائيلي حاييم بارليف.
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أهمية دور الجيش العربي األردني في حرب تشرين بين س: 

 ؟7319)رمضان( 

 : قامت القوات األردنية عبر اللواء املدرع األربعين 

 منع اسرائيل تعزيز قواتها على الجبهتين السورية واملصرية. -

لتفاف حول الجناح ااديسر للقوات ومنع اسرائيل من ااد -

 السورية

وحماية العاصمة دمشق: وذلك عن طريق تأمين محور  -

 دمشق. -درعا

 اقية من عت اسرائيل تطوير وبالتعاون مع القوات العر

 عملياتها الهجومية.

 الفصل الثاني:

  *موقف الشريف الحسين تجاه القدس وفلسطين* 

موقف الشريف الحسين من مؤامرات بريطانيا واليهود بين س: 

 ؟على فلسطين

 رفض معاهد سايكس بيكو ووعد بلفور  (1

رفض املشار ع واملخططات البريطانية التي ال تقود لدولة  (2

 مقدمتها فلسطين.عربية واحدة و 

ر من أراضيها فضل النفي على أن يفرط بحقوق األمة أو بشب (3

 املقدسة.

م توفي في عمان ودفن في رحاب املسجد األقص ى 1931 (4

 املبارك بناء على وصيته.

م وقع الشعب العربي في فلسطين على 1924فسر: في عام س: 

 ؟وثيقة  البيعة للشريف الحسين

 إ
ً
وحرصه ضايا األمة واخالصه لها ،بصدق نواياه اتجاه ق يمانا

 على مقدساتها.

اقف امللك عبدهللا ا*   ألول تجاه القدس وفلسطين*مو

اقف امللك عبدهللا األول من الحركة الصهيونيةبين س:   ؟مو

،دعا العرب: لعدم ال (1
ً
ودعم  تعامل مع اليهود أو بيعهم عقارا

 صندوق األمة الفلسطيني.

  عها.مقاومة دعوات تقسيم فلسطين ومشار  (2

دفاع الجيش العربي األردني عن فلسطين والقدس في حرب  (3

 م.1948

 م.1950وحدة الضفتين (4

 إلى حائط البراق. (5
ً
 رفض إعطاء اليهود ممرا

  في املسجد األقص ى ، وهو يدخل لتأدية صالة الجمعة 
ً
شهيدا

 م.1951

 *امللك الحسين واألقص ى*

 ؟ندور امللك الحسين بن طالل الداعم لقضية فلسطيبين س: 

تأسيس قانون اادعمار الهاشمي للمقدسات اادسالمية:  .1

 وعلى رأسها املسجد األقص ى.

م تشكيل لجنة اعمار للمسجد األقص ى وقبة 1954 .2

 الصخرة.

ة لشؤون القدس)فسر( يم تشكيل اللجنة امللك1971 .3

ادصدار مؤلفات ونشرات توعوية وتوثيقية لفضح سياسات 

 التهويد للقدس واخطارها .

 على قائمة التراث املهدد بالخطر في اليونسكو. دارج القدسإ .4

استثناء القدس من قرار فك اادرتباط  اادداري  .5

يواصل األردن تولي مسؤولية م)فسر( ل1988والقانوني

املؤسسات الحكومية في القدس وعلى رأسها دائرة أوقاف 

 القدس التابعة لوزارة األوقاف األردنية .

عاية الهاشمية للمسجد احترام الدور التاريخي الخاص للر  .6

فاق السالم بين األردن واسرائيل من ات 9األقص ى: في الفقرة 

 م.1994

 ؟الصندوق الهاشميبعرف س: 

ادعمار األقص ى وقبة  صندوق أمر بتشكيلة امللك عبدهللا الثاني

لتوفير التمويل لرعاية املسجد األقص ى  م ،2007الصخرة

 وصيانتها.عمارها واملقدسات اادسالمية واستمرارية إ

 ؟دعم امللك عبد هللا للمقدسات املسيحية واادسالميةس: 

تشكيل مجلس الكنائس األردني و شمل الكنائس الرئيسية  -1

 بالقدس

 م2016إطالق مشروع ترميم القبر املقدس في كنيسة القيامة  -2

موقف امللك عبدهللا الثاني صاحب الوصاية وخادم س: 

 ؟وفلسطيناألماكن املقدسة تجاه القدس 

تشكيل الصندوق الهاشمي ادعمار األقص ى وقبة  .1

 م.2007الصخرة

عمار املسجد األقص ى على نفقته تمويل مشار ع ترميم وإ .2

 الشخصية وشملت مشار ع:

 عمار املقدسات اادسالمية واملسيحية في القدس.إ .أ

وتركيبه باملسجد األقص ى في إعادة بناء منبر صالح الدين ،  .ب

 .م(2007/كانون ثاني/24)
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 ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد األقص ى  .ت

افق املسجد وقبة الصخرة. .ث  ترميم وصيانة ملختلف مر

تأكيد ارتباط األردن بالقدس)فسر(بتأكيد مفهوم الوصاية  .3

الهاشمية املتواصلة على املقدسات في القدس منذ عهد 

 م.2013الشريف الحسين بتوقيع اتفاقية الوصاية

االنتهاكات اادسرائيلية ضد استصدار قرارات تكشف  .4

 التراث العربي واادسالمي في القدس.

القدس عن طريق استضافتهم التواصل الدائم مع أهالي  .5

 ودعم صمود املقدسيين. ملعرفة أحوال املدينة واحتياجاتها

ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في املنظمات  .6

 الدولية.

 ؟يينملا حظيت مدينة القدس باهتمام الهاشمس: 

 مسرى الرسول ، وهي أولى القبلتين ، ثالث الحرمين.

 ؟املسجد األقص ى املبارك )الحرم القدس ي الشريف(س: 

مساحتها أكثر من  هو ما دار عليه السور من أرض فوقها وتحتها

ضافة ملا عليها من أبنية ومساجد وساحات ( دونما إ144)

 وقباب.

اك على السلطان تر بعد إعالن انقالب االتحاديين األ فسر س: 

 ؟م سعى  الشريف الحسين لسد الفراغ الديني1908العثماني

وأخطار املؤامرة ،  النقاذ املسجد األقص ى من إهمال االتحاديين

 الصهيونية.

 ؟مبايعة أهل القدس للشريف الحسينس:

 انتهاء الخالفة العثمانية التي 1924
ً
م أعلن االتراك رسميا

وجهاء القدس الطلب من ع أعوام، فسار  410حكمت قرابة 

أن يتولى ابنة األمير الشريف الحسين أن يترأس عمارة الحرم، و 

 عمار املسجد األقص ى.عبدهللا اادشراف على إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟م2013اتفاق الوصاية الهاشمية عام س: 

هي اتفاقية تاريخية وقعها جاللة امللك عبدهللا الثاني والرئيس 

 م( لتأكيد:2013ر/ / اذا31الفلسطيني محمود عباس: في عمان/

على األماكن املقدسة في القدس منذ  الوصاية الهاشمية (1

 مع الشريف حسين. 1924بيعة 

املبادئ التاريخية لحماية القدس واملقدسات من  تؤكد (2

 سرائيلي.التهويد ااد 

 ذل الجهود القانونية للحفاظ عليها.بب وله الحق (3

: حماية املمتلكات الوقفية التابعة للمسجد وتهدف (4

 قص ى.األ

التابعة  دائرة أوقاف القدسوضح الجهود التي تقوم بها س: 

 ؟لوزارة األوقاف االردنية

إدارة شؤون املسجد األقص ى: حراسة وترميم، وتنظيم  -1

 شؤون السياحة.

من أمالك  %85اادشراف على اادمالك الوقفية التي تشكل -2

دارتها وصيانتها وتأجيرها مدينة القدس القديمة وذلك بإ

شقاتنا في القدس بأجور بسيطة لتثبيتهم على أرضهم أل 

 ومساعدتهم على العيش الكريم.

تعريف الناس واادعالم بأهمية القدس الدينية والروحية، وما -3

 تواجهه من تحديات.

استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات للتعاون في مشار ع -4

 يلي. حتالل اادسرئزيز صمود القدس وأهلها في وجه ااد خيرية لتع

تدر س طالب القدس العلوم الشرعية، وتأهيل األيتام  - 5

 وتعليمهم املهن ملساعدتهم على العيش بكرامة.

إعداد تقارير حول إعتداء إسرائيل على األمالك الوقفية في  -6

 القدس.
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 س: اادعمارات الهاشمية للمسجد األقص ى املبارك:

 1924 ملسجد األقص ى/ الف دينار  ذهبي العمار ا 38م تبرع بـ 

  الف دينار ذهبي ادعمار املساجد وأوقاف فلسطين 25وبـ 

 :ومن أبرز انجازات اادعمار الهاشمي األول ما يأتي 

 .إعمار املسجد األقص ى / وترميمه.1

 م.1948.ترميم املسجد األقص ى بعد حرب 2

م بعد أن شب بها حريق / 1949.ترميم كنسية القيامة3  

 شارك امللك عبدهللا 

.األ 
ً
ول في إخماده شخصيا  

 الشريف حسين بن علي

امللك عبدهللا األول +    

1922-1951   عمار ااد  

ول األ   

 م.1954م و1953أ.تشكيل لجنة اادعمار الهاشمي

 ب.ترميم الجامع القبلي/واملعالم اادسالمية في ساحة الحرم:

 آبار وسبل قباب ومحاريب.

 ج.تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بأملنيوم مذهب.

مللك حسين بن طاللا م1953-1964     اادعمار  

لثانيا   

 إزالة أضرار حريق الجامع القبلي الذي أضرمه يهودي متطرف 

م.1969متواطئ مع سلطات اادحتالل في املسجد األقص ى  

(م1969) امللك حسين بن طالل   

 الطارئ 

 صفيحة ذهبية على5000أ.إعادة تصفيح قبة مسجد قبة الصخرة

 خصية.نفقة جاللته الش 

 ب.ترميمات في ساحة الحرم القدس ي تضمنت: قبة السلسلة/ 

 واملتحف اادسالمي/ ومبنى باب الرحمة.

م4199-9219 امللك حسين بن طالل لثالثا   

 

 

 

 م.1969أ.مشروع اعادة صنع منبر صالح الدين بعد حريق

افق املسجد األقص ى/ ومباني األوقاف.  ب.صيانة ملر

م9991-9491 امللك حسين بن طالل  الرابع 

 (مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس وحراس املسجد األقص ى وزيادة 1

 اتبهم.و ر 

 (استصدار دليل املسجد األقص ى للتعريف الديني والتاريخي.2

 (تأسيس الصندوق الهاشمي ادعمار املسجد األقص ى لدعم مشار ع3

 اادعمار وموظفي أوقاف القدس وصمود املقدسيين. 

عبدهللا الثاني لدراسة فكر اادمام الغزالي في(تأسيس كرس ي امللك 4  

املسجد األقص ى وجامعة القدس   

 امللك عبدهللا الثاني

ابن الحسين   

مستمر-م1999  الخامس 

 

الدور املحوري آلل هاشم في رعاية املقدسات اادسالمية من س: 

  ؟مكة إلى القدس

افة منذ بزوغ شمس ا - ادسالم وآل هاشم يولون الشر

 على سدانة)خدمة( املسجد الحرام في مكة.شراف مكة( )أ

افهم 1925م حتى 967ومنذ ) - م( تولى أمراء آل هاشم وأشر

 منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة ورعاية الحرمين.
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 : رسالة عمانالوحدة الرابعة

 

 الفصل األول:

 ؟املقصود برسالة عمانما س: 

 لة عاملية وبيان في عمان األردن ورسا ركانهافكرة تجمعت أ

  الثاني وكبار علماء األردن،صدره امللك عبدهللاصريح ومفصل أ

اادسالم يقوم : إننا إخوة و  ليقول للعالم(م 2004ليلة القدر)

 والبعد عن العنف واادرهاب.على املحبة والسالم 

 :وأيها ال تمثله.أي األعمال تمثل اادسالم  وصف البيان 

 م: أنه رسالة قوامها سال : توضيح حقيقة ااد وكان هدفه

 والسالم. اادخالص واالعتدال

 ؟من أين نبعت رسالة عمان: )مصادرها(س:

 ورؤية هاشميةمن القرآن واادسالم 

 ؟تبناه الهاشميون لخدمة اادسالم واملسلمين الذي نهجما الس: 

براز صورته الحقيقية *خدمة للمجتمع ودفاع عن اادسالم وإ

 املشرفة.

ة هاشمية: ليتبنى األردن املؤتمرات *والرسالة وليدة فكر 

ت)علل( لصياغة موقف إسالمي عقالني والندوات واملبادرا

عرض على الشعوب اادسالم الذي حفظ الحياة ي  فقهي سياس ي 

 من االنحراف.

 ؟الفئات املخاطبة في رسالة عمانما  س:

 والناس في العالماخواتنا في ديار اادسالم ، 

 ؟ألمة في أمور اذكرهارسالة عمان ايصارح بيان س: 

 (املنعطف الصعب وهو الذي يتمثل في :1

 أ.األخطار.

ي تواجه األمة)وهي(تهديد هويتها وتفريق كلمتها التحديات التب.

 والنيل من مقدساتها.وتشويه دينها 

 (الهجمة الشرسة التي يتعرض لها اادسالم من2

 .الذين يصوروها عدوا لهم، بالتشويه واالفتراء 

 أفعالون ااد والذين يدع  هم غير مسؤولة.نتساب لإلسالم و

 ؟محاور رسالة عمان اذكر س: 

.وقف تكفير املسلمين لبعض بسبب خالفات عقائدية ثانوية 1

 ج.وحرمانهم من حقوقهمب. وقتلهم  )ألن فيه( أ.فتنة

 وتقويتها.املسلمين ببعضهم : لتوحيد األمة  .اعتراف2

 :هالء)ألنها(.وقف الفتاوي غير الصحيحة على أيدي الج3

 أ.تضلل الناس بأفكار خاطئة

 ينتج عنها أفعال خاطئة.ب. 

 ؟مبادئ رسالة عمان: )املبادئ اادنسانية املشتركة(س:

 واملواثيق والعهود، وتحريم الغدر..احترام حق الحياة 1

 .تكريم اادنسان دون النظر للونه أو جنسه أو دينه2

 .التوازن واالعتدال والتوسط.3

 لعفو اللذان يعبران عن سمو النفس..التسامح وا4

 .الرفق واللين، ونبذ العنف والغلظة.5

 عدالة في معاملة االخرين.الو .تحقيق الرحمة والخير للناس 6

 ؟رسالة عمان برهن شمولية هدف وعاملية مسعىس: 

 علل(العربية بل ترجمت لعدة لغات ) لم تقتصر على اللغة

  أ.ليتم توز عها في شتى أنحاء العالم 

طالع على حقيقة اادسالم وفهمه ب. لتتمكن الشعوب من ااد 

 للحوار بين املجتمع.
ً
 تعزيزا

 الفصل الثاني:

  ؟كدتها رسالة عمانأمبادئ أساسية للسلوك البشري س: 

ل أسباب العنف الوسطية والتسامح ألن تطبيقهما يزي

ويحقق غايات الشرائع السماوية في نشر  والتعصب والكراهية

 لعدل والسالم.املحبة وا

 ؟ما أهداف الوسطيةس: 

 عن األهواء .1
ً
 .الوصول للحقائق بعيدا

 فراط أو تهاون..قيام اادنسان بواجباته من غير إ2

 ونبذ التعصب..نشر املحبة وتقبل اآلخر 3

 ضفاء معاني االستقامة واألمانة والخير على املجتمع..إ4

 ؟يينفكر الهاشممظاهر تبني وتطبيق الوسطية في بين س: 

رعاية امللك عبدهللا الثاني مؤتمرات منتدى الوسطية للفكر 

 والثقافة:

 املؤتمر األول )وسطية اادسالم بين الفكر واملمارسة(

 م.2004في عمان/

 توصياتهم وقراراتهم اعتماد رسالة عمان وتبينها اعالميا

واعتماد قرارات مؤتمرات الوسطية التي عقدت في الكويت 

 ن لتعميمها.والسعودية والبحري

صالح لدور العملي لتيار الوسطية في ااد واملؤتمر الثاني بعنوان: )ا

 ونهضة األمة(

 م2006في عمان/

 بحضور نخبة علماء ومفكرين وقادة ينتمون لنهج الوسطية
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 ؟ليهايق التسامح التي دعت رسالة عمان إوسائل تطببين س: 

 امة..احترام حقوق وحريات اادنسان لتحقيق العدالة والكر 1

 .االحترام املتبادل بين أتباع األديان واملذاهب.2

ونبذ التعصب الحوار والعيش املشترك واملحبة .تعزيز مفهوم 3

 والكراهية.

 ؟مظاهر التسامح في اادسالمبين  س:

 أ.كرم اادسالم اادنسان دون النظر للونه أو جنسه أو دينه.

ض كد منهج الدعوة الذي يقوم على الرفق واللين ورفب.أ

 العنف.

 ج.هدف اادسالم هو تحقيق الرحمة والخير للناس.

 ؟آثار تطبيق التسامح في املجتمعات البشرية بينس: 

 .نشر ثقافة العيش املشترك بين الشعوب واألمم.1

 .االنفتاح على الثقافات، وتحقيق املكاسب.2

 .ازدهار املجتمع اادنساني.3

 .انتشار املحبة واأللفة.4

 الفصل الثالث:

  ؟ نواع( التطرفاذكر صور)أس: 

 (خالقي)فكري/ ديني / سياس ي/ أ

 ؟موقف الشرائع السماوية من التطرفبين س: 

كدت الشرائع السماوية مبادئ  )السالم والعيش املشترك( أ

 عن التطرف واالرهاببع
ً
وجاءت رسالة عمان تؤكد موقف  يدا

 فات.اادسالم من هذه اآل 

  ؟في املجتمعات أسباب انتشار التطرف والغلو ما س: 

 ضعف القيم واملبادئ. (1

 الشر عة.وفهم مغلوط لنصوص االبتعاد عن الدين  (2

 والحد من حريات الدول. انتهاك حقوق اادنسان (3

 ممارسة صور التعصب )العرقي أو الطائفي أو املذهبي( (4

 االستخدام الخطأ لوسائل االتصال التكنولوجي. (5

 

 خطر أنواع التطرفأالتطرف الفكري: من س:

  الخروج عن)القواعد الفكرية والثقافة( السائد في  وهو

 املجتمع.

  وعدم تقبل آراء اآلخرين. : التعصب للرأيمظاهرة ومن 

  تدمر املنظمات اادرهابية: تستبيح الدماء و : أمثلتهومن

 جتمعات.امل

 

 من أالتطرف الديني: )س: 
ً
 ؟نواع التطرف(أخطر أيضا

  و 
ً
.هو الخروج عن االعتدال في الدين فكرا

ً
 عمال

  والتطرف املذهبي.التطرف لدين معين  أنواعهومن 

  استباحة الدماء واألموالمظاهره ومن : 

 ؟خطار التطرف على املجتمعاتأ اذكر  س:

 ها.وانيهار تأخر كثير من املجتمعات وتراجعها 

 س: من سمات التطرف في العالم؟

 للمتطرفين.ااد  أن
ً
 عمليا

ً
 رهاب أصبحت سلوكا

 .(عتداء على املدنيينوامن )قتل وتدمير 

 ؟بين )آثار( التطرف في املجتمعاتس: 

ندما يتمكن وشجرة الحضارة تذوي عتدمير بني شامخة 

 الحقد وتنغلق الصدور.

 حروب اليوم هي بسبب التطرف واادرهابو *

 ؟موقف اادسالم من التطرف واادرهاببين  س:

الذي يقوم على االعتدال والتسامح غريب عن اادسالم 

 خالقيا، املفهوم املعاصر لإلرهاب.، دينيا وأو ستنكر

الحرب التي وصفها امللك عبدهللا الثاني في خطابه أمام س: 

 28الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها السبعين 

 ؟م2015أيلول 

(حربنا العاملية اليوم ليست بين الشعوب أو األديان، بل هي 1

 واملعتقدات. ديانجميع األ حرب بين املعتدلين واملتطرفين من 

(مستقبل العالم، يتعرض لتهديد خطير من الخوراج: وهم 2

 الخارجين عن اادسالم وقيمة )اللذين يهددون املجتمع العاملي(

أ. فهم يستغلون االختالفات الدينية لهدم التعاون والتراحم بين 

 الناس، من جميع األديان.

الديانات تباع مختلف ب.وتستغل حالة اادنغالق والشك بين أ

 واملذاهب للتوسع وبسط نفوذها.

ج.ويمنحون أنفسهم مطلق الحرية لتحريف تأويل كالم هللا 

 وتبرير جرائمهم البشعة.

 ؟ور املواطن في مواجهة التطرفبين  د س:

 خر.(الحوار واحترام اآل 1

 (تسليح نفسه بالعلم واملعلومة الصحيحة2

 املتطرفة.ورفض األفكار (محاربة التعصب والتطرف بصوره 3

 ( الدفاع عن أرض الوطن والتضحية في سبيله.4

 (الرجوع ملصادر موثوقة للتأكيد من املعلومة، كدائرة االفتاء.5
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(التعاون مع مؤسسات الدولة منها األمنية للتبليغ عن أي 6

ش يء يثير الشبهة )مواطنة فاعلة من خالل مساعدة أجهزة 

 الدولة(.

)املادية واملعنوية( حديثا  ( الدفاع عن املكتسبات الوطنية7

 وقديما.

ت 8 ( رفض األفكار املتطرفة الداعية إلى العنف والتي ال تم 

 للدين بأي صلة.

 

 

قائم على  : منهج فكري وموقف أخالقي سلوكي لوسيطةا .1

 .فراط والتفريطسان دينيا ودنيونا، بعيدا ًعن ااد اعتدال اادن

ا عبر )االنفتاح وقبولهم : احترام التنوع واالختالف التسامح .2

خالقيا فقط بل حرية الفكر واملعتقدات( وهو ليس أواملعرفة و 

 سياس ي وقانوني.

اقف : مجموعة التطرف  .3 من األفكار واملعتقدات واملو

 وتتجاوز املألوف واملتفق عليه. يتشدد األفراد في اتخاذها

اقف)عنصرية متشددة( تجاه  :التطرف السياس ي .4 اتخاذ مو

 الشعوب.

 تزان األخالقي: ج عن اادالخرو  :القيالتطرف األخ .5

 خالقي.إما بالتشدد في تطبيق سلوك أ -

 أو في التخلي عن تطبيق ذلك السلوك. -

 كان مصدرها وشكلها، : املمارسات ا اادرهاب .6
ً
لخاطئة أيا

 متجاوز ألحكام هللا.حياة اادنسان ، متمثلة في التعدي على 

 ؟ رسالة عمان معلومات .1

 والسياسيين الذين اقروهابلغ عدد القادة الدينيين 

 من ) 552(  )2006إلى  2005)
ً
:84( مفكرا

ً
 ( بلدا

 في الوسطية واالنفتاحس:  .2
ً
 ؟يمثل الهاشميون انموذجا

بوصفها ثوابت تنطلق من ألنهم دافعوا عن قيم الوسطية 

 لتعزيز الحوار، ونبذ الفرقة بين أبناء الوطن. اادسالم،تعاليم 

 ملاذا  .3
 
 ؟خصائص األمة اادسالميةعد الوسطية من أبرز ت

  ألن الدين اادسالمي قام على التوازن واالعتدال والتيسير 

  )ويحارب نزعات الغلو والتطرف والتشدد)ألنها 

 تحجب العقل عن سوء العواقب -

 اندفاع أعمى خارج ضوابط الشر -

 ليست من طباع املسلم الحقيقي -

 اادسالم يرفضها مثلما ترفضها الديانات السماوية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطلحات مهمه ؟؟؟؟

 تم بحمد هللا

 المستوى الثالث

 مدارس النظم الحديثة
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 :الفصل األول 

 ؟عدد املؤسسات الدستورية في األردنس:

 .القضائية3.التشر عية     2.التنفيذية     1

 

 العرش الحكومة     األعيان    النواب

 ؟تتكون السلطة التنفيذية من مكونين رئيسين هما س:

 .مجلس الوزراء )الحكومة( -2    مؤسسة العرش -1

 ؟بين طبيعة نظام الحكم في األردن س:

 ويمثل امللك مؤسسة العرش. وراثينيابي ملكي 

 وراثيمن الدستور األردني أن العرش  (28جاء في املادة )س: 

فــي أســرة امللــك عبــد هللا األول، وتكــون فــي الــذكور مــن أبنائــه،  

ا ألسس بينها
ً
 ؟وفق

ا ثم إلى تنتقل والية امللك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائ -أ
ً
ه سن

 أكبر أبناء ذلك االبن األكبر وهكذا..

إذا لــم يكــن لــه عقــب تنتقــل إلــى أكبــر إخوتــه ثــم إلــى أكبــر أبنــاء  -ب

 إخوته، وهكذا حسب الترتيب.

 ؟ ما هي أبرز صالحيات امللكس:  

 قيادة القوات املسلحة فهو القائد األعلى للقوات املسلحة. .1

 تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء. .2

 تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه. .3

تعيـــــــــين قائـــــــــد الجـــــــــيش ومـــــــــدير املخـــــــــابرات والـــــــــدرك، وإنهـــــــــاء  .4

 خدماتهم.

 اختيار ولي العهد وتعيين نائب امللك. .5

الــدعوة إلــى إجــراء االنتخابــات النيابيــة، ودعــوة مجلــس األمــة  .6

افتتاحه وتأجيله وحله.  لالجتماع، و

 األمة.املصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس  .7

 إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية. .8

 من صالحيات امللك التي ترتبط بالسلطة التشر عية: النقاط

( 2  +6  +7) 

 

 

شكل مجلس الوزراء وفق أسس،اذكرهاس:   ؟ي 

 يختار امللك رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الوزارة.  -أ

هم علـــى امللـــك يختـــار رئـــيس الـــوزراء الـــوزراء، و عـــرض أســـماء -ب

 ادصدار اادرادة امللكية السامية بتشكيل الحكومة.

 يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة امللك. -ج

يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النـواب خـالل  -د

 شهر من تشكيله للحصول على الثقة.

 وضح العالقة بين السلطتين التشر عية والتنفيذية؟س: 

 الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب.رئيس  •

 كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته. •

يتعــــين علــــى الحكومــــة للبقــــاء فــــي الســــلطة الحصــــول علــــى ثقــــة  •

 مجلس النواب بناًء على البيان الوزاري الذي تقدمه.

 ؟ما األسباب املوجبة لتغيير الحكومات )الوزارة( في األردنس:

ى جاللــة امللــك أن الــوزارة فقــدت انســجامها وقــدرتها علــى .إذا رأ1

 بذل مزيد من العطاء.

 .أو ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب.2

.أو أن جهودهـــا وتوجهاتهـــا ال يســـتجيبان لظـــرف جديـــد متغيـــر أو 3

 سياسة عربية خارجية مستجدة.

 ؟من أبرز مهام مجلس الوزراءس: 

 إعداد املوازنة العامة للدولة. .1

 اقتراح مشار ع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة. .2

 إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. .3

 تنفيذ السياسة العامة للدولة داخلًيا وخارجًيا. .4

 ؟ما اختصاصات السلطة التشر عيةس: 

 تشر ع القوانين املنظمة لحياة الشعب. )تشر عي( .1

 امة. )تشر عي(إقرار املوازنة الع .2

 منح الثقة للحكومة. )رقابي( .3

اقبة أدائها. )رقابي( .4  مساءلة الحكومة ومر

 ؟بين أهمية السلطة القضائيةس: 

 تطبيق القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالقاتهم.

 ؟ما مظاهر استقالل القضاء األردنيس: 

لــون فــي املحــاكم بقــرار املجلــس القضــائي،  عز  رقــون و   عينــون وي  إذ ي 

ا ألحكام الدستور.ويقترن بإر 
ً
 ادة ملكية وفق

 

 

الوحـــدة السامســـة: الســـلطات الدســـةو  ة والحيـــاة 
 الحزبية في األ دن                                       
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 ؟بين اختصاصات السلطة القضائيةس: 

دها السلطة التشر عية والتنفيذية. .أ حد 
 
 تطبيق القوانين التي ت

ضـــــــمان الحقـــــــوق والحريـــــــات علـــــــى أســـــــاس ســـــــيادة القـــــــانون  .ب

 والتكامل مع السلطتين التشر عية والتنفيذية.

وإحـــــــداث تغييـــــــر  حمايـــــــة املجتمـــــــع مـــــــن الجريمـــــــة واادنحـــــــراف .ج

 إيجابي للمجتمع وطموحاته.

 الفصل بين املتخاصمين وتحقيق االستقرار والتوازن. .د

مــــــــــا عالقـــــــــــة الســــــــــلطة القضـــــــــــائية بالســــــــــلطتين التنفيذيـــــــــــة س: 

 ؟والتشر عية

دها السلطة التشر عية والتنفيذية.  حد 
 
 تطبيق القوانين التي ت

 ؟وضح مظاهر تطبيق مبدأ استقاللية القضاء في األردنس: 

 املحاكم مستقلة ومصونة من تدخل أي جهة. .1

 وجلساتها مفتوحة أمام الناس. .2

ويحــــق لألفــــراد واملؤسســــات االحتـكـــام للقضــــاء علــــى اخــــتالف  .3

 أنواع املحاكم ودرجاتها.

 ؟ تقسم املحاكم في األردن إلى ثالثة أنواع، بينها س:

 املحاكم النظامية. (1

 واملحاكم الخاصة. (2

 واملحاكم الدينية التي تشمل:  (3

 املحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية. 

 الفصل الثاني: الحياة النيابية في األردن:

 ؟متى بدأت الحياة النيابية في األردنس: 

ــــــكلت خمســــــة مجــــــالس تشــــــر عية )مــــــن 
 
منــــــذ تأســــــيس اادمــــــارة ش

 م(.1946م حتى االستقالل 1929

 –1929بمــــــــاذا تميــــــــزت املجــــــــالس التشــــــــر عية التــــــــي شــــــــكلت س: 

 ؟م1946

 لنشاط السياس ي.با (1

اقبة أداء الحكومات ومساءلتها. (2  ومر

 والتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية. (3

: تطور الحياة النيابية )
ً
 م(:1967 – 1946أوال

مــــــا ثمــــــار وأثــــــر التطــــــور الدســــــتوري والنيــــــابي فــــــي األردن بعــــــد س: 

 ؟م1956انتخابات 

 مشاركة الفعاليات السياسية كافة. .1

رابـــــع( ظهـــــور أكبـــــر كتلـــــة ائتالفيـــــة وشـــــهد املجلـــــس النيـــــابي )ال .2

( مقعًدا من أصل 26حزبية عندما حصل مرشحو األحزاب على )

كلت على إثرها حكومـة سـليمان النابلسـ ي: )وهـي 40)
 
( مقعًدا، ش

 أول حكومة حزبية ائتالفية باسم الحكومة الوطنية(.

م( 1967 – 1946التحــــديات التــــي واجهــــت الحيــــاة النيابيــــة )س: 

 ؟بة الديمقراطيةوأثرت في التجر 

 الحروب اادقليمية وتداعيات القضية الفلسطينية.

انتخـــــاب آخـــــر مجلـــــس نيـــــابي يجمـــــع بـــــين الضـــــفتين الشـــــرقية س: 

 م.1967/ نيسان/ 15  ؟والغربية كان في

م اســتمرت 1984 – 1967خــالل فتــرة تعطــل الحيــاة النيابيــة س: 

القيادة الهاشمية عقد اجتماعات مـع الشـعب ومشـاركتهم صـنع 

قــرار والبحــث عــن صــيغ بديلــة للمجلــس النيــابي، فمــا أبــرز تلــك ال

 ؟الصيغ

 م.1972مشروع االتحاد الوطني األردني  •

 م.1978واملجلس الوطني االستشاري عام  •

 م(:1984 – 1978ثانًيا: املجلس الوطني االستشاري )

فســر: وجــه امللــك الحســين بــن طــالل رســالة ملكيــة إلــى رئــيس س: 

م، دعـــا فيهـــا الحكومـــة إلـــى وضـــع 1978ان نيســـ 13الـــوزراء بتـــاريخ 

ـــــــأ بموجبـــــــه املجلـــــــس الـــــــوطني االستشـــــــاري 
 
ش
ج
ن ؟ قـــــــانون مؤقـــــــت ي 

 )أهدافه(

بوصــــــــــــفه صــــــــــــيغة تأخــــــــــــذ بالحســــــــــــبان معطيــــــــــــات األوضــــــــــــاع  .1

 االستثنائية التي مر بها األردن.

 بهدف تبادل الرأي واملشورة. .2

 ومناقشة السياسات العامة. .3

 والنظر في القوانين والتشر عات جميعها. .4

 م.1988حتى  1984من  ؟كم استمر املجلس النيابي العاشرس: 

مــــــا العــــــام الــــــذي عــــــادت فيــــــه الحيــــــاة الديمقراطيــــــة لــــــألردن س: 

 م.1989؟  وانتخاب املجلس النيابي الحادي عشر هو

 ؟ ما آخر مجلس نيابي في عهد امللك الحسين بن طاللس: 

 م.1997املنتخب عام  املجلس النيابي الثالث عشر 

شــهدت الحيــاة النيابيــة فــي عهــد امللــك عبــد هللا الثــاني  فســر:س: 

ا
ً
 ؟ابن الحسين تطوًرا ملحوظ

 نظًرا لتوجيهاته للحكومات بنشر ثقافة الديمقراطية. .1

 وتعزيز مفهوم املشاركة السياسية ألطياف املجتمع. .2

 ودعوته ادنشاء الهيئة املستقلة لالنتخاب. .3

 ة الحزبية.وتأكيده ترسيخ سياسية اادصالح، وتطوير الحيا .4

 



 
 0797472194س النظم الحديثة    د.عمر جبر         مدار         2004الجود في تاريخ األردن        المستوى الثالث والرابع         جيل 

 

23 
 0797472194د.عمر جبر       مدارس النظم الحديثة         د.عمر جبر                     مدارس النظم الحديثة        د.عمر جبر    

 ؟أجريت في عهد امللك عبد هللا الثانيس: 

 م انتخابات املجلس النيابي الرابع عشر.2003 -

 م انتخابات املجلس الخامس عشر.2007 -

 م انتخابات املجلس النيابي السابع عشر.2013 -

 م صدر قانون االنتخاب النيابي الجديد.2016 -

 ؟ م2016د أبرز ما جاء في قانون االنتخاب النيابي الجديس: 

( عضـــًوا مـــن بيـــنهم 130أصــبح عـــدد أعضـــاء مجلـــس النــواب ) .1

 ( مقعًدا للكوتا النسائية.15)

إلغــــــاء قــــــانون الصــــــوت الواحــــــد واعتمــــــاد القائمــــــة النســــــبية  .2

املفتوحـــة: بحيـــث يمتلـــك كـــل ناخـــب عـــدًدا مـــن األصـــوات يســـاوي 

 عدد املقاعد املخصصة لدائرته االنتخابية.

 ة في األردن:الفصل الثالث: الحياة الحزبي

 ؟متى بدأت الحياة الحزبية في األردنس: 

: الـــذي شـــكل حـــزب االســـتقاللمنـــذ عهـــد اادمـــارة: عنـــدما تأســـس 

م، وانضــم إليــه بعــض الزعمــاء 1921أول حكومــة أردنيــة فــي عــام 

 الوطنيين في األردن.

 ؟ مطالب األحزاب السياسية في األردن قبل االستقاللس: 

دة العربيــة و رفــض وعــد بلفــور مطالــب األحــزاب القوميــة: الوحــ .أ

 والهجرة اليهودية إلى فلسطين.

مطالــب األحـــزاب الوطنيـــة: اســتقالل األردن و إنهـــاء االنتـــداب  .ب

 البريطاني.

 ؟ أهم األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اادمارة س:

حـــــــــزب االســـــــــتقالل و حـــــــــزب الشـــــــــعب األردنـــــــــي و حـــــــــزب اللجنـــــــــة 

 التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني.

 – 1946فســــر: نشــــطت الحيــــاة الحزبيــــة فــــي األردن بــــين عــــام س: 

 ؟ )ما عوامل نشاطها(م1957

 م.1946االستقالل عام  .1

 م.1950ووحدة الضفتين عام  .2

 م: الذي سمح بتشكيل األحزاب.1952وإصدار دستور  .3

 ؟م1989ما أبرز مظاهر مرحلة العودة للحياة الحزبية عام س:

 م.1991صدور امليثاق الوطني عام  .1

 م.1992دور قانون األحزاب عام ص .2

 إطالق الحريات العامة. .3

 تعديل قانون األحزاب. .4

م 1991املبادئ التي سـعى مـن خاللهـا امليثـاق الـوطني األردنـي س: 

إلــــى ترســــيخ الــــنهج الــــديمقراطي، وتحقيــــق التعدديــــة السياســــية: 

 )مبادئ امليثاق الوطني األردني(؟

ألحــــــــــزاب احتـــــــــرام قواعــــــــــد العمــــــــــل الـــــــــديمقراطي فــــــــــي ســــــــــلوك ا .أ

 السياسية.

الســـماح لألحـــزاب باســـتئناف عملهـــا واملشـــاركة باالنتخابـــات،  .ب

 وترخيص أحزاب جديدة.

ترســــــــيخ قــــــــيم التســــــــامح واملوضــــــــوعية، واحتــــــــرام معتقــــــــدات  .ج

 اآلخرين.

ضمان الحريات األساسية للمواطنين بما يكفل حرية الـرأي:  .د

 وتحقيق املساواة وتكافؤ الفرص.

 ديمقراطية للدولة.الحفاظ على الصفة املدنية وال .ه

 ؟ عدد االتجاهات السياسية الحزبية في األردنس: 

 قومية و طنية و إيديولوجية.

 ؟بين أهمية إطالق الحريات العامةس: 

 إلغاء األحكام العرفية املقيدة للحريات. •

والســـــــــــــــــماح بإصـــــــــــــــــدار الصـــــــــــــــــحف واملجـــــــــــــــــالت واملطبوعـــــــــــــــــات  •

 املتخصصة.

 

 ؟أهم تعديالت قانون األحزابس: 

 م2015وفي عام  م2007عام 

 ال يقل عدد املؤسسين 

 ( عضو.500للحزب عن )

دل القانون ليصبح عدد  ع 

 ( 150املؤسسين للحزب )

 عضًوا )علل( بهدف 

 تشجيع املشاركة الحزبية.
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 ما املقصود باملصطلحات اآلتية؟؟!!!س: 

: مؤسســــــة يمثلهـــــــا ملــــــك اململكــــــة األردنيـــــــة مؤسســــــة العــــــرش .1

 ن األول للسلطة التنفيذية.الهاشمية وهي املكو 

)الحكومة(: مجلـس يتـألف مـن رئـيس الـوزراء  مجلس الوزراء .2

وعـــــدد مـــــن الـــــوزراء حســـــب الحاجـــــة واملصـــــلحة وتعـــــد الحكومـــــة 

 صاحبة الوالية العامة على شؤون الدولة.

: هــــو خطــــة عمـــــل الحكومــــة بنــــاًء علــــى كتـــــاب البيــــان الــــوزاري  .3

ســـأل مـــن التكليـــف مـــن امللـــك وتتعهـــد بتنفيـــذه فـــي مـــدة وال 
 
يتهـــا وت

 مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه.

: ركيزة أساسية للحكم في الدولـة األردنيـة السلطة التشر عية .4

ألن األمــة مصــدر الســلطات وتنــاط بامللــك، ومجلــس األمــة املكــون 

 من: مجلس ي األعيان والنواب.

: هـو املجلـس الـذي يتـولى السـلطة التشـر عية فـي مجلس األمة .5

مجلســـ ي األعيـــان املعـــين مـــن امللـــك، والنـــواب  األردن ويتـــألف مـــن

 املنتخب من الشعب.

: أعضــاء منتخبــين بــاقتراع ســري مــن الشــعب مجلــس النــواب .6

 ويكون عددهم ضعف عدد مجلس األعيان.

: أعضاء يعينهم امللك بـإرادة ملكيـة وال يتجـاوز مجلس األعيان .7

 عدد نصف عدد أعضاء مجلس النواب.

التـــــــي تتوالهـــــــا املحـــــــاكم : وهـــــــي الســـــــلطة الســـــــلطة القضـــــــائية .8

ــــــــا لقــــــــوانين اململكـــــــــة 
ً
بــــــــاختالف أنواعهــــــــا وتصــــــــدر أحكامهـــــــــا وفق

 ومستقلة عن السلطات األخرى.

: مجلـــس يمثـــل قمـــة هـــرم الســـلطة املجلـــس القضـــائي األردنـــي .9

القضـــــائية فـــــي األردن ويجســـــد مـــــع مجلـــــس األمـــــة والـــــوزراء مبـــــدأ 

 الفصل بين السلطات.

مللك حسين بـن طـالل فـي : أنشأه ااملجلس الوطني االستشاري .10

م وهـــــو مجلـــــس معـــــين: بـــــإرادة ملكيـــــة، وبتنســـــيب مـــــن 1978عـــــام 

رئـيس الـوزراء كانـت مدتـه عـامين، يمثـل شـرائح املجتمـع، وفئاتـه 

 السياسية واالجتماعية.

م مـــــــــن أجـــــــــل 2012: تأسســـــــــت الهيئـــــــــة املســـــــــتقلة لالنتخـــــــــاب.11

اادشـــراف علـــى االنتخابـــات النيابيـــة وأي انتخابـــات أخـــرى يقررهـــا 

 جلس الوزراء.م

:تخصيص نسبة أو عدد من مقاعـد الهيئـات الكوتا النسائية.12

املنتجة واملجاليس النيابية والبلدية للنساء لضمان تمثيل املرأة 

اقع التشر ع وصنع القرار.  األردنية في مو

: مجموعة من القـوانين تلجـأ إليهـا الدولـة فـي األحكام العرفية.13

الطــــوارئ حتــــى تــــزول الظــــروف  حالــــة األزمــــات، تعلــــن فيهــــا حالــــة

مــنح فيهــا الســلطة التنفيذيــة صــالحيات واســعة حتــى 
 
الطارئــة، وت

 يستتب األمن واالستقرار في البالد.

م وهــو اادطـــار الـــذي يتضـــمن 1991:صـــدر عـــام امليثــاق الوطني.14

املبادئ العامة الناظمة للعمل السياس ي التي تتفـق عليهـا القـوى 

نــي املختلفــة ،وســعى إلــى: ترســـيخ السياســية وفئــات املجتمــع األرد

 النهج الديمقراطي، وتحقيق التعددية السياسية.

 : )وسبب صدورها:(قانون األحزاب.15

م تنـــــــــاول تنظــــــــــيم مختلـــــــــف أوجــــــــــه الحيــــــــــاة 1992قـــــــــانون صــــــــــدر 

السياســية والحزبيــة،)علل(: ألن األحــزاب السياســية مــن مظــاهر 

 الحياة الديمقراطية للدولة.

م بأنــــه: تنظــــيم 1992ألحــــزاب األردنــــي : عرفــــه قــــانون االحــــزب.16

ــا للدســتور وأحـكـام 
ً
سياســ ي يتــألف مــن جماعــة مــن األردنيــين وفق

القـــــــانون )بقصـــــــد :( املشـــــــاركة فـــــــي الحيـــــــاة السياســـــــية وتحقيـــــــق 

أهـــــــــداف محـــــــــددة تتعلـــــــــق بالشـــــــــؤون السياســـــــــية واالقتصـــــــــادية 

 واالجتماعية و عمل بوسائل سلمية ومشروعة.

 

 ـــــبب ؟؟!!!!ــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــس: م

يعد األردن أنموذًجا للدولة الحديثة القائمة على املؤسسات  .1

 (؟الدستورية )التنفيذية والتشر عية والقضائية

 ألنها تقوم على التكامل والتعاون في إدارة الدولة األردنية.

؟ يبلـــغ عـــدد أعضـــاء مجلـــس النـــواب ضـــعف مجلـــس األعيـــان .2

طات؛ إذ نـــص الدســـتور: أن نظـــام الحكـــم ألن األمـــة مصـــدر الســـل

ل على أهميـة الحيـاة النيابيـة عـن طريـق 
 
نيابي ملكي وراثي؛ ما يدل

 مشاركة الشعب في الحياة السياسية.

 ؟تعد السلطة القضائية مستقلة عن السلطان األخرى  .3

 حيث تتوالها املحاكم باختالف أنواعها. •

ا للقوانين املعمول بها في ا •
ً
 ململكة.وتصدر أحكامها وفق

شـهدت الحيـاة النيابيـة بعـد االسـتقالل مسـتجدات قانونيــة،  .4

 ؟وسياسية واجتماعية داخلًيا وخارجًيا

 م.1948نتيجة نكبة فلسطين  (1

م: األمـر الـذي اسـتدعى إعـادة النظـر فـي 1950وحدة الضفتين  (2

قــــــانون االنتخــــــاب )فســــــر:( لضــــــمان مشــــــاركة الفلســــــطينيين فــــــي 

 الضفة الغربية باالنتخابات.
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ظــــــم املجــــــالس النيابيــــــة األردنيــــــة قبــــــل انتهــــــاء مــــــدتها حــــــل مع .5

 (؟م1967 – 1946الدستورية بين عامي )

 بسبب التحديات التي أثرت في التجربة الديمقراطية األردنية. •

ومـــــــــــــن أهمهـــــــــــــا الحـــــــــــــروب اادقليميـــــــــــــة، وتـــــــــــــداعيات القضـــــــــــــية  •

 الفلسطينية.

 ؟تشكيل املجلس الوطني االستشاري  .6

التــــــي منعــــــت املجلــــــس نتيجــــــة للظــــــروف اادقليميــــــة املحيطــــــة  (1

 النيابي من االستمرار.

 ولكي ال تنقطع الحياة النيابية في اململكة. (2

ا لسد الفراغ الدستوري. (3
ً
 مؤقت

ً
 بوصفه حال

 وإتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية في صنع القرار. (4

تمديــد مـــدة املجلـــس النيـــابي التاســـع أكثــر مـــن مـــرة بعـــد انتهـــاء  .7

 ؟م1971مدته عام 

م واالحــــــــتالل اادســــــــرائيلي 1967 بســــــــبب حــــــــرب حزيــــــــران عــــــــام •

 للضفة الغربية.

وتعطـــل وظيفـــة الســـلطة التشـــر عية وتأجيـــل جلســـات مجلـــس  •

 األمة.

صـــدرت اادرادة امللكيـــة دعـــوة مجلـــس األمـــة التاســـع الجتمـــاع  .8

م بعــــــــد إعــــــــالن حــــــــل املجلــــــــس الــــــــوطني 1984بــــــــدورة اســــــــتثنائية 

 ؟االستشاري 

 لتعديل بعض مواد الدستور. •

تكميليــــــــة ملــــــــلء املقاعــــــــد النيابيــــــــة وإجــــــــراء انتخابــــــــات فرعيــــــــة  •

الشـاغرة بوفـاة ثمانيــة نـواب مــن أعضـاء املجلــس النيـابي التاســع 

 م، وسمي هذا باملجلس النيابي العاشر.1984 – 1974

دعـــــــا امللـــــــك الحســـــــين بـــــــن طـــــــالل إلـــــــى إجـــــــراء انتخابـــــــات برملانيـــــــة 

 م.1989عودة الحياة البرملانية لألردن  ؟م1989

 

 استمرار مسيرة اادصالح.رغبة من امللك الحسين في  •

للتعامــل مــع األحــداث: كاألزمــة االقتصــادية، وفــك االرتبــاط مــع  •

 فلسطين.

عـــــد انتخـــــاب املجلـــــس النيـــــابي الحـــــادي عشـــــر عـــــام  .9 م، 1989ي 

 ؟بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية

ئح ألنــــــــه شــــــــهد مشــــــــاركة حزبيــــــــة واســــــــعة مــــــــن مختلــــــــف الشــــــــرا 

 دن.واألطياف السياسية في األر 

تأكيد امللك عبد هللا الثـاني ضـرورة ترسـيخ سياسـية اادصـالح  .10

 ؟وتطوير الحياة الحزبية

 املشاركة الفاعلة في صنع القرار.لتمكين املواطن األردني من 

م 2003تأجيل انتخاب املجلس النيابي الرابع عشر إلى عام .12

 م:2001عام  املجلس النيابي الثالث عشر على الرغم من انتهاء 

م، 2001مر املجلس النيابي الثالث عشر قائًما حتى عام است

 وتأجيل انتخاب مجلس جديد؟

بســبب الظــروف التــي مــر بهــا األردن وهــي: تــداعيات حــرب الخلــيج 

 الثانية واالنتفاضة الفلسطينية.

إعـــالن األحـكــام العرفيـــة وإيقـــاف النشـــاط الحزبـــي بـــين عـــامي 13

 ؟م1989 – 1957

 ر وقوانين العمل الحزبي.ملخالفة بعض األحزاب الدستو  (1

 وتوتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليمًيا ودولًيا. (2

 للحفاظ على أمن الوطن وسالمته. (3

استمرار عمل جماعة اادخوان املسلمين بنشاطها على الرغم .12

 ؟م1989 – 1957من إيقاف العمل الحزبي بين عامي 

 ًيا.بحكم أنها جمعية خيرية اجتماعية، وليست حزًبا سياس

م 1989تســمية مرحلــة العــودة إلــى الحيــاة الحزبيــة منــذ عــام . 13

 ؟بمرحلة التحول الديمقراطي

 م1989ة النشاط الحزبي في األردن عود

 ألنها شهدت إعادة انطالق الحياة النيابية من جديد. (1

وإجــــراء االنتخابــــات النيابيــــة التــــي ســــمحت ألعضــــاء األحــــزاب  (2

وشــــــاركت بهــــــا مختلــــــف م 1989السياســــــية بالترشــــــح النتخابــــــات 

 األطياف الحزبية والسياسية.

خلــق توجــه لــدى السياســيين ادنشــاء أحــزاب سياســية مثلـــت .14

 ؟االتجاهات السياسية القومية والوطنية واأليدولوجية

  م.1992بسبب صدور قانون األحزاب األردني 
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 الفصل األول: التطور التاريخي للقوات املسلحة األردنية:

 ؟ العربي األردني بمراحل تطور مهمة، اذكرها مر  الجيشس: 

: املرحلة األولى ) 
ً
 م(.1953 – 1921أوال

 م(.1966 – 1953ثانًيا: املرحلة الثانية )

ا: املرحلة الثالثة )
ً
 م(.1976 – 1967ثالث

 م(.1999 – 1977رابًعا: املرحلة الرابعة )

 حتى اآلن(. – 1999خامًسا: املرحلة الخامسة )

: امل
ً
 م(:1953 – 1921رحلة األولى )أوال

 ؟بين كيف تم تشكيل نواة الجيش العربي األردنيس: 

م من رجال الثورة العربية الكبرى الذين جـاؤوا مـع 1921تشكلت 

 األمير عبد هللا إلى شرق األردن لحماية أرضها وشعبها.

 1921بين تشكيالت الجيش العربي األردني في املرحلة األولى ) س:

 (؟دد و عرفم(: )ع1953 –

القــوة العربيــة: وهــي القــوة التــي جــاءت مــع األميــر عبــد هللا مــن  .1

ا و)25الحجاز إلى معان وتكونت من )
ً
 ( جندًيا.250( ضابط

قوة األمن العام: مهمتها حفظ األمن وتكونت من قوة الـدرك  .2

 الثابتة، وقوة الهجانة.

 ( فرًدا.750القوة السيارة: سرايا فرسان ومشاة ) .3

لتطـــــورات التـــــي مـــــر بهـــــا الجـــــيش العربـــــي األردنـــــي فـــــي مـــــا أبـــــرز اس: 

 (؟م1953 – 1921املرحلة األولى )

 م.1923إلغاء قوة األمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة عام  .أ

 م.1923إطالق اسم الجيش العربي على جيش اادمارة عام  .ب

 تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية. .ج

 ملدفعية.تشكيل سالح الجو األردني وسالح ا .د

 م(:1966 – 1953ثانًيا: املرحلة الثانية )

شغل الضباط اادنجليز في الجيش العربي األردني بعـض  مالحظة:

ا، بقيـادة 64م )1956املناصب املهمة، حيث بلغ عددهم 
ً
( ضـابط

 ( القائد العام للجيش.جون كلوبالضابط )

بـر بين أثر قيادة كلوب باشـا علـى تطـور الجـيش األردنـي، كمـا عس: 

 ؟ عنها املجلس الحسين ابن طالل في مذكراته مهنتي كملك

قيـــادة مخلصـــة لبريطانيـــا لـــم تطـــور الجـــيش، ولـــم يكـــن فـــي مقـــدور 

 .ادنجلترا.. وسيطرة لندنكلوب أن ينس ى إخالصه ووالءه 

افع تعريب قيادة الجيش كما أشار إليها خطاب امللـك س:  بين دو

 ؟ م1956آذار  2الحسين إلى ضباط وجنود الجيش العربي في 

 نفًعا لجيشنا و خدمة لبالدنا و مصلحة أمتنا و إعالء كلمتها. •

ولتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الجـيش ويـؤدي مهمتـه الوطنيـة  •

 والقومية.

مــا التطــورات التــي شــهدها الجــيش العربــي األردنــي فــي املرحلــة س: 

 (؟م1966 – 1953الثانية )

م، وخـــروج القـــوات 1957إلغـــاء املعاهـــدة األردنيـــة البريطانيـــة  .1

 البريطانية من األردن.

 ازدياد أعداد املنتسبين للجيش من ضباط وجنود. .2

 تشكيل عديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة. .3

تطــور أعــداد منتســبي القــوات املســلحة الجــيش )مــن ضــباط س: 

 ( ؟م1967 – 1953وجنود بين عامي 

 عدد الضباط والجنود السنة

 20,000 م1953

 25,000 م1956

 55,000 م1967

م( تــم تشــكيل العديــد مــن 1966 – 1953فــي املرحلــة الثانيــة )س: 

 ؟الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش،اذكرها

 ألوية الحرس امللكي. (1

 وسالح الدروع امللكي. (2

 وكتائب املدفعية. (3

وألوية جديـدة للمشـاة، مثـل: )لـواء اادمـام علـي بـن أبـي طالـب  (4

 ين وخالد بن الوليد واليرموك(.والقادسية وحط

ا: املرحلة الثالثة )
ً
 م(:1976 – 1967ثالث

فســــر: شــــهد الجــــيش العربــــي خــــالل املرحلــــة الثالثــــة أحــــداث س: 

 ؟أثرت على تطوره

بســـبب التحـــديات السياســـية والعســـكرية الناتجـــة عـــن الصـــراع 

العربـــي اادســــرائيلي: حيـــث خاضــــت القـــوات املســــلحة عـــدًدا مــــن 

م 1967رة كبيرة في تطويره وهي: حرب حزيران الحروب أثرت بصو 

 م.1973م حرب تشرين )رمضان( 1968وحرب الكرامة 

 

 

 

 المؤسســــة العسكر ـــــــة وحدة السادسة:ال
 واألجهزة األمنيــــــة
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عــدد ثالثــة حــروب خاضــها الجــيش العربــي األردنــي بــين عــامي س: 

 ؟م1973 – 1967

م: فقــد فيهــا الكثيــر مــن أســلحته واحتلــت 1967حــرب حزيــران  .1

 إسرائيل الضفة الغربية.

صـــار عربـــي علـــى جـــيش العــــدو م: أول انت1968حـــرب الكرامـــة  .2

 اادسرائيلي.

م: شـــــارك فيهـــــا بالقتـــــال علـــــى 1973حـــــرب تشـــــرين )رمضـــــان(  .3

 الجبهة السورية.

مــا التطــورات التــي شــهدها الجــيش العربــي األردنــي فــي املرحلــة س: 

 (؟م1976 – 1967الثالثة )

 تشكيل القوات الخاصة. .1

 تنظيم الجيش على أساس الفرق. .2

تشــــــكيل مديريــــــة الــــــدفاع تطــــــوير منظومــــــة للــــــدفاع الجــــــوي و  .3

 الجوي.

 إنشاء املركز الجغرافي امللكي. .4

 مشاركة املرأة األردنية في القوات املسلحة. .5

 ؟ بين مظاهر مشاركة املرأة األردنية في القوات املسلحةس: 

لعمـل إداريــات فــي تجنيـد عــدد مـن النســاء الجامعيـات األردنيــات ل

 القوات املسلحة.

 م(:1999 – 7719رابًعا: املرحلة الرابعة )

الجــيش العربــي  –مــا مظــاهر تطــور القــوات املســلحة األردنيــة س: 

 (؟م1999 – 1977األردني في املرحلة الرابعة )

إنشـاء جامعــة مؤتـة )الجنــاح العسـكري(، وعــدد مـن الكليــات  .1

 العسكرية.

 إنشاء مديرية الحرب اادلكترونية. .2

 صدور قانون خدمة العلم. .3

وتغييــــر املســــمى إلــــى القــــوة  تطــــوير قــــوة خفــــر الســــواحل امللـكـــي .4

 البحرية امللكية.

 تطوير سالح الجو امللكي ورفده بأحدث الطائرات. .5

تأسيس إدارة شـؤون املـرأة العسـكرية )فسـر( ملتابعـة شـؤون  .6

 املرأة في القوات املسلحة.

 املشاركة في قوات حفظ السالم وإنشاء صرح الشهيد. .7

ة األميــــرة م صــــدرت اادرادة امللكيــــة بإلحــــاق كليــــ1998فــــي عــــام  .8

منــى بجامعــة مؤتــة العســكرية )فســر( لرفــد الخــدمات الطبيــة فــي 

 القوات املسلحة باملمرضات املؤهالت.

 حتى اآلن(: – 1999خامًسا: املرحلة الخامسة )

الجـيش العربـي  –بين مظاهر تطور القوات املسـلحة األردنيـة س: 

 ؟حتى اآلن( في املرحلة الخامسة – 1999من عام )

امللـــــــك عبـــــــد هللا الثـــــــاني للتصـــــــميم والتطـــــــوير تأســـــــيس مركـــــــز  .1

 (.KADDBم )1999

إعــــادة تنظــــيم القــــوات املســــلحة مــــن نظــــام الفــــرق إلــــى نظــــام  .2

 املناطق العسكرية.

اســـتمرار ســـالح الجـــو فـــي العمـــل بنظـــام القواعـــد العســـكرية،  .3

ث السالح بإدخال طائرات نقل وقتال حديثة. د   وح 

ل مـــــــع األزمـــــــات إنشـــــــاء مركـــــــز إدارة األزمـــــــات )فســـــــر:( للتعامـــــــ .4

 املحلية واادقليمية والدولية.

استحداث نظام النقل اادداري )فسر:( لتأمين تـنقالت أفـراد  .5

 القوات املسلحة بوساطة أسطول حديث ومتطور.

إدخـــــال الحواســـــيب إلـــــى وحـــــدات القـــــوات املســـــلحة جميعهـــــا  .6

 )فسر:( ملواكبة التطور اادلكتروني.

 للقوات املسلحة: الفصل الثاني: الدور التنموي واادنساني

 ؟ما األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردنيس: 

 دور عسكري: الدفاع عن حدود الوطن. (1

 دور قومي: الوقوف لجانب األشقاء العرب. (2

 دور تنموي: التنمية واملشاركة في املشار ع االقتصادية. (3

 دوره اادنساني عاملًيا: القيام بمهام حفظ السالم الدولية. (4

مشــاركة القـــوات املســلحة األردنيـــة  الجــيش العربـــي  مجــاالتس: 

 (؟في الدور التنموي )املشار ع التنموية

 مجال القوى البشرية. .1

 مجال التعليم والثقافة. .2

 املجال الصناعي. .3

 املجال الصحي. .4

 مجال الزراعة والري. .5

 مجال اادنقاذ واادخالء. .6

 مجال الخرائط واملسلحة الجوية. .7

 مجال البناء والتعمير. .8

 ؟القوى البشريةا دور القوات املسلحة األردنية في مجال مس: 

 تستوعب مئات آالف األردنيين للقيام بمهامها. .1

أفرادهــــــــا وتــــــــدريبهم علــــــــى خطــــــــط وبــــــــرامج  .2 تعلـــــــيم ضــــــــباطها و

 تأسيسية متميزة.
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 ؟التعليمي والثقافيدور القوات املسلحة في املجال س: 

 غات في:تسهم مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد الل

 توفير تعليم مجاني في مدارس التعليم والثقافة العسكرية. .1

وتــــــــــوفير التعلــــــــــيم الجــــــــــامعي ألبنــــــــــاء العــــــــــاملين واملتقاعــــــــــدين  .2

 والشهداء في القوات املسلحة واألجهزة األمنية.

إعـــــــداد بحـــــــوث علميـــــــة ومشـــــــروعات صـــــــناعية مشـــــــتركة مـــــــع  .3

الجامعــــــــات األردنيــــــــة واملجلــــــــس األعلــــــــى للعلــــــــوم والتكنولوجيــــــــا، 

 مشروع طاقة الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية امللكية.ك

 ؟الصناعيدور القوات املسلحة األردنية في املجال  س:

تقديم خدمات فنية لصـيانة األجهـزة واملعـدات فـي املصـانع عـن  .أ

 طريق املشاغل واملختبرات.

 إنشاء املصانع: دهانات، وأوكسجين وأثاث.. .ب

خــل األردن وخارجــه مثــل: املشــاركة فــي املعــارض الصــناعية دا .ج

 معرض أيدكس و سوفكس وغيرها.

 ؟الرعاية الصحية والطبيةدور القوات املسلحة في دعم س: 

 أ. تقديم رعاية طبية عن طريق مديرية الخدمات الطبية.

ب. حيــــــث تعــــــالج ســــــكان اململكــــــة ورعايــــــا الــــــدول الشــــــقيقة وفــــــي 

مقــــــــدمتها مدينــــــــة الحســــــــين الطبيــــــــة فــــــــي عمــــــــان، واملستشــــــــفيات 

 سكرية املنتشرة في اململكة.الع

 ؟الزراعة والري دور وإسهامات القوات املسلحة في مجال س: 

عــن طريــق ســالح الهندســة امللـكـي، وبالتعــاون مــع الــوزارات تنفيــذ 

 العديد من )املشار ع الزراعية واملائية(، ومنها:

 إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية. .أ

 استصالح األراض ي الزراعية. .ب

 الطرق الزراعية. شق .ج

بــين الــدور اادنســاني الــذي يقــوم بــه الجــيش العربــي األردنــي فــي س: 

 ؟مجال اادنقاذ واادخالء

 فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج. .أ

البحـــث واادنقـــاذ فـــي حـــاالت الغـــرق عـــن طريـــق القـــوة البحريـــة  .ب

 امللكية.

 

 ؟الخرائط واملساحة الجوية دور القوات املسلحة في مجالس: 

ولة عـــن املركـــز الجغرافـــي امللـكــي: )عـــرف( هـــو الجهـــة املســـؤ إنشـــاء 

 إصدار الخرائط واملخططات.

 

 ؟البناء والتعميردور القوات املسلحة األردنية في مجال س: 

 إنشاء مباني حكومية. .1

 إنشاء مباني سكنية ملنتسبي القوات املسلحة. .2

 منح القروض اادسكانية ملنتسبي القوات املسلحة. .3

 إقامة السدود. .4

بـــــين الثوابـــــت التـــــي انطلـــــق منهـــــا األردن بمشـــــاركته فـــــي قـــــوات  س:

 ؟حفظ السالم الدولية

ا من املكانة الدولية التي يتمتع بها. .1
ً
 انطالق

 وانعكاًسا لرسالته وإيمانه بالدور اادنساني. .2

الســـمعة الطبيـــة التـــي تتمتـــع بهـــا القـــوات املســـلحة مـــن حيـــث  .3

 التدريب واالنضباط.

القـــــوات املســـــلحة األردنيـــــة فـــــي  )أمثلـــــة( علـــــى أهـــــم مشـــــاركاتس: 

 ؟ قوات حفظ السالم الدولية

) هايتي و ساحل العاج و سيراليون و تيمـور الشـرقية و البوسـنة و 

 الهرسك(.

الجـــــــــيش  –إســـــــــهامات تواجـــــــــد القـــــــــوات املســـــــــلحة األردنيـــــــــة س: 

 ؟في ميدان حفظ السالم العاملي -العربي

أصـــــــــــبح يرفـــــــــــد الـــــــــــدول الصـــــــــــديقة باملـــــــــــدربين واملتخصصـــــــــــين  •

 ملحترفين في مجال عمليات حفظ السالم واألمن الدوليين.وا

اذكـــــر األهـــــداف التـــــي تحققـــــت باملشـــــاركة األردنيـــــة فـــــي قـــــوات س: 

 ؟حفظ السالم الدولية

 التخفيف من ويالت الحروب وتقديم املساعدة ملن يحتاج. .1

 تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العامليين. .2

 تقاء بمكانته دولًيا.التعريف باألردن عاملًيا واالر  .3

تســــيير مستشــــفيات عســــكرية للمنــــاطق املنكوبــــة كـــــ )العــــراق  .4

أفغانستان(.  وغزة و
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 الفصل الثالث: األجهزة األمنية في األردن:

 ؟بين أهمية األمن واالستقرارس: 

 أساس وجود املجتمعات وتقدمها وأهم واجبات الدولة.

للمـــواطن األردنـــي،  كيـــف كفلـــت الدولـــة األردنيـــة حـــق الحيـــاةس: 

 ؟ولرعايا الدول املقيمة على أرضها

عن طريق: األجهزة األمنيـة التـي أخـذت علـى عاتقهـا السـهر لتـوفير 

 حياة كريمة.

 ؟عدد األجهزة األمنية في األردنس: 

 الدفاع املدني. .2                          األمن العام. .1

 رك.قوات الد .4       دائرة املخابرات العامة.. 3

الـــــذي يقـــــوم بأعمـــــال بتكليـــــف مـــــن رئـــــيس  الجهـــــاز األمنـــــيمـــــا س: 

 دائرة املخابرات العامة.  ؟الوزراء بأوامر خطية سرية

 ؟في األردن األمن العامبين كيف تم تشكيل جهاز س: 

ارتبط بتأسيس الجيش العربي األردني، حيث كان جزًءا منه حتى 

ِصل  بينهما 
 
 ارة الداخلية.م أصبح يتبع وز 1958م، ومنذ 1956ف

 ؟األمن العامما املهام التي يقوم بها جهاز س: 

 حفظ النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال. .1

 منع الجرائم، والقبض على مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة. .2

 إدارة مراكز اادصالح والتأهيل وحراسة السجناء. .3

علــــى تنفيــــذ القــــوانين واألنظمــــة، ملعاونــــة الســــلطات العامــــة  .4

 تأدية وظائفها وفق أحكام القانون.

اقبة وتنظيم النقل على الطرق. .5  مر

إدارات ووحدات تابعة لجهاز األمن العام اسـتحدثت فـي عهـد س: 

 ؟امللك عبد هللا الثاني

 إدارة الشرطة البيئية. .1

 ووحدة أمن وتشجيع االستثمار. .2

 وإذاعة أمن إف. إم. .3

 وإدارة شرطة األحداث. .4

 ؟التي حقق بها نقلة نوعية الدفاع املدنيمجاالت عمل جهاز س: 

 تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم. (1

 إفتتاح مراكز جديدة في مختلف املناطق. (2

 ؟الدفاع املدنيبين واجبات أو مهام س: 

حمايـــــــــة األرواح واملمتلـكــــــــات وتوعيـــــــــة املـــــــــواطنين بـــــــــإجراءات  .1

 الوقاية والسالمة العامة.

 اد أفراد مؤهلين.اادطفاء واادنقاذ واادسعاف وإعد .2

 توفير وسائل اادنذار من الغارات والكوارث واادشراف عليها. .3

 تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع املدني. .4

افر  .5  يشروط السالمة العامة في املبان التأكد من تو

 ؟دائرة املخابرات العامةما واجبات ومهام س: 

 سياس ي.جمع املعلومات وتحليلها وتقديمها لصانع القرار ال (1

مقاومــة التخريــب الفكــري: الــذي يولــد تخريًبــا مادًيــا ومحاربــة  (2

 أية محاوالت الختراق املجتمع األردني.

مقاومة التخريب املادي ومكافحة اادرهاب وتتبـع األفـراد التـي  (3

 تمارسه، وإحالتهم إلى القضاء.

 مكافحة التجسس. (4

 ؟العامة منذ تأسيسها املخابراتأبرز نجاحات حققتها س: 

 ية أمن اململكة.حما .1

 إحباط الكثير من املخططات اادرهابية. .2

 (؟)استراتيجيتها وأسسها ومعاييرها املخابرات العامةس: 

 واكبت املتغيرات واملستجدات الوطنية العاملية. (1

تتعامـــــــــل لتحقيـــــــــق مهامهـــــــــا، وفـــــــــق القـــــــــوانين والتشـــــــــر عات  (2

 النافذة.

 التزام بمعايير حقوق اادنسان، واحترام كرامة املواطن. (3

 ويقوم على تنفيذ مهامها ضباط:  (4

 ؟املخابراتبين كيفية اختيار ضباط س: 

ختارون بعناية ووفق معايير: الكفاءة والتأهيل العلمي. •  ي 

 جميعهم يحملون الدرجة الجامعية األولى بالحد األدنى. •

يخضــعون لــدورات متخصصــة لتــأهيلهم تراعــي جوانــب العمــل  •

 ت.كافة، وآليات التعامل، وتنفيذ الواجبا

 ؟لقوات الدركالواجبات األمنية واادنسانية س: 

 حماية املؤسسات والوفود الرسمية الزائرة للمملكة. .1

 توفير األمن للمهرجانات والنشاطات الفنية والرياضية. .2

 حراسة املنشآت والبعثات الدبلوماسية. .3

تقـــــديم الخـــــدمات للمـــــواطنين املحتـــــاجين عـــــن طريـــــق توز ـــــع  .4

 بالتعاون مع املؤسسات األخرى. املساعدات العينية املختلفة

 توفير بيئة آمنة ادنجاح االنتخابات البرملانية والبلدية. .5

 توفير بيئة مالئمة للمواطن األردني. .6
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 ما املقصود باملصطلحات؟؟!!س: 

 : )وما سببه(تعريب قيادة الجيش. 1  

قـرار تـاريخي جـريء للملــك الحسـين بـن طــالل بإنهـاء خـدمات قائــد 

م لتبدأ مرحلة 1956آذار  1بار القادة اادنجليز في الجيش كلوب وك

جديـــــــدة فـــــــي تـــــــاريخ القـــــــوات املســـــــلحة األردنيـــــــة وليـــــــؤدي مهمتـــــــه 

 الوطنية والقومية التي أنش ئ ألجلها.

: أول قائد أردني للجيش العربي بعد تعريـب قيـادة راض ي عناب.2

الجـــيش وإنهــــاء خــــدمات كلـــوب باشــــا فقــــد اتخـــذ مجلــــس الــــوزراء 

الرغبـة امللكيـة بإنهـاء خـدمات القائـد للجـيش جـون قراره لتنفيـذ 

 كلوب، وتعيين اللواء راض ي عناب رئيًسا لألركان.

 : )وما سبب إنشائها ومهامها(القوات الخاصة. 3

هــــي قــــوات شــــكلت للقيــــام بمهــــام االســــتطالع ومكافحــــة اادرهــــاب 

 واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها.

على إلحاق الذكور ممن بلغـوا  .قانون خدمة العلم: الذي ينص4

 سن الثامنة عشرة في التدريب العسكري مدة عامين.

: )وســـــــبب مركــــــز امللــــــك عبـــــــد هللا الثــــــاني للتصـــــــميم والتطــــــوير. 5

 إنشائه( 

م تعمل في مجال: التصميم 1999هو مؤسسة عسكرية تأسست 

والتطــــــــــوير وتصــــــــــنيع النمــــــــــاذج األوليــــــــــة مــــــــــن املعــــــــــدات املدنيــــــــــة 

لقــــــــــوات املســــــــــلحة والســــــــــوق حتياجــــــــــات اوالعســــــــــكرية لتلبيــــــــــة ا

 التصديرية.

 : )وما سبب إنشائها:(الشرطة املجتمعية. 6

أنشــــــئت ألن جهــــــاز األمــــــن العــــــام طــــــور فلســــــفة العمــــــل الشــــــرطي 

لتشـــــمل املجـــــاالت كافـــــة وهـــــي القائمـــــة علـــــى الشـــــراكة بـــــين رجـــــل 

 الشرطة واملجتمع املحلي لحل بعض املشكالت.

ق نقلــــة نوعيـــــة فـــــي شـــــتة م وحقـــــ1956: تأســـــس الــــدفاع املـــــدني. 7

مجــاالت عملــه مــن حيــث: تأهيــل أفــراد الجهــاز للقيــام بواجبــاتهم 

افتتاح مراكز جديدة في مختلف املناطق.  و

م وهــــــي دائـــــــرة ذات 1964: تأسســــــت دائــــــرة املخــــــابرات العامــــــة. 8

أفرادها القوانين السارية  صبغة عسكرية تسري على ضباطها و

أفراد القوات املسلحة األر   دنية.على ضباط و

لت قــــــــوات الــــــــدرك. 9 ِ
 
ــــــــك
 
م للقيــــــــام بالواجبــــــــات األمنيــــــــة 2008: ش

واادنســـانية منهـــا: حمايـــة املؤسســـات والوفـــود الرســـمية وحراســـة 

 املنشآت...

 

 مـــــا الســـــبب ؟؟!!س: 

 ؟بالجيش العربياادمارة تسمية جيش  .1

ا من عناصر عربية متعددة. •
ً
 ألنه كان مكون

ا لكل العرب ويدافع  •
ً
 عن قضاياهم.وليكون جيش

فــــي قــــوات حفــــظ الســــالم  القــــوات املســــلحة األردنيــــةمشـــاركة  .2

 ؟الدولية

 نظًرا ملا حظيت به من سمعة دولية طيبة. •

 وإشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه. •

 ؟إنشاء معهد تدريب عمليات السالم .3

 للمشاركة في قوات حفظ السالم الدولية. •

شـــادة بشـــجاعة نظـــًرا ملـــا حظيـــت بـــه مـــن ســـمعة دوليـــة طيبـــة وإ •

 الجندي األردني وانضباطه.

 ؟الشهيد صرحإنشاء .4

 تخليًدا لذكرى شهداء الجيش العربي األردني. •

ا وطنًيا يسـجل تـاريخ األردن الحـديث، وإنجـازات  •
ً
وليكون متحف

 القوات املسلحة األردنية.

 1999فــي املرحلــة الخامســة ) القــوات املســلحة األردنيــةحظيــت .5

بــــــــالغ مــــــــن امللــــــــك عبــــــــد هللا الثــــــــاني ابــــــــن حتــــــــى اآلن( باهتمــــــــام  –

 ؟الحسين

 ألن امللك عبد هللا الثاني كان أحد أفراده. •

وقائــــًدا للقــــوات الخاصــــة وهــــو األكثــــر درايــــة بحاجــــات الجــــيش  •

 وتطلعاته املستقبلية.

للقــــوات املســــلحة ) فســــر( مــــا الــــدافع: الختيــــار األمــــم املتحــــدة .6

ا في مهام حفظ األردنية  ؟السالم الدولية لتؤدي دوًرا إنسانيًّ

بسبب السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات املسلحة من حيـث 

 التدريب واالنضباط.

عد جهاز .7 األردني أنموذًجا ألجهـزة الشـركة العامليـة  األمن العامي 

ألنـــــــه أخـــــــذ بالحســـــــبان األبعـــــــاد الوقائيـــــــة واادنســـــــانية  ؟الرائـــــــدة

 واالجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية.

واحـــــــــدة مـــــــــن أكثـــــــــر الـــــــــدوائر  املخـــــــــابرات العامـــــــــةدائـــــــــرة تعـــــــــد .8

افية على مسـتوى العـالم، وتحظـى بثقـة  االستخبارية تميًزا واحتر

 ؟كبيرة عاملًيا

 ادسهامها في مجال التعاون الدولي. •

 .ورها في التصدي لإلرهاب والتخريبود •
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 الفصل األول: الزراعة في األردن:

لسـكان بعـد حصـول األردن ما النشاط االقتصادي الرئيس لس: 

 الزراعة والري. ؟م1946على استقالله عام 

أهــــــم املحاصــــــيل الزراعيـــــــة واملنتجــــــات الحيوانيـــــــة فــــــي عهـــــــد س: 

 ؟اادمارة

محاصـــــــــيل زراعيـــــــــة: )قمـــــــــح وشـــــــــعي وفـــــــــول وحمـــــــــص وعـــــــــدس  •

 وكرسنة(.

 واملنتجات الحيوانية: )حليب وصوف وجلود(. •

 لزراعــــــــيالقطــــــــاع ابــــــــين دور الحكومــــــــات املتعاقبــــــــة فــــــــي دعــــــــم س: 

 ؟األردني

 إصدار القوانين الناظمة له. (1

 تقديم قروض للمزارعين وخدمات إرشادية وبيطرية. (2

 إعفاء مستلزمات اادنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية. (3

 توجيه املزارعين باستخدام األنظمة الزراعية الحديثة. (4

)ســـد الكفـــرين وســـد الوحـــدة  ؟اذكـــر أهـــم الســـدود فـــي األردنس: 

ب وســد امللـــك طــالل وســـد املوجــب وســـد الوالـــة وســد وادي العـــر 

 وسد التنور(.

 ؟في األردن الزراعيما أهم مشكالت القطاع س: 

محدوديـــــة املـــــوارد املائيـــــة )فســـــر( بســـــبب قلـــــة ميـــــاه األمطـــــار  .1

 وتذبذبها وعدم انتظام توز عها.

تنـــــــاقص األراضـــــــ ي الزراعيـــــــة ذات الجـــــــودة العاليـــــــة )فســـــــر(  .2

 بسبب الزحف العمراني عليها.

د مشـــكلة الجفـــاف والتغيـــر املنـــايي )فســـر( مـــا يـــؤدي إلـــى تزايـــ .3

 تصحر األراض ي الهامشية وأراض ي البادية.

 ضعف التسويق الزراعي داخلًيا وخارجًيا. .4

ضـــــعف التنبـــــؤ والتخطـــــيط املســــــبق بـــــين املـــــزارعين ودراســــــة  .5

 السوق وحاجاته.

 الفصل الثاني: الصناعة والتجارة في األردن:

 ؟ردن في عهد اادمارةفي األ  الصناعاتما أهم س: 

 بعض الحرف اليدوية كالنجارة. .1

 صياغة الذهب والفضة. .2

 النسيج وصناعة البسط. .3

 مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون. .4

الصــــــــــناعات كيــــــــــف شــــــــــجعت الحكومــــــــــات املتعاقبــــــــــة علــــــــــى س: 

م( أقـــيم أول معـــرض زراعـــي صـــناعي فـــي )عمـــان( 1925) ؟اليدويـــة

 تلفة.عرضت فيه املنتجات الزراعية والصناعية املخ

 ؟في األردن بعد االستقالل الصناعةتطور قطاع س: 

 شركة. 24توسع في تأسيس الشركات الصناعية، وصلت  .1

 وتزايدت املؤسسات الحرفية في املدن. .2

 ؟في تطور الصناعة األردنية القطاع الخاصبين دور س: 

 توفير العمل في األردن )فسر(

شــــكلة .فقــــد أســــهمت املشــــار ع الصــــناعية فــــي التخفيــــف مــــن م1

 البطالة. 

.ورفـد االقتصــاد الــوطني، حيــث شــكلت املنتجــات الصــناعية فــي 2

 من مجمل الصادرات الوطنية. %90السنوات الثالث األخيرة 

 ؟األردني الصناعيأبرز التطورات في القطاع س: 

تطـــــور قطـــــاع الصـــــناعات التعدينيـــــة والتحويليـــــة )البوتـــــاس،  .1

 الفوسفات، اادسمنت، الزجاج(.

 ت الكيماوية، األدوية.تطور الصناعا .2

 تطور الصناعات الورقية والبالستيكية. .3

 تطور الصناعات األلكترونية. .4

 إنشاء عدد من املدن الصناعية واملناطق الحرة. .5

 ؟في األردن الصناعيةاملؤسسات س: 

 بنك اادنماء الصناعي. .1

 ومؤسسة املناطق الحرة .2

 ومؤسسة املدن الصناعية والغرف الصناعية. .3

 ؟في األردنالصناعي ت التي تواجه القطاع أهم املشكال س: 

 ضعف رأس املال. .أ

 تدني القدرة التنافسية في األسواق العاملية. .ب

 صغر حجم السوق املحلي. .ج

 ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة. .د

 األوضاع اادقليمية املحيطة التي تحد من التصدير. .ه

 ؟في األردن في عهد اادمارة التجاري يوصف النشاط س: 

على الـرغم مـن العالقـات التجاريـة التـي أقامتهـا اادمـارة بالضعف 

 مع الدول العربية املجاورة.

 :الوحدة السابعة
 ادية في األ دنــــــــاة االقةصــــــــــالحي
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التــــــي اتخــــــذها األردن مــــــع الــــــدول  التجاريــــــةأبــــــرز االتفاقيــــــات س: 

 ؟العربية

 إعفاء املنتجات املحلية من رسوم االستيراد. (1

نشاط تجارة الترانزيت )العبور( بين الـدول العربيـة املجـاورة  (2

 عبر األردن.

التـي تبنتهـا الحكومـات  التجـارةبين البرامج اادصالحية لنظـام : س

 ؟املتعاقبة في األردن

 إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال. (1

 جذب االستثمار. (2

 توقيع اتفاقيات تجارية عدة. (3

التــــــي وقعهــــــا األردن مــــــع الــــــدول  التجاريــــــةعــــــدد االتفاقيــــــات س: 

 ؟للتبادل التجاري 

 ى منظمة التجارة العاملية.اتفاقية انضمام األردن إل .أ

 .U.S.Aاتفاقية التجارة الحرة بين األردن و .ب

 اتفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي. .ج

 ؟دافوسإنجازات حققها األردن بمشاركته في مؤتمر س: 

استضـــاف فـــي منطقـــة البحـــر امليـــت ثمـــاني مـــؤتمرات حقـــق األردن 

اني اتفاقيــــــات عــــــن طريقهــــــا وبجهــــــود جاللــــــة امللــــــك عبــــــد هللا الثــــــ

لتنميــــة، وتنشــــيط ومشــــار ع اقتصــــادية أســــهمت فــــي دفــــع عجلــــة ا

 االقتصاد الوطني.

 دافــوس)أهميــة( طــرح األردن النافــذة االســتثمارية فــي مــؤتمر س: 

 ؟في البحر امليت

 لتحقيق الفائدة األكبر من االتفاقيات. (1

 يوًما. 14لتمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة  (2

ــز  بالتقنيــات والكفــاءات يتعامــل امل (3 ه  ســتثمر مــع مـكـان واحــد ج 

 البشرية التي تمتلك الصالحيات ملنح التراخيص.

 إنجاز املعامالت االستثمارية. (4

 ؟وتطويره في األردن التجاري املؤسسات التي تعنى بالقطاع س: 

 الغرف التجارية. .1

 .(JEDCO)املؤسسة األردنية لتطوير املشار ع االقتصادية  .2

 ستهالكية املدنية.املؤسسة اال  .3

 مؤسسة املواصفات واملقاييس. .4

 

 

 

 ؟في األردن التجاري املشكالت التي تواجه القطاع س: 

عجــــــز امليــــــزان التجــــــاري األردنــــــي )فســــــر( بســــــبب ارتفــــــاع نســــــبة  .أ

 املستوردات وانخفاض نسبة الصادرة للناتج املحلي.

 عدم االستقرار السياس ي واألمني في املنطقة. .ب

 القتصادي وضف املنافسة.تحديات: االنفتاح ا .ج

 (؟: )تعريفه/ أهدافهاالستثمارقانون تشجيع س: 

تــــــوفير البيئــــــة اآلمنــــــة لالســــــتثمارأدى إلــــــى صــــــدر قــــــانون تشــــــجيع  

م وتعديالتـــه )بهـــدف:( جـــذب االســـتثمارات 1995االســـتثمار عـــام 

 العربية واألجنبية وتحفيز االستثمارات املحلية.

 ؟لك عبد هللا الثانيفي عهد امل االستثمار مظاهر تشجيع س: 

 إنشاء هيئة االستثمار األردنية. .1

تــوفير البنيــة التحتيـــة عــن طريــق املنـــاطق الصــناعية املؤهلـــة  .2

 املناسبة لالستثمار.

 إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. .3

 إنشاء مشار ع استثمارية كبيرة، مثل مشروع العبدلي. .4

 إصــــــــــــدار العديــــــــــــد مــــــــــــن القــــــــــــوانين واالتفاقيــــــــــــات لتشــــــــــــجيع .5

 االستثمار.

 الفصل الثالث: السياحة في األردن:

 ؟في األردن السياحةعدد مقومات س: 

 املوقع وطرق املواصالت. .1

اقع األثرية والتاريخية. .2  املو

افق والخدمات من مواصالت وفنادق واستراحات. .3  املر

افية والطبيعية لألردن. .4  الخصائص الجغر

 البيئة اآلمنة واملستقرة. .5

 الســــــــياحةاملواصــــــــالت فــــــــي تنشــــــــيط  أهميــــــــة املوقــــــــع وطــــــــرق س: 

 ؟باألردن

إفريقيا وأوروبا. .أ  موقع متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا و

ا برية تصله بالدول املجاورة كافة. .ب
ً
 يمتلك خطوط

يمتلــك مطــارات: تســهل وصــول الســياح العــرب واألجانــب مــن  .ج

اقع السياحية.  دول العالم إلى املو

اسـتقبال السـياح تسهم العقبة: وهي ميناء األردن الوحيد فـي  .د

 من مختلف دول العالم.

اقع األثرية والتاريخية في تنشيط س:   األردن؟ سـياحةأهمية املو

اقع األثرية فـي األردن  ألـف موقـع أثـري وهـي نتـائج  13بلغ عدد املو

 الحضارات املتعاقبة على أرض األردن.
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 ؟األردن والنهوض بها سياحةدور القطاع الخاص في تطوير س: 

ار ع الخدمــة الســياحية، منهــا: املنتجعــات والفنــادق القيــام بمشــ

م قـــــدوم األفـــــواج 
 
ـــــنظ

 
واالســـــتراحات والشـــــركات الســـــياحية التـــــي ت

 السياحية، وتنقلها في األردن.

افية والطبيعية لألردن فـي تنشـيط س:  أهمية الخصائص الجغر

  ؟السياحة

تميزت التضار س األردنية بتنوعها من مناطق جبليـة وحـحراوية 

 وشواطئ ممتدة على سواحل العقبة والبحر امليت. وغورية

فــــــي  الســــــياحةأهميــــــة البيئــــــة اآلمنــــــة واملســــــتقرة فــــــي تنشــــــيط س: 

 ؟ األردن

أســــــهمت البيئــــــة اآلمنــــــة واملســــــتقرة لــــــألردن فــــــي تزايــــــد النشــــــاط 

 السياحي وتوفر إدارة الشرطة السياحية للسياح داخل اململكة.

 ؟في األردن احيالسيأذكر املشكالت التي واجهت القطاع س: 

 عدم االستقرار السياس ي في املنطقة والدول املجاورة. .1

 تدني مستوى اادقبال على السياحة الداخلية األردنية. .2

 ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي. .3

ضـــــــعف املشـــــــاركة بـــــــين القطـــــــاعين العـــــــام والخـــــــاص لـــــــدعم  .4

 السياحة.

 

 ؟في األردن السياحةعدد أنواع س: 

 مجال السياحة  احةأنواع السي

 )التعريف(

اقع   أهم املو

 السياحية

 السياحة 

 الثقافية

اقع  زيارة: املو

 التاريخية واألثرية/  

 واملتاحف املنتشرة

 في األردن. 

 جرش/ البترا/ 

 قلعة الشوبك/ 

 قلعة عجلون/ 

 أم قيس/

 القصور الصحراوية/ 

 متحف التراث 

 األردني/  

 متاحف القطع

 األثرية/  

 ف الحياةومتاح

 الشعبية/ 

 واملتاحف التراثية/ 

 ومتحف األردن. 

 السياحة 

 العالجية

 سياحة االستشفاء 

 وزيارة املنتجعات

 العالجية التي تتميز 

 حمامات ماعين

 في مادبا/  

 والحمة األردنية 

 باملياه الكبريتية 

 الحارة/ 

 وكذلك مياه 

 البحر امليت 

 العالجية. 

مامات في الشونة الشمالية/ وح

 عفرا

 في الطفيلة/  

 والبحر امليت.

 السياحة

 الدينية 

 زيارة األماكن 

 الدينية املقدسة 

 اادسالمية

 واملسيحية. 

 مقامات األنبياء/ 

 وأضرحة الصحابة/

 املغطس  

 على نهر األردن/ 

 جبل نيبو/

 والكنائس  

 البيزنطية.

 السياحية 

 البيئية

 زيارة األماكن 

 الجبلية والغابات 

ا/ واملناطق اص
ً
 يف

 ملنخفضة الدافئة

 شتاء/  

 واملحميات 

 الطبيعية.

 املصايف: مثل دبين 

 وعجلون.

 املشاتي: مثل العقبة

 والبحر امليت 

 واألغوار، واملحميات 

 )ضانا، األزرق( 

 سياحة

 املؤتمرات 

 عقد املؤتمرات 

 االقتصادية وغيرها/ 

 والتمتع بزيارة 

اقع السياحية  املو

 راتقصر املؤتم

 في منطقة 

 البحر امليت. 

 مــــــا املقصـــود باملصطلحات ؟؟!!س: 

 :الحصاد املائي .1

إنشــاء الســدود والحفــائر الترابيــة الحافظــة للميــاه وتنظــيم حفــر 

 اآلبار واالرتوازية واستغاللها.

 :قناة امللك عبد هللا .2

أول مشــــروع زراعــــي فــــي منطقــــة األغــــوار شــــقت علــــى نهــــر اليرمــــوك 

 ات.مطلع الستين

 :مؤتمر دافوس .3

 املنتدى االقتصادي العاملي:

م 1971سلسـلة مــن مــؤتمرات املنتـدى االقتصــادي العــاملي بــدأت 

فــي مدينــة دافــوس بسو ســرا واستضــاف األردن فــي منطقــة البحــر 

امليـــت ثمـــاني مـــؤتمرات، حقـــق عـــن طريقهـــا وبجهـــود جاللـــة امللـــك 

دفــــع عبـــد هللا الثـــاني اتفاقيـــات ومشــــار ع اقتصـــادية أســـهمت فـــي 

 عجلة التنمية، وتنشيط االقتصاد الوطني.
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 : هيئة االستثمار األردنية .4

م بهـــــدف: تشـــــجيع 2014هيئــــة حكوميـــــة مســــتقلة تأسســـــت عــــام 

االســـــــــتثمار، وتوحيـــــــــد التشـــــــــر عات الخاصـــــــــة بـــــــــه، والحـــــــــد مـــــــــن 

 ازدواجية األدوار واملهام والصالحيات.

 :إدارة الشرطة السياحية .5

ة اململكـــة وتـــوفير بيئـــة آمنـــإدارة تأسســـت لحمايـــة الســـياح داخـــل 

 مستقرة لألردن لتنشيط السياحة.

 ـــبب ؟؟!!!!ـــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــمــــــس: 

 ؟وتطويره بوصفه قطاًعا مهًما بقطاع الزراعةاالهتمام  .1

 ألن الزراعة توفر الغذاء وتعزز األمن الغذائي. .أ

 قتصادية األخرى.وتطور القطاعات اال .ب

 وتوفر فرص العمل. .ج

فــــــــي األردن فــــــــي العقــــــــود  القطــــــــاع الزراعــــــــيتراجــــــــع العمــــــــل فــــــــي  .2

 ؟املاضية

ألن تطـــــور قطاعـــــات االقتصـــــاد األخـــــرى أدى إلـــــى هجـــــرة بعـــــض  •

 سكان الريف والبادية إلى املدن.

 وتراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعية البعلية. •

رموك في مطلع الستينيات شق قناة امللك عبد هللا على نهر الي .3

 ؟من القرن املاض ي

 لقلة مصادر املياه في األردن. •

 واالعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة. •

 وتناقص املياه املخصصة للري. •

مـــــــن القطاعـــــــات املهمـــــــة  الصـــــــناعي والتجـــــــاري يعـــــــد القطـــــــاع  .4

املكونـــــــــــــة لالقتصــــــــــــــاد الــــــــــــــوطني، والدافعــــــــــــــة ل جلــــــــــــــة التنميــــــــــــــة 

 ؟ة واالجتماعيةاالقتصادي

 ملا له من أثر في توفير فرص العمل. •

 وتحسين الدخل الفردي. •

 وجذب االستثمارات االقتصادية املختلفة. •

 

عـــن طريـــق خطـــة التنميـــة  بالقطـــاع الصـــناعيتـــوالى االهتمـــام  .5

 ؟االقتصادية واالجتماعية املتتالية

 ادعادة توز ع مكاسب التنمية. (1

 التقليل من البطالة. (2

 املحلي.زيادة اادنتاج  (3

 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. (4

 ؟في األردن بعد الحرب العاملية الثانية التجارةنشطت  .6

ألن عمـــــــان أصـــــــبحت محـــــــط أنظـــــــار التجـــــــار مـــــــن الـــــــبالد العربيـــــــة 

املجـــــاورة وذلـــــك لســـــهولة إجـــــراءات االســـــتيراد وتحويـــــل العمـــــالت 

 األجنبية.

ات السياسـة يعد التبادل التجـاري مـع دول العـالم مـن مرتكـز  .7

 ؟االقتصادية لألردن

 لتشجيع الصناعات املحلية على املنافسة في األسواق الدولية.

تبنـــت الحكومـــات املتعاقبـــة األردنيـــة بـــرامج إصـــالحية لنظـــام  .8

 ؟التجارة

ألن التبـــــــــادل التجـــــــــاري مـــــــــع دول العـــــــــالم يعـــــــــد مـــــــــن مرتكـــــــــزات  •

 السياسية االقتصادية لألردن.

ملنافســــــــة فـــــــي األســــــــواق ولتشـــــــجيع الصـــــــناعات املحليــــــــة علـــــــى ا •

 الدولية.

 ؟هروب الكثير من االستثمارات إلى خارج األردن .9

بسبب تأثر االستثمار في األردن بالظروف الصعبة واالضطرابات 

 السياسية في املنطقة العربية.

 

يشـــــكل القطـــــاع الســـــياحي فـــــي األردن مـــــورًدا مهًمـــــا لالقتصـــــاد .10

 ؟ الوطني

ت ســـياحية جاذبـــة للســـياح نظـــًرا ملـــا يحظـــى بـــه األردن مـــن مقومـــا

 من أنحاء العالم.

 ؟م وتعديالته1995صدور قانون تشجيع االستثمار عام .11

لتـــــوفير البيئــــــة اآلمنــــــة لالســـــتثمار وجــــــذب االســــــتثمارات العربيــــــة 

 واألجنبية وتحفيز االستثمارات املحلية.

يمثل القطاع الخاص في املجال الصناعي مصدًرا من مصـادر .12

 ؟ردنتوفير العمل في األ 

فقـــد أســـهمت املشـــار ع الصـــناعية اادنتاجيـــة الخاصـــة الصـــغيرة 

واملتوسطة التي تطور معظمها إلى مشار ع كبرى بصورة فاعلـة فـي 

التخفيف من مشكلة البطالة وفي رفـد االقتصـاد الـوطني، حيـث 

شكلت املنتجات الصناعية في السنوات الثالث األخيرة ما نسبته 

 ة.من مجمل الصادرات الوطني 90%
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 الفصل األول: تطور الحياة االجتماعية في األردن:

 ؟يتكون املجتمع األردني من ثالث فئات، أذكرها س:

 سكان )املـــــــدن والريــــــف والباديــــــــة(.

 (؟م1946مظاهر تطور املجتمع األردني )منذ االستقالل س: 

 تزايد النمو السكاني والهجرات الداخلية. (1

 دور املرأة في املجتمع األردني. تزايد (2

 االهتمام بقطاع الشباب. (3

 رعاية ذوي اادعاقة. (4

 اادقبال املتزايد على التعليم. (5

 تغير في: شكل األسرة، والنظر لبعض القضايا االجتماعية. (6

 ( أهم الهجرات التي تدفقت لألردن: )هجرات قسرية لألردنس: 

 م.1967م و1948الهجرة الفلسطينية بعد حرب  .1

ة آالف األردنيــــين املغتــــربين مـــــن دول الخلــــيج بعــــد حـــــرب عــــود .2

 م.1991الخليج الثانية عام 

اقيين إلـــى األردن بعـــد حـــرب الخلـــيج الثانيـــة عـــام ر هجـــرة العـــ .3

 م.2003م وعام 1991

اســتمرار موجــات اللجــوء الناتجــة عــن األزمــات التــي تعرضــت  .4

 م.2011لها املنطقة العربية كاألزمة السورية 

لبية الناتجة عن الهجرة من البادية والريـف إلـى ما اآلثار السس: 

 ؟املدن في املجتمع األردني

 ارتفاع الكثافة السكانية في املدن. .1

 تزايد الطلب على الغذاء. .2

 ارتفاع األسعار. .3

 ظهور مشكالت اجتماعية وإسكانية واختناق مروري. .4

اادجراءات التي بذلتها الحكومات األردنية املتعاقبة للحد من س: 

 ؟املواطنين إلى املدنهجرة 

 توفير أسباب االستقرار في األرياف والبوادي. (1

 واالرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. (2

 وتوفير فرص العمل عن طريق املشار ع املختلفة. (3

 توطين البدو للحد من الهجرات الداخلية. (4

إجــــــــراءات تــــــــوطين البــــــــدو فــــــــي األردن والحــــــــد مــــــــن الهجــــــــرات س: 

 ؟الداخلية

الحســـين بـــن طـــالل: برنـــامج معونـــة يـــؤمن لهـــم  فـــي عهـــد امللـــك .1

 مساكن حضرية ومياًها جارية طوال السنة.

اســــــتمرت الجهــــــود فــــــي عهــــــد امللــــــك عبــــــد هللا الثــــــاني وهــــــدفت  .2

ــا 
ًّ
الرؤيــة امللكيــة إلــى االنتقــال بشــرائح املجتمــع األردنــي األقــل حظ

نحــو االكتفــاء واادنتاجيــة، ومــن أهــم املؤسســات العاملــة فــي هــذا 

 صندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية(.املجال )ال

 ؟مشاركات نسائية في املجالس التشر عية والبادية األردنيةس: 

 م.1993أول مشاركة نسائية في البرملان األردني  •

 م.1995وفي املجالس البلدية  •

 ثم تزايدت عن طريق الكوتا النسائية. •

 ؟مظاهر اهتمام الدولة األردنية باملرأةس: 

 تعليم املرأة للمشاركة في سوق العمل.التوسع في  .1

م أول 1979تقلــــــد املناصـــــــب العامـــــــة فـــــــي الدولـــــــة: ففـــــــي عـــــــام  .2

 منصب لوزارة التنمية االجتماعية.

 تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. .3

املشـــــــــاركة السياســـــــــية فـــــــــي املجـــــــــالس التشـــــــــر عية والنيابيـــــــــة  .4

 والبلدية، واألحزاب السياسية.

 الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي.مشاركة املرأة في  .5

حمايـــــــة املـــــــرأة مـــــــن صـــــــورة التمييـــــــز والعنـــــــف: صـــــــادق األردن  .6

م علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة  وفـــي عـــام 1992

ت إدارة حماية األسرة.1997
 
نشئ

 
 م أ

؟ علـى فـي األردن لرعايـة الشـبابأمثلة على مؤسسات رسـمية س: 

 املستوى الرسمي:

ت مؤسســــــــة رعايــــــــة الشــــــــباب التابعــــــــة م أصــــــــبح1966عــــــــام  (1

 لرئاسة الوزارة مسؤولة عن رعاية الشباب.

نِشئت وزارة خاصة للشباب.1984وفي عام  (2
 
 م أ

مظـــــاهر االهتمـــــام بقطـــــاع الشـــــباب فـــــي عهـــــد امللـــــك عبـــــد هللا س: 

دعـــــا ؟م2006الثـــــاني، مـــــن خـــــالل رســـــالته التـــــي وجههـــــا للحكومـــــة 

 ناتهم: )علل(لدعم الشباب ورعايتهم واكتشاف طاقاتهم وإمكا

 ألنهم األولى بالرعاية والدعم. .1

وللمسؤولية التي تقع عليهم وادظهار وعيهم لحجم التحديات،  .2

 ولطبيعة التغيير الذي هم طاقاته.

 الوحدة الثامنة:
 ة في األ دنـــــــاة االجةماعيـــــــالحي
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ــــــا ادثبــــــات قــــــدرتهم علــــــى املنافســــــة والتميــــــز والنهــــــوض  .3
ً
وتحقيق

 بإبداعاتهم التي ستسهم في تحديد مالمح املستقبل للوطن.

ات امللكيــــة فــــي قطــــاع الشــــباب بعــــد تــــولي اادنجــــازات واملبــــادر س: 

 ؟امللك عبد هللا الثاني

 م.2001تشكيل املجلس األعلى للشباب عام  .1

 إقامة معسكرات الحسين لعمل والبناء. .2

 إطالق جائزة امللك عبد هللا الثاني لإلنجاز واادبداع الشبابي. .3

إطــــــالق جــــــائزة امللــــــك عبــــــد هللا الثــــــاني ابــــــن الحســــــين للياقــــــة  .4

رفــع مســتوى اللياقــة الصــحية للطلبــة والكشــف  البدنيــة: بهــدف

 عن قدراتهم الستثمار أوقات فراغهم إيجابًيا.

إعـــــالن مبـــــادرة فرســـــان التغييـــــر: ادشـــــراك الشـــــباب فـــــي صـــــنع  .5

 القرار والتثقيف السياس ي.

إطــــــــــالق مبــــــــــادرة تــــــــــدريب الشــــــــــباب وتشــــــــــغيلهم عــــــــــن طريــــــــــق  .6

 استخدامهم بصفتهم املدنية في القوات املسلحة للعمل في قطاع

اادنشــــــــاءات: بهــــــــدف إعــــــــداد قــــــــوى عاملــــــــة أردنيــــــــة ذات مهــــــــارات 

وكفــاءات وتــدريبها للحــد مــن الفقــر والبطالــة وتعزيــز روح االنتمــاء 

 الوطني.

مظــــاهر اهتمــــام امللــــك عبــــد هللا الثــــاني برعايــــة ذوي اادعاقــــة س: 

 ؟م2006بناء على رسالته إلى الحكومة 

، وهـــو االهتمـــام بهـــذه الشـــريحة هـــو واجـــب وطنـــي وحـــق إنســـاني •

 مقياس تقدم األمم ورفعتها.

أشـــــار لـــــبعض املراكـــــز والجمعيـــــات واألنديـــــة والنشـــــاطات التـــــي  •

تقـدمها تفتقــر لفلســفة ورؤيـة واضــحة تســاعد علـى انخــراطهم فــي 

 املجتمع.

 ؟إنجازات املجلس األعلى لشؤون األشخاص املعوقينس: 

إطـــالق )مبـــادرة مدرســـتي( بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة، وتـــوفير  .1

 صفية للطلبة ذوي اادعاقة.غرف 

إنشــــاء )نظــــام املعلومــــات الــــوطني( لألشــــخاص ذوي اادعاقــــة  .2

 بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعية.

تقديم )منحة سمو األمير رعد بن زيـد( )فسـر:( لـدعم الطلبـة  .3

 ذوي اادعاقة امللتحقين بالجامعات الرسمية.

 .توفير فرص العمل لألشخاص ذوي اادعاقة .4

إطـــــــالق مشـــــــروع خـــــــط الطـــــــوارئ للصـــــــم بالتعـــــــاون مـــــــع إدارة  .5

 القيادة والسيطرة التابعة ملديرية األمن العام.

 تنفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار )مكاني بينكم(. .6

 ؟قضايا اجتماعية تغير النظر إليها في املجتمع األردنيس: 

 التوسع في التعليم. .1

 ومشاركة املرأة سوق العمل والحياة العامة. .2

 وتنظيم األسرة والصحة اادنجابية. .3

 ؟مظاهر تزايد اادقبال على التعليم في األردنس: 

أصـــبح االســـتثمار فـــي الطاقـــة البشـــرية املؤلهـــة واملدربـــة أســـاس  •

 التقدم الذي يشهده األردن اليوم.

أصبح الحصول علـى العمـل وارتفـاع املسـتوى املعيشـ ي مـرتبط  •

 بالتعليم املنهي واألكاديمي.

 بال على التعليم الجامعي.تزايد اادق •

 االنخفاض املستمر في نسبة األمية. •

 

 .؟م2015 – 1952نسبة األمية في األردن في عامي س: 

 %88م = 1952

 %11.3م = 1999

 %7.2م = 2009

 %6م = 2015

 %43م = 1971 %76.6م = 1961

 %17.7م = 1991 %29م = 1981

 

 ي األردن:الفصل الثاني: النهضة التعليمية والثقافية ف

 ؟اذكر أهمية التعليم في األردنس: 

 يعد التعليم جوهر عملية التغيير. •

  واملورد االقتصادي األساس للتنمية. •

أصـــــبح االســــــتثمار فـــــي التعلــــــيم مـــــن أبــــــرز مـــــا حققــــــه األردن مــــــن  •

 إنجازات، حتى أصبح من الدول املتقدمة في التعليم.

التعليميـــة وقــد رفـــد األردن الـــدول العربيـــة الشـــقيقة بـــالخبرات  •

 ذات الكفاءة العالية، ما أسهم في تطوير منظومة التعليم.

 ؟بين إسهامات األردنيون في نشر وتطوير التعليمس: 

 دفع تكاليف التعليم األساسية مثل بناء املدارس. •

 ودفع أجور املعلمين وثمن مواد التعليم. •

إســـــــهامات البلـــــــديات واملجـــــــالس القرويـــــــة فـــــــي نشـــــــر وتطـــــــوير س: 

 ؟التعليم

 تحمل أعباء بناء املدارس األساسية. •

 للبنـــاء ورغبـــة مـــنهم فـــي نشـــر  •
ً
وتقـــديم قطـــع مـــن األراضـــ ي تســـهيال

 التعليم بين أفراد الشعب األردني.
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 ؟تتبع مراحل تطور التعليم في األردن في عهد اادمارةس: 

بــــــدأ االهتمــــــام بــــــالتعليم منــــــذ تأســــــيس اادمــــــارة إذ بلــــــغ عــــــدد  (أ

، ثــــم أصــــبحت مدرســــة طةمــــدارس ثانويــــة متوســــاملــــدارس ثــــالث 

 الثانوية كاملة. السلط

م خمســـــــــون مدرســــــــــة 1931وأصـــــــــبح فــــــــــي شـــــــــرق األردن عــــــــــام  (ب

للـــذكور، وعشـــر مـــدارس لإلنـــاث ومدرســـة صـــناعية واحـــدة ، وفـــي 

ت بموجبـــه اادمـــارة مـــن نظـــام املعـــارفم صـــدر 1939عـــام  ـــم  س 
 
، وق

هــي: )لــواء عجلــون، ولــواء الكــرك ثالثــة ألويــة  الناحيــة التعليميــة

 ولواء البلقاء(.ومعان، 

م يتخرجــون فــي املــدارس األوليــة 1939ـكـان الطــالب قبــل عــام  (ج

العلــــــم الدراســــــ ي  أمــــــا بعــــــدبعــــــد اجتيــــــاز االمتحانــــــات املدرســــــية، 

م( فقــــد أصــــبح الحصــــول علــــى شــــهادة الدراســــة 1945 – 1944)

ا بنجــاح الطالــب فــي االمتحــان الــذي تشــرف عليــه 
ً
األوليــة مشــروط

 وزارة املعارف.

مدرســـــــة  77س فـــــــي األردن بعـــــــد االســـــــتقالل بلـــــــغ عـــــــدد املـــــــدار  (د

 حكومية.

الجامعات العربية التي درس فيها املتفوقون األردنيون الذين س:

 ؟حصلوا على بعثات علمية

 الجامعة األمريكية في بيروت. .1

 الجامعة السورية في دمشق. .2

 جامعة األزهر في القاهرة. .3

تضــــاعف  ؟تطـــور التعلـــيم فــــي عهـــد امللــــك الحســـين بــــن طـــاللس: 

د املـــدارس وعـــدد الطلبـــة، وجفـــت منـــابع األميـــة إلـــى حـــد كبيـــر عـــد

افتتحـــــت الجامعـــــات، وتخـــــرج فيهـــــا آالف األردنيـــــين املتســـــلحين  و

 بأعلى درجات الكفاءة في مختلف العلوم.

فسر: وصل تطور التعليم في األردن ذروته فـي عهـد امللـك عبـد س: 

 ؟هللا الثاني

ادنفــاق علــى حيــث أولــى التعلــيم جــل عنايتــه وارتفعــت نســبة ا .1

التعلــــيم إلــــى حــــد غيــــر مســــبوق فــــاهتم بالبيئــــة التعليميــــة اآلمنــــة 

 وإغنائها باملختبرات واملشاغل.

شـــــهدت املـــــدارس ثـــــورة فـــــي اســـــتخدام تكنولوجيـــــا املعلومـــــات  .2

وتوظيفهــــــا فــــــي الغرفــــــة الصــــــفية والتركيــــــز علــــــى التعلــــــيم املســــــتمر 

 للمعرفة.
ً
 وتفعيل دور الطالب ليكون منتًجا ومحلال

م بـــالتعليم املنهـــي والتقنـــي )فســـر( لرفـــد ســـوق العمـــل االهتمـــا .3

بمــا يحتــاج إليـــه مــن الكــوادر املؤهلـــة وبتأهيــل املعلمــين وتـــدريبهم 

 قبل الخدمة وفي أثنائها

زاد عــــدد املــــدارس )فســــر( الســــتيعاب األعــــداد املتزايــــدة مــــن  .4

 الطلبة.

إيجـــــاد مـــــدارس امللـــــك عبـــــد هللا الثـــــاني للتميـــــز فـــــي محافظـــــات  .5

 فسر( لزيادة العناية بالطلبة املتميزين.اململكة كافة )

حــــدث توســــع كبيــــر فــــي التعلــــيم الجــــامعي كًمــــا ونوًعــــا )فســــر(  .6

 إلى أعلى معايير الجودة في التعليم.
ً
 وصوال

أشـــــهر الصـــــحف الصـــــادرة فـــــي عهـــــد اادمـــــارة )امللـــــك عبـــــد هللا س: 

 . ححيفة )الحق يعلو(.1(؟ األول 

لــــــى )الجريــــــدة . حــــــحيفة )الشــــــرق العربــــــي( التــــــي تغيــــــر اســــــمها إ2

 م.1926الرسمية( عام 

 ؟فسر: بدأ النشاط الثقافي في األردن منذ تأسيس اادمارةس: 

كان بالط امللك عبد هللا ملتقى األدباء والشـعراء واملفكـرين، إذ  •

 كان امللك عبد هللا األول أديًبا وشاعًرا.

ـــان تطبيقــــه لـــــنهج الــــديمقراطي وتشـــــجيعه إصــــدار الصـــــحف  • ـك

 ر الدالة على الوعي الثقافي آنذاك.واملجالت: من املظاه

مظــــاهر اهتمــــام امللـــــك حســــين بالثقافــــة: )تطـــــور الثقافــــة فـــــي س: 

 (؟ بعد تأسيس دائرة الثقافة والفنون:عهده

نشـطت الحركــة الثقافيـة فــي األردن بعـد تأســيس دائـرة الثقافــة  •

م: التــي اهتمـت بالكتــاب واملثقفـين والفنــانين 1966والفنـون عـام 

فكـري وكانـت جـزًءا مـن وزارة اادعـالم والسـياحة ودعم إنتـاجهم ال

 واآلثار.

 وتعددت مظاهر التطور الثقافي في ما بعد بـ: •

 صدور املجالت الثقافية كمجلة أفكار. .1

 وتأسيس قصر الثقافة. .2

 ورابطة: الكتاب األردنيين واملسرحيين األردنيين. .3

 ومؤسسة آل البيت للفكر اادسالمي. .4

ابــــــن الحســــــين علــــــى االرتقــــــاء  حــــــرص امللــــــك عبــــــد هللا الثــــــانيس: 

بالحركة الثقافية، وضح ذلك مـن خـالل خطـاب العـرش السـامي 

ســــتظل الحركــــة الثقافيــــة موضــــع  ؟م2000فــــي تشــــرين ثــــاني عــــام 

 الرعاية واالهتمام من خالل:

 دعم الكتاب واملثقفين. .1

 تقدير اادبداع واملبدعين.  .2
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إيجـــــاد العديـــــد مـــــن املراكـــــز واملؤسســـــات التـــــي تســـــاعد علـــــى  .3

 وض بالحركة الثقافية.النه

كيــف أكــدت القيمــة الحضــارية ملدينــة عمــان وأظهــر مــا تزخــر س: 

 ؟به من تراث عريق في عهد امللك عبد هللا الثاني

 .2002إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام  .1

 إصدار الكتب في مختلف حقول املعرفة. .2

 عقد محاضرات وندوات عن أبرز أعالم الفكر والثقافة. .3

 ارض للفنون التشكيلية.إقامة مع .4

أبــرز اادنجــازات التــي تحققــت فــي املجــال الثقــافي فــي عهــد امللــك س: 

 ؟عبد هللا الثاني

م )فسر( لتأكيـد 2002إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية  .1

 القيمة الحضارية للمدينة، وإظهار ما تزخر به من تراث عريق.

 .إعالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة .2

 إنشاء الهيئة امللكية لألفالم. .3

إنشـــاء مراكـــز ثقافيـــة جديـــدة فـــي املـــدن األردنيـــة، مثـــل: مركـــز  .4

ومركـــــز األميــــــر  الزرقـــــاءامللـــــك عبـــــد هللا الثــــــاني الثقـــــافي فـــــي مدينــــــة 

 .معانالحسين الثقافي في مدينة 

 إطالق مهرجان القراءة للجميع )مكتبة األسرة(. .5

( حيـــــث أنشـــــ ئ تشـــــجيع الســـــياحة الثقافيـــــة )فســـــر مـــــع مثـــــال .6

متحــف األردن فــي منطقــة رأس العــين بمدينــة عمــان الــذي يحــوي 

 آثار األردن التاريخية.

 الفصل الثالث: النهضة الصحية في األردن:

 ؟في األردن الصحيتطور القطاع س: 

بـــدأ االهتمـــام بالقطـــاع الصـــحي فـــي األردن منـــذ تأســـيس اادمـــارة  •

ين  أول حكومـة )وزير( للصحة مع تشـكيل  مشاور )فسر( حيث ع 

 م.1929أردنية وأسست أول دائرة للصحة عام 

 :بعد االستقاللوبدأت مالمح النهضة الصحية في األردن  •

مثـــــــل: مستشـــــــفى البشـــــــير  املستشـــــــفيات الحكوميـــــــةبإنشـــــــاء  -

 ومستشفى إربد ومستشفى األمراض الصدرية.

، مثــــل: )مستشـــــفى القطــــاع الخــــاصباادضــــافة ملستشــــفيات  -

 اهبات الناصرة وفلسطين(.ااديطالي وملحس واألهلي ور 

 م تأسست أول وزارة للصحة.1950وفي عام  -

 ؟ما اادنجازات التي حققها القطاع الصحي في األردنس: 

 رفد املؤسسات الطبية بكوادر وأجهزة طبية حديثة. .1

شــــمول األطفــــال ممــــن هــــم دون ســــن السادســــة فــــي منظومــــة  .2

ا.
ً
 التأمين الصحي املدني مجان

 اعين العام والخاص.إنشاء املستشفيات في القط .3

ا. .4
ً
 خدمات لألمومة والطفولة، وتنظيم األسرة مجان

الرعايــــة الصــــحية األوليــــة للملكــــة )فســــر( عــــن طريــــق إنشــــاء  .5

 املراكز الصحية األولية والشاملة.

 العمل للوصول لتأمين صحي شامل. .6

فسر: يتميز قطاع الرعاية الصحية األردنـي بـالجودة العامليـة س: 

 ؟إقليمًيا ودولًيا

 ظًرا لوجود األطباء واملمرضين والفنيين املؤهلين.ن (1

افر املستشــــــــفيات العامــــــــة والخاصــــــــة املــــــــزودة بأحــــــــدث  (2 وتــــــــو

 األجهزة واملعدات املنتشرة في اململكة.

إضــــافة إلــــى املستشــــفيات الجامعيــــة التعليميــــة: كمستشــــفى  (3

الجامعــــــة األردنيــــــة ومستشــــــفى امللــــــك املؤســــــس عبــــــد هللا التــــــابع 

 ولوجيا.لجامعة العلوم والتكن

إضافة إلى املراكز العلمية البحثية: كمركـز الخاليـا الجذعيـة  (4

 األردني في مستشفى الجامعة األردنية.

ومراكـــــــز طبيـــــــة متخصصـــــــة منهـــــــا: املركـــــــز الـــــــوطني للســـــــكري  (5

 والغدد الصم ومركز الحسين للسرطان.

الــوزارة التــي اهتمــت بــذوي اادعاقــة علــى املســتوى الرســمي فــي س: 

 مية االجتماعية.وزارة التن؟ األردن

بـــــين إســـــهامات الخـــــدمات الطبيـــــة امللكيـــــة التابعـــــة للقـــــوات س: 

 ؟املسلحة األردنية في املجال الصحي

م، ثــــــم أخــــــذت بالتوســــــع فــــــي إنشــــــاء املستشــــــفيات 1941بــــــدأت  .أ

واملراكـــــز الطبيـــــة فـــــي التخصصـــــات كافـــــة للعســـــكريين وعـــــائالتهم 

 ومعالجة املدنيين للحاالت املحولة من وزارة الصحة.

 شئت العديد من املستشفيات العسكرية مثل:فأن .ب

 مستشفى ماركا العسكري. .1

م )فســـــــــر( لتكـــــــــون املركـــــــــز 1973ومدينـــــــــة الحســـــــــين الطبيـــــــــة  .2

 التحويلي والتعليمي للخدمات الطبية.

 م.1982ومركز امللكة علياء ألمراض وجراحة القلب  .3

 م.1984ومعهد األطراف االصطناعية في ماركا  .4

 هللا الثاني في العقبة.ومستشفى األمير هاشم بن عبد  .5

 زيد بن الحسين في الطفيلة. ومستشفى األمير  .6
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مـدت لتـدريب طلبــة  .ج
 
تضـمنت التخصصـات الطبيـة كافــة واعت

 كليات الطب والتمريض واملهن الطبية املساندة.

وتطـــــــورت هـــــــذه الخـــــــدمات: بـــــــدخول أجهـــــــزة طبيـــــــة متطـــــــورة  .د

وتنظـيم الخدمــة الطبيــة املتخصصـة والتوســع فــي االختصاصــات 

رعيـــة وإرســـال الفـــرق الطبيـــة باملهمـــات اادنســـانية واملشـــاركة الف

 بقوات حفظ السالم.

 ؟؟؟!! مـــــــا املقصـــــــود باملصطلحاتس: 

 : الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية .1

جعــل الباديــة األردنيــة منطقــة جاذبــة م بهــدف: 2003أســس عــام 

للمـــــــوارد  للســـــــكان ومؤهلـــــــة لالســـــــتثمار عبـــــــر االســـــــتغالل األمثـــــــل

الطبيعيــة والبشــرية بمــا يرفــع املســتوى املعيشــ ي للســكان، ويحــد 

راكـــز مـــن الفقـــر والبطالـــة ويفعـــل دور املـــرأة عـــن طريـــق إنشـــاء امل

 النسائية في أنحاء البادية.

 :اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة .2

م بوصـــفها جهــة وطنيــة مرجعيـــة فــي مــا يتعلـــق 1992أنشــئت عــام 

 ة بشؤون املرأة.باألنشطة ذات الصل

 : إدارة حماية األسرة .3

ملعالجــــــة قضــــــايا ،  م تابعــــــة ملديريــــــة األمــــــن العــــــام1997أنشــــــئت 

العنــــــف ضـــــــد املـــــــرأة والطفـــــــل واملحافظــــــة علـــــــى تـــــــرابط األســـــــرة 

 بوصفها وحدة أساسية في بناء املجتمع األردني

 : املجلس األعلى لشؤون األشخاص املعوقين .4

ــس  بموجــب قــانون حقــوق األشــ س 
 
خاص املعــوقين لعــام مجلــس أ

م، ليشــــكل املظلــــة القانونيــــة والحقوقيــــة لألشــــخاص ذوي 2007

 اادعاقة في األردن.

 شعار )مكاني بينكم(:  .5

شـعار أطلقـه املجلـس األعلـى لشـؤون األشـخاص املعـوقين بهــدف 

زيــــادة وعــــي املــــواطنين نحــــو أهميــــة الــــدمج التعليمــــي للطلبــــة ذوي 

 اادعاقة ضمن املدارس الحكومية والخاصة.

 : الثقافة .6

عنصــــًرا أساســــًيا فــــي تقــــدم املجتمعــــات وهــــي حصــــيلة التطــــور فــــي 

 املجاالت اادنسانية من تراث وقانون وآداب ولغة وفكر.

م وهي مؤسسة حكومية 2003: أنشئت الهيئة امللكية لألفالم .7

تهـــــدف إلـــــى تطـــــوير صـــــناعة مـــــواد مرئيـــــة ومســـــموعة قـــــادرة علـــــى 

 والفنية واملالية. املنافسة عن طريق تطوير القدرات البشرية

 

 :مهرجان القراءة للجميع .8

)مكتبــة األســرة(: الــذي يعــد مــن املشــار ع الوطنيــة الرائــدة التــي  

م، ويهـــدف إلـــى إصـــدار العديـــد مـــن املؤلفـــات فـــي 2007بـــدأت عـــام 

شتى املعارف اادنسانية، وبيعها بأسعار رمزية للحث على القـراءة 

 واالهتمام بالكتاب.

لســياحة الثقافيــة أنشــ ئ فــي منطقــة : لتشــجيع امتحــف األردن .9

 رأس العين بمدينة عمان الذي يحوي آثار األردن التاريخية.

: مركز علمي بحثـي فـي مستشـفى مركز الخاليا الجذعية األردني.10

 الجامعة األردنية افتتح في عهد جاللة امللك عبد هللا الثاني.

مركــــــز طبــــــي متخصــــــص ملعالجــــــة  :مركــــــز الحســــــين للســــــرطان.11

 سرطان.مرض ى ال

: الزيــــادة غيــــر الطبيعيــــة فــــي عــــدد الســــكان الهجــــرات القســــرية.12

 لتدفق الهجرات من الدول املجاورة إلى األردن بسبب الحروب.

 ــــــــبب ؟؟؟!!!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــس: 

 ؟ بسببارتفع عدد السكان في األردن .1

: )وهـــــــــي ارتفـــــــــاع نســـــــــبة املواليـــــــــد زيـــــــــادة الطبيعيـــــــــة للســـــــــكانال •

 وانخفاض نسبة الوفيات(.

: وهي املرتبطة بتدفق الهجرات القسرية والزيادة غير الطبيعية •

 من الدول املجاورة إلى األردن بفعل الحروب.

 ؟األردنبنمو املدن  .2

افر عوامل  بسبب الهجرة من البادية والريف إلى املدن بسبب تو

املدن من خدمات تعليمية وححية وفرص عمل ونمـو  الجذب في

 اقتصادي.

حافظت األسرة األردنية املمتدة على طابعها املميز في املجتمع  .3

 ؟األردني لعقود طويلة

نتيجـــــــــــة لألوضـــــــــــاع االقتصـــــــــــادية واســـــــــــتمرار التمســـــــــــك بـــــــــــالقيم 

 واملفاهيم االجتماعية التي تؤكد دوام الصلة بين اآلباء واألبناء.

األردني في العقدين األخيرين مـن القـرن املاضـ ي شهد املجتمع  .4

 ؟تراجًعا في نمط األسرة املمتدة، وشيوًعا لنمط األسرة النووية

 بسبب التغير في بعض وظائف األسرة التقليدية. (1

 وارتفاع مستوى التعليم. (2

 وتزايد الهجرة من الريف إلى املدن. (3

 وتنوع النشاط االقتصادي. (4
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علــى مواجهــة التحــديات وتحمــل  أثبتــت املــرأة األردنيــة قــدرتها .5

املســــــؤولية لجانـــــــب الرجـــــــل فـــــــي تـــــــوفير مســـــــتوى معيشـــــــ ي أفضـــــــل 

 ؟ألسرته

 عن طريق العمل في الوظائف الحكومية والخاصة. •

لتها الدولة. •  أو في إدارة املشار ع اادنتاجية الصغيرة التي مو 

 ؟يعد املجتمع األردني من املجتمعات الفتية .6

 ألردني وهي من أعلى النسب.إذ يشكل الشباب ثلثي املجتمع ا •

 وملا لها من أهمية في تطور األردن ونموه وازدهاره. •

جاء االهتمام بذوي اادعاقة على املستوى الرسمي عـن طريـق  .7

 ؟ وزارة التنمية االجتماعية واملؤسسات التابعة لها

ألن ذوي اادعاقـــــة جـــــزًءا مهًمـــــا مـــــن املجتمـــــع األردنـــــي القـــــائم علـــــى 

 التكافل والتضامن.

ر النظــر لــبعض القضــايا االجتماعيــة الســائدة فــي املجتمــع تغيــ .8

 ؟ األردني

بســـــبب التحـــــوالت االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة وأثـــــرت إيجاًبـــــا فـــــي 

ـــ )التوســع فــي التعلــيم ومشــاركة املــرأة لــبعض القضــاياالنظــرة  : كـ

 سوق العمل(.

 ؟ تطوير منظومة التعليم في الدول العربية الشقيقة .9

العربيــة الشــقيقة بــالخبرات التعليميــة بســبب رفــد األردن الــدول 

 ذات الكفاءة العالية.

مدرسـة حكوميـة، وكـان  77بلغ عدد املدارس بعد االسـتقالل  .10

 ؟تطور أعداد املدارس محدوًدا

 ألن افتتاح املدارس كان مقتصًرا على املدن. •

 وقلة املوارد املالية وضعف اهتمام األهالي بالتعليم. •

ردنيين على املدارس األردنية، لم يقتصر التحصيل العلمي لأل  .11

بــــل ـكـــان املتفوقــــون يحصــــلون علــــى بعثــــات علميــــة إلــــى جامعــــات 

 ؟عربية

 مكافأة لهم على نفقة الحكومة.

 ؟م أثر في إحداث نهضة تعليمية في األردن1952كان لدستور  .12

 إذ أقر إلزامية التعليم ومجانيته.

نشــــــــطت الحركــــــــة الثقافيــــــــة فــــــــي األردن بعــــــــد تأســــــــيس دائــــــــرة  .13

؟ فقــد اهتمــت بالكتــاب واملثقفــين م1966ة والقــانون عــام الثقافــ

والفنــانين ودعــم إنتــاجهم الفكــري وكانــت جــزًءا مــن وزارة اادعــالم 

 والسياحة واآلثار.

اكتســب األردن مكانــة مميــزة فــي مجــال القطــاع الصــحي محلًيــا  .14

 ؟ودولًيا

 بسبب اادنجازات املهمة التي حققها. 

 

 

ــــــــ" أق ـــــ ـــ ــــــلوال املـــ ـــــ ـــ ــــــوك الهاشمـ ـــــ  ين"ـــ

 من قائل العبارات التالية؟س: 

الشــــــــريف . " ال أقبــــــــل إال أن تكــــــــون فلســــــــطين ألهلهــــــــا العــــــــرب" 1

 الحسين

امللــك عبــد .  " مــن أحــب العــرب جمــع كلمــتهم ووحــد صــفوفهم" 2

 هللا األول 

. " لقد أوصـيت أهلـي بوجـوب دفنـي فـي القـدس إلـى جـوار قبـر أبـي 3

)معلومـــــة(:  امللـــــك عبـــــد هللا األول ســـــاحة القـــــدس الشـــــريف" فـــــي 

 هناك ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ وصيته.

امللـــك عبـــد ." ســـأذهب إلـــى هنـــاك وأمـــوت علـــى أســـوار املدينـــة.." 4

 هللا األول.

. " يحتـــاج هـــذا البلـــد إلـــى التـــألف والتـــأزر والتعـــاون ويحتـــاج إلـــى 5

  امللك طالل. الثقة بهذا الوطن"

عرش الذي انتهى إلينا ليستمد قوته بعد هللا مـن محبـة . "إن ال6

  امللك حسينالشعب وثقته" 

. " وكانت األسود تربض في الجنبات على أكتاف السـفوح وفـوق 7

 . امللك حسينالقمم" 

. " إن القدس العربية أمانـة عربيـة إسـالمية منـذ عهـد الخليفـة 8

 .امللك حسينعمر رض ي هللا عنه" 

شــكل أرضــية مشــتركة لفهــم اآلخــر وتعميــق قــيم . " إن التعلــيم ي9

 .امللك عبد هللا الثانيالتسامح" 

." حربنـــــــــــا اليـــــــــــوم ليســـــــــــت بـــــــــــين الشـــــــــــعوب أو املجتمعـــــــــــات أو 10

 .امللك عبد هللا الثانياألديان..." 

."ســــــتظل الحركــــــة الثقافيــــــة موضــــــع الرعايــــــة واالهتمــــــام ..." 11

 .امللك عبد هللا الثاني
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امللـك كان القائد العـام لجيشـ ي..."  ." على الرغم من أن كلوب12

 (86حسين )مهنتي كملك ص

امللـــــك ." لقـــــد حاولـــــت بنجـــــاح أن أوطـــــن القبائـــــل البدويـــــة..." 13

 (53حسين )مهنتي كملك ص
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