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َمُة الُْمَقدِّ

والتكنولوجيا  المعرفة  حقلي  في  الحديثة  العالمية  والم�شتجدات  التطورات  �شوء  في 

وثورة الت�شالت، ولكون التربية اأداة فاعلة لإعداد اأفراد مهرة قادرين على مواجهة التحديات 

وا�شتيعاب التغيرات عليها. جاء كتاب التربية الوطنية والمدنية لل�شف ال�شابع الأ�شا�شي، مت�شمًنا 

، وتعميماٍت، ومهاراٍت متنوعًة، بهدف تعزيز القيم والتجاهات التي تجّذر الوعي وتعّزز  مفاهيمَ

المواطنة الفّعالة لدى اأبنائنا الطلبة.  

بين ف�شلين درا�شيين على  الكتاب من جزاأين، وي�شتمل على �شت وحدات مق�شمة  يتكون 

الدولة  ن�شاأة  تناولت  اإذ  والحداثة،  الن�شاأة  الأردنية  الدولة  بعنوان  الأولى  الوحدة  الآتي:  النحو 

الحقوق  بعنوان  فجاءت  الثانية  الوحدة  اأما  الها�شمية،  والقيادة  وحداثتها  و�شيادتها  الأردنية 

والقت�شادية  الجتماعية  والحريات  الأ�شا�شية،  الحريات  الوحدة  وتناولت  العامة،  والحريات 

والثقافية، والحريات  المدنية وال�شيا�شية، وجاءت الوحدة الثالثة بعنوان رموز وطنية، اإذ ت�شّمنت 

القوات  وراية  الملك،  الها�شمية، وعلم جاللة  الأردنية  المملكة  علم  مثل  الوطنية  الرايات  بيان 

الم�شلحة، ثم تناولت الن�شيد الوطني و�شعار المملكة، وبع�س المنا�شبات الوطنية.

اأما الوحدة الرابعة فجاءت بعنوان العي�س الم�شترك، وطرَحت مو�شوعات، مثل قبول الآخر، 

والمواطنة الفاعلة، والم�شاواة وعدم التمييز. اأما الوحدة الخام�شة فتناولت طبيعة التغير ومفهوم 

التغير الجتماعي، وم�شكالته، ومعيقاته، والتغير في المجتمع الأردني. واأفردت الوحدة الأخيرة 

للحديث عن ال�شيرة الح�شارية، وتناولت العا�شمة عمان ومحافظة اإربد.

 علًما باأن هذه الطبعة تجريبية خا�شعة للمراجعة والتنقيح، لذا نرجو من زمالئنا المعلمين 

واأولياء الأمور تزويدنا باأية مالحظات تغني الكتاب، وت�شهم في تح�شينه، بما يلبي حاجات الطلبة 

وطموحات المجتمع الأردني.



الوحدُة 

1الأولى

الدولُة الأردنيُة

 الن�ش�أُة والحداثُة



 القوِة وال�شيادِة 
ُ
تتناوُل هذه الَوحدُة الدولَة الأردنيَة مْن حيُث الن�شاأُة وعنا�شر

والتاريخيِة  الدينيِة  ِتها 
ّ
و�شرعي الها�شميِة  القيادِة  عِن  تتحدُث   

َّ
ثم ها، 

ُ
ومظاهر

�ُس  وال�شيا�شيِة، ودوِرها في بناِء الدولِة الأردنيِة وتعزيِز ا�شتقراِرها واأمِنها، وُتخ�شّ

هذِه الَوحدُة در�ًشا عِن الدولِة الأردنيِة الحديثِة بو�شِفها اأُنموذًجا.

يُتوقُع مَن الطالِب بعَد النتهاِء مْن درا�شِة هذِه الَوحدِة، والقياِم بالواجباِت والأن�شطِة 

المتعلقِة بها اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:

 والم�شطلحاِت والتعميماِت. 
َ
■ ي�شتوعَب المفاهيم

■ يتقَن المهاراِت الواردَة فيها.

 والتجاهاِت. 
َ
■ يتمثَل القيم

َن مراحَل ن�شاأِة الدولِة الأردنيِة.
ّ
■ يبي

■ يدرَك اأهميَة �شيادِة الدولِة وانعكا�َشها على المواطنيَن.

ِتها الدينيِة والتاريخيِة وال�شيا�شيِة.
ّ
■ يعتزَّ بقيادِتِه الها�شميِة و�شرعي

■ يقّدَر ت�شحياِت القيادِة الها�شميِة مْن اأجِل بناِء الدولِة الأردنيِة ونه�شِتها.

■ يقّدَر اأهميَة الموؤ�ش�شاِت الأردنيِة. 

 التطوراِت التي �شهَدها قطاُع الأمِن وال�شحِة والتعليِم والقت�شاِد. 
َّ
■ ي�شتنتَج اأهم

■ يثّمَن اإنجازاِت الدولِة الأردنيِة.

 في المحافظِة على اأمِن وطِنه وا�شتقراِرِه. 
ِّ
■ يعتزَّ بدوِر المواطِن الأردني
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؟ • على ماذا يدلُّ انت�شاُر المواقِع الأثريِة على اأر�ِس الأردنِّ
ه ممالُك  �شهَدْت اأر�ُس الأردنِّ منُذ فجِر التاريِخ ا�شتيطاًنا ب�شريًّا، فقْد قاَمْت على اأر�شِ

 
َّ
وا�شتمر  ، الأردنِّ في  ْت 

َ
ازدهر التي  الح�شاراِت  عظمِة  على  �شاهدًة  اآثاُرها  ظّلْت  واأمٌم 

 الع�شوِر التاريخيِة المختلفِة، و�شوًل اإلى الدولِة 
َ
ال�شتيطاُن الب�شريُّ على اأر�ِس الأردنِّ عبر

والحريِة  للح�شارِة  اأُنموذًجا  تمّثُل  التي  الحديثِة  الأردنيِة 

وال�شتقالِل والإن�شانيِة.

اأوًل: ن�شاأُة الدولِة الأردنيِة

اأعلَن  1916م،  عاِم  مْن  حزيراَن  ِمْن  العا�شِر  في 

ب اهلل ثراه- ثورَة 
ّ
–طي

ٍّ
ال�شريُف الملُك الح�شيُن بُن علي

العربيِة،  وال�شيادِة  ال�شتقالِل  اأجِل  مْن  الكبرى  العرِب 

والنه�شِة  الكاملِة،  العربيِة  الدولِة  بناِء  م�شيرُة  مَعها  لتبداأَ 

ـــِت  الكبــرى، وخـا�شَ العربيــــِة 

اأبنــاِء  بقيــادِة  العـربيــُة  الجيـو�ُس 

؛ 
ٍّ
علـــي بــِن  الح�شيــِن  ال�شـريـِف 

والأميِر  الح�شيِن،  بِن   
ِّ
علي الأميـِر 

عبِد اهلِل بِن الح�شيِن، والأميِر في�شِل 

جبهاِت  في  معارَك  الح�شيِن  بِن 

وقْد  و�شوريَة،  والأردنِّ  الحجاِز 

 العرُب تحَت القيادِة الها�شميِة 
َ
�شّطر

الدر�ُس 

 الدولُة الأردنيُة: الن�ش�أُة وعن��شُر القوِةالأوُل

ال�شكُل )1-1(: ال�شريُف الح�شيُن 

.
ٍّ
ابُن علي

عاِم  مْن  حزيراَن  مْن  العا�شِر  يوُم  �شادَف 

العربيِة  الثورِة  على  عاٍم  مئِة  مروَر  2016م 

 
ْ
وهم الأردنيوَن   

َ
ا�شتذكر وقِد  الكبرى، 

يحتلفوَن بمئويِة الثورِة العربيِة الكبرى منهَجها 

وبطولِتها واأهميَة البناِء على مبادِئها  ل�شماِن 

ا�شتمراريِة النه�شِة والدولِة والإنجاِز.

 الثورُة العربيُة الكبرى
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 عبَد اهلِل 
َ
بعَد انتهاِء معارِك الثورِة العربيِة الكبرى، ا�شتقبَل اأهالي �شرِق الأردنِّ الأمير

حيُث  قيادِته،  على  واأجمعوا  الح�شيِن  ابَن 

اإلى  َه  توجَّ  
َّ
ثم اأ�شهٍر،  ب�شعَة  معاَن  في  مكَث 

عماَن في اآذاَر مْن عاِم 1921م، اإِذ ا�شتطاَع 

رحَمه اهللُ اأْن يعلَن الدولَة الأردنيَة الم�شتقلَة 

 الأردنِّ عاَم 1921م.
ِّ
با�شِم حكومِة �شرقي

بال�شتقالِل  اإّل  يكوُن  ل  التحرَر  ولأنَّ 

الكامِل، فقْد نا�شَل �شموُّ الأميِر عبِد اهلِل بِن 

َق ذلَك في  الح�شيِن والأردنيوَن لنيِله، وتحقَّ

1946م،  عاَم  اأياَر  مْن  والع�شريَن  الخام�ِس 

 
ُ
َب الأمير ِت المملكَة الأردنيَة الها�شميَة، وُن�شِّ

َ
ي واأُعِلَنْت اإمارُة �شرِق الأردنِّ مملكًة، و�شمِّ

عبُد اهلِل ملًكا عليها.

ال�شكل )1-2(: جاللُة الملِك عبِد اهلِل الأول ابِن 

الح�شيِن.

َنشاٌط

ال�ّشعِب  واأبناُء  وَن 
ّ
الها�شمي قّدَمها  التي  الت�شحياِت  عِن  اأنَت وزمالوؤَك  تحّدْث 

ِة وا�شتقالِلها.
ّ
 في �شبيِل بناِء الدولِة الأردني

ِّ
الأردني

َنشاٌط

الكبرى  العربيِة  للثورِة  م�شهًدا   
ْ
م �شمِّ مدر�شِتَك،  واإدارِة  زمالِئَك  مَع  بالتعاوِن 

على �شكِل مجلِة حائٍط، وعّلْقها في مدر�شِتَك.

 قائًدا للثورِة العربيِة الكبرى.
ٍّ
   على ماذا يدلُّ اختياُر العرِب ال�شريَف الح�شيَن بَن علي

.
ْ
 وبناِء دولِتهم

ْ
اأروَع المعاني في الت�شحيِة والبطولِة مْن اأجِل تحريِر بالِدهم
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ثانيًا: عنا�شُر قوِة الدولِة الأردنيِة

موؤ�ّش�شِة  في  الأردنيِة  الدولِة  قوِة   
ُ
عنا�شر ُد 

ّ
تتج�ش

على  اأخَذ  الذي   
ِّ
الها�شمي بالحكِم  المتمّثلِة  العر�ِس 

اأجمعيَن،  والعرِب  والم�شلميَن  الإ�شالِم  عاتِقه خدمَة 

والبذِل  بالت�شحيِة  التاريِخ   
َ
عبر للها�شمييَن  �ُشِهَد  وقْد 

عْنهُم  وُعِرَف  وق�شاياها،  الأمِة  لخدمِة  والعطاِء 

الأردنُّ  اأ�شبَح  حّتى  والت�شامِح،  بالعدِل   
ْ
اّت�شاُفهم

 الفر�ِس العلميِة والقت�شاديِة وال�شيا�شيِة 
َ
مجتمَع تكافوؤ

.
ْ
لالأردنييَن جميِعهم

وتتمثُّل عنا�شُر قوِة الدولِة الأردنيِة في ما ياأتي:

القواُت الم�شلحُة الأردنيُة - 

ُّ
الجي�ُص العربي

 وثقتُه 
ِّ
 المواطِن الأردني

ُ
وعي

بقيادِته

القيادُة الها�شميُة الحكيمُة
الوحدُة الوطنيُة

 
ُّ
الإرُث الح�شاريُّ والثقافي

ُّ
 الأردني

ُّ
والتاريُخ الوطني

ال�شكُل )1-3(: جاللُة الملِك 

عبِداهلِل الثاني ابِن الح�شيِن.

َنشاٌط

قوِة  عنا�شِر  على  المحافظِة  في  دوَرك  ْح  و�شّ مجموعِتَك،  اأفراِد  مَع  بالتعاوِن 

 قوٍة للدولِة.
َ
الدولِة الأردنيِة، وكيَف يمكُن اأْن تكوَن اأنَت عن�شر
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األسئلة

1- هاِت اأدّلًة على وجوِد اإِرٍث ح�شاريٍّ الب�شريٍّ في اأر�ِس الأردنِّ قديًما.

2- ماذا تعني مئويُة الثورِة العربيِة الكبرى؟

ْن مراحَل ن�شاأِة الدولِة الأردنيِة الحديثِة.
ّ
3- بي

4- ماذا يعني ال�شتقالُل؟

 قوِة الدولِة الأردنيِة في موؤ�ش�شِة العر�ِس.
ُ
ُد عنا�شر

ّ
: تتج�ش

ْ
ر

ّ
5- ف�ش

 قوِة الدولِة الأردنيِة.
َ
6- عّدْد عنا�شر
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الدر�ُس 

القي�دُة اله��شميُةالث�ني

اأوًل: ال�شرعيُة الدينيُة والتاريخيُة وال�شيا�شيُة للقيادِة الها�شميِة

ُز ال�شاللُة الها�شميُة باأّنها مْن اأعرِق ال�شاللِت في تاريِخ العرِب؛ بُحكِم الن�شِب 
ّ
تتمي

هِد  الطاهِر الممتدِّ اإلى الر�شوِل محمٍد �شّلى اهللُ عليِه و�شّلَم، ولّت�شاِف الها�شمييَن بالزُّ

العربيِة  الأُّمتيِن  لخدمِة  الجهوِد  كلِّ  تكري�ِس  على   
ْ
هم وحر�شِ والت�شحيِة،  والإيثاِر 

والإ�شالميِة، والدفاِع عْن م�شاِلِحهما في المحافِل الدوليِة كلِّها.

التاريخيُة  ُتها 
ّ
�شرعي وتتجّلى 

بِه  قاَم  الذي  ِز 
ّ
المتمي الدوِر  في 

قبَل  العرِب  تاريِخ  في  ها�شٍم  بنو 

والت�شحيــاِت  وبعــَدُه،  الإ�شــالِم 

العروبـِة  �شبيـِل  في  قّدمـوهـا  التي 

اإقامِة  على   
ْ
هم وحر�شِ والإ�شالِم، 

، اإ�شافًة اإلى  العدل، واإحقاِق الحقِّ

.
ْ
 لهم

ْ
اإجماِع العرِب على زعامِتهم

وقْد ظهرْت اإنجازاُت الها�شمييَن عْن طريِق قيادِتهم لم�شروِع النه�شِة العربيِة الحديثِة، 

فكانِت الثورُة العربيُة الكبرى اأوَل ثورٍة ونه�شٍة في تاريِخ العرِب الحديِث.

ال�شكل )1-4(: جي�ُس الثورِة العربيِة الكبرى داخَل 

حدوِد المملكِة الأردنيِة الها�شميِة. 

َنشاٌط

 لجاللِة الملِك عبِد اهلل الثاني ابِن الح�شيِن، واّطِلْع 
ِّ
ارجْع اإلى الموقِع الإلكتروني

. ْقها في غرفِة ال�شفِّ  اطبْعها واأَل�شِ
َّ
، ثم

ِّ
على �شجرِة الن�شِب الها�شمي
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َنشاٌط

اجمْع �شوًرا للملوِك الها�شمييَن الذيَن حكموا المملكَة الأردنيَة الها�شميَة، وعّلْقها 

في الغرفِة ال�شفيِة.

ثانيًا: الها�شميوَن وبناُء الدولِة الأردنيِة – �شرعيُة الإنجاِز

حكَم الها�شميوَن الأردنَّ منُذ تاأ�شي�ِس الأميِر عبِد اهلِل بن الح�شيِن اإمارَة �شرِق الأردنِّ عاَم 

ُف با�شِم المملكِة 
َ
ُتعر اأ�شبَحْت  التي  اإمارِة �شرِق الأردنِّ  اأُعلَن ا�شتقالُل  1921م، وقْد 

ملًكا  الأّوِل  اهلِل  عبِد  الملِك  بجاللِة  ونودَي  اأياَر 1946م،  في 25  الها�شميِة  الأردنيِة 

 عّدَل د�شتوَرها جاللُة الملِك طالِل بِن عبِد اهلِل، وقْد بنى المملكَة 
َّ
د�شتوريًّا عليها، ثم

 ت�شّلَم الرايَة 
َّ
 جميًعا، ثم

ْ
ووّطَد اأركاَنها جاللُة الملِك الح�شيِن بِن طالٍل طيَب اهللُ ثراُهم

الدينيِة  ال�شرعيِة  ابِن الح�شيِن-حفَظه اهللُ ورعاُه - وارِث  الثاني  اهلِل  الملِك عبِد  جاللُة 

 في م�شيرِة البناِء والإنجاِز عْن طريِق تطويِر مناحي 
َّ
والتاريخيِة في ملِكه ون�شِبه، لي�شتمر

الحياِة المختلفِة القت�شاديِة والجتماعيِة وال�شيا�شيِة.

الملوُك الها�شميوَن الذيَن حكموا المملكَة الأردنيَة الها�شميَة منُذ عاِم 1921 اإلى الآن

الملُك الموؤ�ّش�ُص عبُد اهلِل الأوُل

منُذ عاِم 1921م -1951م

الملُك طالُل بُن عبِد اهلِل

منُذ عاِم 1951م -1952م

الملُك الح�شيُن بُن طالٍل

منُذ عاِم 1952م -1999م

الملُك عبُد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن

منُذ عاِم 1999م

ال�شكل )1-5(: الملوُك الها�شميوَن.



18

ِّ
ثالثًا: فل�شفُة الحكِم الها�شمي

تقوُم فل�شفُة الحكِم والإدارِة في المملكِة الأردنيِة 

الها�شميِة على الحكِم الر�شيِد، وتر�شيِخ مفاهيِم دولِة 

القانوِن والموؤ�ش�شاِت وثوابِتها المتمّثلِة في الد�شتوِر 

ال�شرعيَة  تمتلُك  التي  العر�ِس  وموؤ�ّش�شِة   ،
ِّ
الأردني

 ترُث ر�شالَة 
َ

الدينيَة والتاريخيَة و�شرعيَة الإنجاِز؛ فهي

الثورِة العربيِة الكبرى واأهداَفها في الوحدِة والحريِة 

والحياِة الكريمِة.

الحكِم  فل�شفُة  عليها  تقوُم  التي   َ
ء

المبادى  وِمَن 

 ما ياأتي:
ِّ
الها�شمي

1- الو�شطيُة والعتداُل.

.
ِّ
2- تحقيُق الحياِة الف�شلى للمواطِن الأردني

3- خدمُة الإ�شالِم والعروبِة.

4- العدُل والت�شامُح.

5- الم�شاواُة وتكافوؤُ الفر�ِس، واحتراُم حقوُق الإن�شاِن.

.
ُّ
6- النهُج الديمقراطي

رابًعا: مظاهُر العتزاِز بالقيادِة الها�شميِة

 
ْ
 للقيادِة الها�شميِة؛ لأنَّ لها مكانًة رفيعًة في قلوِبهم

ْ
 وولِئهم

ْ
ِهم

ِّ
 الأردنيوَن عْن حب

ُ
ر

ّ
يعب

الدولِة  هذِه  لنه�شِة   
ِّ
الم�شتمر و�شعِيها  الأردنيِة،  الدولِة  بناِء  في  اإنجازاِتها  عظِم  ب�شبِب 

 
ِّ
 عِن اعتزاِز ال�شعِب الأردني

ُ
ر

ّ
 المظاهِر التي تعب

ِّ
والحفاِظ على اأمِنها وا�شتقراِرها، ومْن اأهم

بقيادِته:

ال�شكُل )1-6(: جاللُة الملِك عبِد اهلِل 

الثاني ابِن الح�شيِن.
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1- الإخال�ُس والوفاُء للقيادِة الها�شميِة.

2-  الحفاُظ على مكت�شباِت الوطِن، وعدُم ال�شماِح بالعبِث بمنجزاِته.

3- الحر�ُس على تاأديِة الواجباِت باأمانٍة واإخال�ٍس.

4- تغليُب م�شلحِة الوطِن على الم�شالِح ال�شخ�شيِة.

5- العمُل على تحقيِق روؤى القيادِة الها�شميِة وتطلُّعاِتها.

6- الإيثاُر والدفاُع عِن الوطِن وعْن �شمعِته.

ها.
ْ
 اأخرى لالعتزاِز بالقيادِة الها�شميِة؟ اذكر

ُ
   هْل هناَك مظاهر

َنشاٌط

 فيها عْن مظاهِر المحبِة والعتزاِز بيَن القيادِة الها�شميِة وال�شعِب 
ُ
ر

ّ
اكتْب جملًة تعب

ها اأماَم زمالِئَك. َِّ اعر�شْ
 في ال�شندوِق الآتي، ثم

ِّ
الأردني

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
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ِن ال�شرعيَة الدينيَة والتاريخيَة للقيادِة الها�شميِة.
ِّ
1 - بي

ُح تتاُبَع م�شيرِة القيادِة الها�شميِة للدولِة الأردنيِة. ا يو�شّ
ًّ
ا زمني  خطًّ

ْ
2 - ار�شم

 بالقيادِة الها�شميِة.
ِّ
ْد مجموعًة مْن مظاهِر اعتزاِز ال�شعِب الأردني 3 - عدِّ

 م�شتعيًنا بالمخّطِط الآتي:
ِّ
4 - اكتْب مبادَئ فل�شفِة الحكِم الها�شمي

األسئلة

ِّ
مبادئُ فل�شفِة الحكِم الها�شمي
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الدر�ُس 

�شي�دُة الدولِة و�شي�دُة الق�نوِنالث�لُث

• متى ا�شتقّلِت الدولُة الأردنيُة؟ وفي َعْهِد َمْن؟ 

الأردنيُة  "المملكُة  ياأتي:  ما  على   
ّ
الأردني الد�شتوِر  مَن   )1( المادُة  ِت  ن�شّ

الها�شميُة دولٌة عربيٌة م�شتقلٌة، ذاُت �شيادٍة، ملُكها ل يتجزاأُ، ول ينزُل عْن �شيٍء منُه، 

."
ٌّ

 وراثي
ٌّ

 ملكي
ٌّ

 جزٌء مَن الأمِة العربيِة، ونظاُم الحكِم فيها نيابي
ُّ
وال�شعُب الأردني

 �شيادِة الدولِة الأردنيِة؟
ُ
• ما عنا�شر

ها اأوًل: مفهوُم ال�شيادِة وخ�شائ�شُ

 الدولُة القادرُة على 
َ

يرتبُط مفهوُم ال�شيادِة بمفهوِم ال�شتقالِل. فالدولُة الم�شتقّلُة هي

ٍل مْن   بحريٍة مْن غيِر تدخُّ
ِّ
 والخارجي

ِّ
ممار�شِة مظاهِر �شيادِتها على ال�شعيديِن الداخلي

ها اأّنها: اأحٍد. ولل�شيادِة خ�شائ�ُس، اأهمُّ

�شاملٌة   -1

ها، اإْذ  ُق على المواطنيَن جميِعهم في الدولِة وَمْن يقيمُ على اأر�شِ
َّ
اأْي اأنَّ القوانيَن تطب

ت�شمُل �شيادُة الدولِة الأر�َس وما عليها وما بداخِلها.

2- مطلقٌة 

بذلَك  لها  ويكوُن  الدولِة،  في  منها  اأعلى  هيئٌة  اأْو  �شلطٌة  يوجُد  اأنُه ل  ذلَك  ويعني 

، ول مكاَن ل�شلطٍة اأخرى مناف�شٍة.
ْ
ال�شلطُة على المواطنيَن جميِعهم

3- دائمٌة

اأْي اأّنها تدوُم بدواِم قياِم الدولِة.

4- ل يمكُن التنازُل عنها

بمعنى اأنَّ الدولَة ل ت�شتطيُع التنازَل عِن ال�شيادِة؛ لأنها اإذا تنازَلْت عنها فقَدْت كياَنها.

 بكلماِتَك الخا�شِة عْن �شيادِة الدولِة الأردنيِة.
ْ
ر

ّ
   عب
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  على ماذا يدلُّ وجوُد ال�شفاراِت الأردنيِة في مختلِف دوِل العالِم؟

  ما اأهميُة قراِر تعريِب قيادِة الجي�ِس على �شيادِة الدولِة الأردنيِة؟

ثانيًا: مظاهُر �شيادِة الدولِة

:
َ

ِن، تاأّمِل ال�شكَل الآتي
ْ
ي ِن مهمَّ

ْ
تتجّلى �شيادُة الدولِة في جانبي

في  ويتمّثُل   :
ُّ
الخارجي الجانُب 

امتالِك الدولِة �شلطَة اإعالِن الحرِب، 

والن�شماِم  ال�شالِم  اتفاقياِت  عقِد  اأْو 

على  وقدرِتها  الدوليِة،  للمعاهداِت 

واقت�شاديٍة  �شيا�شيٍة  عالقاٍت  تكويِن 

مَع غيِرها مَن الدوِل.

امتالِك  في  ويتمّثُل   :
ُّ
الداخلي الجانُب 

الدولِة القدرَة على اإدارِة �شوؤوِنها الداخليِة، 

وحمايـِة  وتنفيـِذهـا،  القـوانـيـِن  وو�شـِع 

حقوِق مواطنيهـا وممتلكاِتهـم، واإ�شـداِر 

العملِة، وفر�ِس ال�شرائِب وغيِرها.

مظاهُر �شيادِة الدولِة

ثانيًا: �شيادُة القانوِن

تخ�شُع �شلطاُت الحكِم وكذلَك المواطنوَن 

الجميَع  اأنَّ  اأْي  للقانوِن؛  الدولِة  في   
ْ
جميُعهم

لُه،  الن�شياُع  القانوِن، وعليهُم  اأماَم  مت�شاووَن 

وتت�شّمُن �شلطُة القانوِن �شالحيَة فر�ِس القانوِن 

مْن �شلطاِت الحكِم.

  ماذا يعني لَك مبداأُ �شيادِة القانوِن؟

 
ْ
جميِعهم المواطنيَن  خ�شوُع 

والموؤ�ش�شاِت والقطاعاِت العامِة 

للقوانيِن،  الدولِة  في  والخا�شِة 

 
ْ
وعالقاِتهم  

ْ
�شوؤوَنهم تنّظُم  التي 

مَع الدولِة بالت�شاوي مْن دوِن اأيِّ 

�شكٍل مْن اأ�شكاِل التمييِز.

مبدُأ سيادِة القانوِن

 �شيادِة الدولِة.
ُ
ال�شكُل )1-7(: مظاهر



23

 بغ�سِّ النظِر عِن 
ْ
يت�شّمُن مبداأُ �شيادِة القانوِن تطبيَق القوانيِن على المواطنيَن جميِعهم

 في الحقوِق والواجباِت، 
ْ
، بحيُث يكوُن جميُع المواطنين �شواًء ل تمييَز بيَنهم

ْ
م�شتوياتهم

ُه الذي يمنُحُه اإياُه القانوُن ول يتجاوُز اأيُّ �شخ�ٍس على هذا الحِق،   وكلُّ مواطِن ياأخُذ حقِّ

ولذَلَك يعي�ُس المواطُن محتفًظا بكرامِتِه، باذًل اأق�شى ما عنَدُه لرفعِة وطنِه وتقّدمِه.

َنشاٌط

ْح اأيٌّ منها يمّثُل �شيادًة للقانوِن، واأيٌّ منها ُيعدُّ اختراًقا  تاأّمِل الحالِت الآتيَة، وو�شّ

 �شّحِح الحالَة التي تمّثُل اختراًقا للقانوِن:
َّ
لُه، ثم

.
ِّ
1 - اللتزاُم باأوقاِت بدِء الدواِم المدر�شي

 النفاياِت في الأماكِن المخ�ش�شِة لذلَك.
ُ

2 - رمي

3 - اللتزاُم بتعليماِت عقِد المتحاناِت في المدر�شِة.

4 - اإحداُث �شَغٍب في المالعِب.

5 - العتداُء على الأ�شخا�ِس المخالفيَن مْن دوِن الرجوِع اإلى الجهاِت الأمنيِة.

توؤّدي �شيادُة القانوِن في الدولِة اإلى تعزيِز 

الثقِة المتبادلِة بيَن الحكومِة والمواطِن، فاإذا 

مار�َشِت الحكومُة ال�شلطَة وفًقا للقانوِن فاإنَّ 

ا�شتخداِم  بكيفيِة  التنبوؤَ  ي�شتطيُع  المواطَن 

ا�شتخداِمها،  وزمِن  ل�شلِطتها،  الحكومِة 

اختراِق  حاِل  في  فاِته 
ُّ
ت�شر �شُتواِجُه  وكيَف 

َف 
ّ
القوانيِن، وبناًء على ذلَك ُيتوّقُع اأْن يت�شر

كلُّ فرٍد في الدولِة وفًقا للقانوِن.

هل تعلم

عْن  ال�شادَر  القانوِن  �شيادِة   
َ
موؤ�شر اأنَّ 

م�شروِع العدالِة الدوليِة لعاِم )2015( 

 هو 41 
ِّ
العالمي الأردنِّ  ترتيَب  اأنَّ  بّيَن 

، وقْد 
ُ
مْن اأ�شِل 102 دولٍة �شمَلها التقرير

.
ِّ
جاَء ثانًيا على م�شتوى العالِم العربي

• مـا واجـُب المـواطـِن لتقويـِة �شيـادِة 
؟ القانوِن في الأردنِّ
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َنشاٌط

ْن موقَفَك منها بكتابِة موافٍق اأْو غيِر موافٍق:
ّ
تاأّمِل العباراِت الآتيَة، وبي

1- مبداأُ �شيادِة القانوِن ي�شجُع الم�شاواَة في المعاملِة بيَن المواطنيَن.

2- �شيادُة القانوِن تقُف اأماَم الممار�شِة الخاطئِة لل�شلطِة.

3- �شيادُة القانوِن تحمي حقوقي وحقوَق الآخريَن.

4- �شيادُة القانوِن تلغي ظاهرَة العنِف باأ�شكاِلها كلِّها.

َنشاٌط

تاأمِل العباراِت الآتيِة مَن الورقِة النقا�شيِة ال�شاد�شِة لجاللِة الملِك عبِداهلل الثاني ابِن 

الح�شيِن "�شيادُة القانوِن اأ�شا�ُس الدولِة المدنيِة"، ثم اأجب عن ما يليها:

، اأفراًدا وموؤ�ش�شاٍت و�شلطاٍت لحكِم  اإنَّ مبداأَ �شيادِة القانوِن هَو خ�شوُع الجميِعِ  -  1

القانوِن.

تقُع على  القانوِن بم�شاواِةٍ وعدالٍة ونزاهٍة،  �شيادِة  اإنَّ م�شوؤوليَة تطبيِق واإنفاِذ   -  2

ِه، ليتحّمُل كلُّ مواطٍن م�شوؤوليَة ممار�شِة  عاتِق الدولِة. ولكْن في الوقِت نف�شِ

وتر�شيِخ �شيادِة القانوِن في حياتِه اليوميِة.

اإنَّ مبداأَ �شيادِة القانوِن جاَء ليحقَق العدالَة والم�شاواَة وال�شفافيَة والم�شاءلَة على   -  3

جميِع موؤ�ش�شاِت الدولِة واأفراِدها دوَن ا�شتثناٍء.

ا في تر�شيِخ �شيادِة القانوِن؟
ً
ما م�شوؤوليُتَك بو�شِفَك طالب  -   

 لجاللِة الملِك عبِداهلل الثاني ابِن الح�شيِن واقراأَ 
ِّ
ارجْع اإلى الموِقِع الإلكتروني  -   

الورقَة النقا�شيَة ال�شاد�شَة.
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ِح المق�شوَد بما ياأتي: ال�شيادُة، ال�شتقالُل، �شيادُة القانوِن. 1- و�شّ

ِتها للدولِة مْن وجهِة نظِرَك.
ّ
2- رّتْب خ�شائ�َس ال�شيادِة ح�شَب اأهمي

 ما ياأتي: ُتعدُّ �شيادُة القانوِن اأ�شا�ًشا للتعبيِر عْن اإرادِة المجتمِع.
ْ
ر

ّ
3- ف�ش

 توافْق على بع�ِس القوانيِن الموجودِة، هْل مَن الم�شموِح اأْن تخترَقها؟ لماذا؟
ْ
4- اإذا لم

ِر العبارَة الآتيَة: "ل اأحَد فوَق القانوِن".
ّ

5- ف�ش

6- ما الذي يحدُث عندما ل نحترُم قوانيَن ال�شيِر؟ 

 بو�شِع مظاهِر �شيادِة الدولِة الداخليِة والخارجيِة:
َ

7- اأكمِل ال�شكَل الآتي

األسئلة

الداخليُة الخارجيُة

8- هاِت اأمثلًة على احتراِم مبداأِ �شيادِة القانوِن، مْن واقِع حياِتَك اليوميِة.
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الدر�ُس 

الدولُة الأردنيُة الحديثُةالرابُع

•  ما المق�شوُد بالدولِة الحديثِة؟
اأوًل: مفهوُم الدولِة الحديثِة

 الدولُة التي تتمّتُع بكامِل �شيادِتها 
َ

الدولُة الحديثُة هي

 في اإطاٍر د�شتوريٍّ 
ٌّ
 م�شتقر

ٌّ
وا�شتقالِلها، ولها نظاٌم �شيا�شي

في  بيَنُهم  تمييَز  ل  جميًعا،  المواطنيَن  دولُة   
َ

وهي  ،
ٍّ
حر

العرِق اأِو الجن�ِس اأِو الديِن.

  ما اأهميُة الم�شاواِة بيَن اأفراِد الدولِة جميِعهم؟
ال�ّشكُل )1-8(: �شعاُر المملكِة 

الأردنيِة الها�شميِة.

ثانيًا: مقّوماُت الدولِة الحديثِة

ْت فيها المقوماُت الآتيُة:
َ
يمكُن اأْن َنُعدَّ الدولَة حديثًة اإذا توافر

 وقدرُة الدولِة على توحيِد �شعِبها.
ِّ
َوْحدُة الن�شيِج ال�شكاني

الم�شاركُة الفّعالُة للدولِة في اتخاِذ القراراِت الدوليِة.

م�شاركُة ال�شعِب في اتخاِذ القراراِت ال�شيا�شيِة.

احتراُم حقوِق الإن�شاِن.

 لتحقيِق التنميِة ال�شاملِة والمتوازنِة.
ُ

ال�شعي
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ثالثًا: مظاهُر الدولِة الأردنيِة الحديثِة

 المجالِت 
ِّ
ٌز في العديِد مَن المجالِت، وِمْن اأهم

ّ
الدولُة الأردنيُة الحديثُة اأُنموذٌج ُممي

التي جعَلِت الأُردنَّ في م�شافِّ الدوِل المتقدمِة، ما ياأتي:

1- الأمُن وال�شتقراُر

 ا�شتقراًرا واأمًنا في المنطقِة، ويعوُد ذلَك 
ُ
ُز باأّنها اأكثر

ّ
ُيعدُّ الأردنُّ مَن الدوِل التي تتمي

، وتطّوِر القواِت الم�شّلحِة 
ْ
اإلى قيادِتِه الها�شميِة الحكيمِة، ووعِي مواطنيِه ووحدِتهم

 والأجهزِة الأمنيِة المختلفِة.
ِّ
الأردنيِة – الجي�ِس العربي

  ناق�ِس العبارَة الآتيَة: " الدولُة الأردنيُة اأنموذٌج لالأمِن وال�شتقراِر".

  كيَف ُت�شهُم في الحفاِظ على اأمِن الوطِن وا�شتقراِره؟

2- التعليُم

 في مجاِل التعليِم، فقْد �شهَد العقُد 
ِّ
يحتلُّ الأردنُّ مرتبًة رائدًة على الم�شتوى العالمي

ا مَن المبادراِت التي تهدُف اإلى اإ�شالِح التعليِم العامِّ والتعليِم العالي 
ً
الما�شي عدًدا كبير

، اإِذ انت�شرِت المدار�ُس 
ِّ
ا في الإن�شاِن الأردني

ًّ
وتطويِرهما؛ لكوِنهما ا�شتثماًرا م�شتقبلي

اأ�شهَمْت في تخريِج  والكلياُت والجامعاُت في محافظاِت المملكِة جميِعها، وقْد 

َنشاٌط

 مَن الورقِة النقا�شيِة ال�شاد�شِة لجاللِة الملِك عبِداهلل الثاني ابِن 
َ

تاأمِل الن�سَّ الآتي

 ا�شتخل�ْس مرتكزاِت الدولِة المدنيِة الحديثِة:
َّ
الح�شيِن، ثم

 دولُة القانوِن التي ت�شتنُد اإلى حكِم الد�شتوِر واأحكاِم القوانيِن في 
َ

اإنَّ الدولَة المدنيَة هي

ِل التعدديِة والراأِي 
ّ
ظلِّ الثوابِت الدينيِة وال�شرعيِة،وترتكُز على المواطنِة الفاعلِة، وتقب

الآخِر، وُتحدُد فيها الحقوُق والواجباُت دوَن تمييٍز بيَن المواطنيَن ب�شبِب الديِن اأو اللغِة 

.  اأو الموقِف الفكريِّ
ِّ
اأو اللوِن اأو العرِق اأو الم�شتوى الإقت�شاديِّ اأو النتماِء ال�شيا�شي
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ِر الدولِة؟  التعليِم في تطوُّ
ُ
  ما اأثر

ُّ
المجاُل ال�شحي  -3

في  الرائدِة  الدوِل  مَن  الأردنُّ  ُيعدُّ 

مجاِل الخدماِت ال�شحيِة باأَ�شكاِلها 

العالجيَة  الخدمَة  يقّدُم  فهَو  كلِّها، 

مناطِقهِم  في  جميِعهْم  للمواطنيَن 

ال�شكنيِة  في الم�شت�شفياِت الحكوميِة 

والمراكِز  والع�شكريِة  ِة  والخا�شّ

المتخ�ش�شَة  الطبيَة  الكوادَر   
ُ
ويوّفر المملكِة،  م�شاحِة  امتداِد  على  ال�شاملِة  ِة 

ّ
ال�شحي

ولتميُِّز   .
ِّ
والعالمي  

ِّ
والإقليمي  

ِّ
المحلي ال�شعيِد  على  المميزِة  الكفاءِة  ذاَت  والمدّربَة 

الخدماِت الطبيِة الأردنيِة ياأتي المر�شى مَن العديِد مْن دوِل العالِم اإلى الأردنِّ للعالِج.

 لمنطقِة �شكِنك.
ٍّ
 اأقرَب م�شت�شًفى اأْو مركٍز �شحي

ِّ
  �شم

/ مدنية الرزقاٌء.
ّ
ال�ّشكُل )1-10(: م�شت�شًفى الزرقاء الحكومي

َنشاٌط

ٍة اأردنيٍة، واكتْب مقاًل، 
ّ
بالعودِة اإلى �شبكِة )الإنترنت(، ابحْث عْن اإنجازاٍت طبي

ِة.
ّ
وقّدْمه في الإذاعِة المدر�شي

زوا في مجاِل العلِم 
ّ
طلبٍة تمي

والمعرفِة، وما يزاُل الأردنُّ 

مَن  ا 
ً
كبير عدًدا  ي�شتقِطُب 

اإليِه مَن  الطلبِة الذيَن يفدوَن 

للدرا�شِة؛  الأخرى  الدوِل 

ِة 
ّ
بنوعي الأردنِّ  ِز 

ُّ
لتمي وذلَك 

.التعليِم وجودِته. ال�ّشكُل )1-9(: مْن مظاهِر تطّوِر التعليِم في الأردنِّ
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المجاُل القت�شاديُّ  -4

تحقيَق  الأردنيُة  الدولُة  ا�شتطاَعِت   

القت�شاديِة  الإنجازاِت  مَن  عدٍد 

ها  واأهمُّ المجالِت،  مَن  العديِد  في 

 الذي 
ِّ
ال�شتثماُر في الإن�شاِن الأردني

 ،
ِّ
 روافِد القت�شاِد الوطني

ِّ
ُيَعدُّ مْن اأهم

كاَن  وقْد  وتدريِبه،  بتعليِمه  وذلَك 

.
ِّ
 في القت�شاِد الوطني

ٌّ
 اإيجابي

ٌ
لهذا اأثر

مَن  العديِد  اإن�شاِء  على  الحكومُة  عمَلِت  وتطويِره،  القت�شاديِّ  للقطاِع  وت�شجيًعا 

المدِن ال�شناعيِة في مختلِف المحافظاِت الأردنيِة، اإ�شافًة اإلى فتِح باِب ال�شتثماراِت 

 
ُ

 مَن المتيازاِت لت�شهيِل م�شاريِعها، وهذا ينعك�س
َ
المحليِة والأجنبيِة، ومنِحها الكثير

الترفيهيِة  باأ�شكاِلها  ال�شياحِة  حركُة  ن�شَطْت  وقْد   ،
ِّ
الأردني القت�شاِد  على  اإيجاًبا 

 كلَّ ما يحتاُج 
ُ
والعالجيِة والدينيِة كلِّها، اإْذ يمّثُل الأردنُّ واحَة اأمٍن وا�شتقراٍر، ويوّفر

اإليِه ال�شائُح مْن خدماٍت ومرافَق �شياحيٍة.

.  المدِن ال�شناعيِة الموجودِة في الأردنِّ
َّ
 اأهم

ْ
  اذكر

؟
ِّ
يَن في الخارِج في دعِم القت�شاِد الوطني

ّ
  كيَف اأ�شهَمْت تحويالُت الأُردني

ال�ّشكُل )1-11(: مدٌن �شناعيٌة.

ُّ
المجاُل الديمقراطي  -5

الت�شاركيِة  مبداأَ  يقوُم على  الذي   
َّ
الديمقراطي النظاَم  ِه -  تاأ�شي�شِ منُذ  الأردنُّ -  يتبّنى 

الدوِل  بناِء  ركائِز  مْن  اأ�شا�شيًة  وركيزًة  عمٍل  واأ�شلوَب  حياٍة  نهَج  لكوِنه  والتعدديِة؛ 

واإ�شاعُة  ال�شيا�شيُة،  والتعدديُة  الديمقراطيُة،  كانِت  ولذلَك  والمتطّورِة،  رِة  المتح�شّ

الحريِة واحتراِم حقوِق الإن�شاِن مْن ركائِز الحكمِ وثوابِته في الدولِة الأردنيِة، ولمعرفِة 

، ثمَّ اأجْب عِن ال�شوؤاليِن التالييِن:
َ

، انظِر ال�شكَل الآتي مظاهِر الديمقراطيِة في الأردنِّ
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  اذكِر ا�شَم الهيئِة التي ت�شرُف على اإجراِء النتخاباِت النيابيِة والبلديِة.

 و�شائِل التعبيِر عِن الراأِي؟
ُّ
  ما اأهم

ْت وزارُة التربيِة والتعليِم على تدريِب الطلبِة على الممار�شِة الديمقراطيِة  وقْد حر�شَ

عْن طريِق المجال�ِس البرلمانيِة الطالبيِة في المدار�ِس؛ مْن اأجِل ت�شجيِع الطلبِة على 

، وُيق�شُد بالمجال�ِس 
ِّ
ِه الديمقراطي ِة وتفعيِل التوجُّ

ّ
ِل الم�شوؤولي حريِة الختياِر وتحمُّ

�شعبٍة  لكلِّ  اثنيِن  طالبيِن  بتمثيِل  انتخاُبها   
ُّ
يتم الطالبيِة: مجموعٌة طالبيٌة  البرلمانيِة 

 اإلى تعزيِز روِح النتماِء للوطِن،  وتنميِة الممار�شاِت 
ُ

�شفيٍة، وتهدُف هذِه المجال�س

بيَن  الروابِط  وتوثيِق  والتعاي�ِس،  الت�شامِح  وقيِم  البّناِء،  الحواِر  وروِح  الديمقراطيِة 

.
ِّ
، وموؤ�ش�شاِت المجتمِع المدني

ِّ
المدر�شِة والمجتمِع المحلي

؟
ِّ
 الطالبي

ِّ
 في اختياِر اأع�شاِء المجل�ِس البرلماني

َّ
َك النتخابي هْل مار�ْشَت حقَّ  

؟
ِّ
 الطالبي

ِّ
ِح لع�ضويِة المجل�ِس البرلماني في راأيَك، ما ال�ضروُط الواجُب توفُُّرها في المر�ضَّ  

َنشاٌط

بحيُث  ما،  ق�شيٍة  اأو  خطٍة  لمناق�شِة  ؛ 
ِّ
الطالبي للبرلماِن  جل�شًة  َك  �شفِّ في  مثِّْل 

 �شّوْت اأنَت وزمالوؤَك حوَلها.
َّ
يكوُن هناَك معار�ٌس وموؤيٌد لها، واأ�شباُب ذلَك، ثم

وجوُد نقاباٍت 

مهنيٍة

حريُة التعبيِر عِن 

الراأِي

وجوُد اأحزاٍب 

�شيا�شيٍة

 
َ

وجوُد مجال�س

نيابيٍة منتخبٍة

مظاهُر الديمقراطيِة في الأُردنِّ

 الديمقراطيِة.
ُ
ال�شكُل )1-12(: مظاهر
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ها.
ْ
 في الدولِة الحديثِة مقوماٌت عّدٌة، اذكر

ُ
تتوافر  -1

ِز الأردنِّ في المجالِت الآتيِة:
ُّ
هاِت مثاًل واحًدا على تمي  -2

اأ    -  ال�شحُة  

ب -  التعليُم  

جـ -  ال�شياحُة  

:
َ

3 -  اأكمِل ال�شكَل الآتي

: ُيعدُّ الأردنُّ بيئًة منا�شبًة لل�شياحِة.
ْ
ر

ّ
4- ف�ش

5- ما الهدُف من المجال�ِس البرلمانيِة الطالبيِة؟

األسئلة

مظاهُر 

الديمقراطيِة



ِف المق�شوَد بما ياأتي: الدولُة الحديثُة، البرلماناُت الطالبيُة، �شيادُة الدولِة، 
ّ
عر  -1

مئويُة الثورِة العربيِة الكبرى.

2- ما المق�شوُد ب�شرعيِة الإنجاز للقيادِة الها�شميِة؟

 ما ياأتي:
ْ
ر

ّ
ف�ش  -3

اأ    -  تتميُز ال�شاللُة الها�شميُة باأّنها مْن اأعرِق ال�شاللِت في تاريِخ العرِب.  

 للقيادِة الها�شميِة.
ْ
 وولِئهم

ْ
هم

ِّ
 الأردنيوَن عْن حب

ُ
ر

ّ
ب - يعب  

جـ -  قدوُم المر�شى مْن معظِم الدوِل لتلّقي الرعايِة العالجيِة.  

د   - اإن�شاُء مدٍن �شناعيٍة في بع�ِس المحافظاِت الأردنيِة.  

ما الفرُق بيَن �شيادِة الدولِة و�شيادِة القانوِن؟  -4

 �شيادِة الدولِة؟
ُ
ما مظاهر  -5

6- عّدْد مقّوماِت الدولِة الحديثِة.

َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

32
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اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ

لنعممعاييُر الأداِءالرقم

ُف المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.1
ّ
اأُعر

ُع تطوَر ن�شاأِة الدولِة الأردنيِة.2
ّ
اأتتب

 في المجتمِع.3
ِّ
 فل�شفِة الحكِم الأردني

َ
اأ�شتوعُب اأثر

اأعّدُد اإنجازاِت الدولِة الأردنيِة.4

اأ�شتوعُب مقّوماِت الدولِة الحديثِة.5

 القوِة فيها.6
َ
اأعّدُد خ�شائ�َس الدولِة الأردنيِة وعنا�شر

اأدرُك اأهميَة �شيادِة الدولِة وانعكا�َشه على المواطنيَن.7

8.
ِّ
اأ�شارُك في انتخاباِت البرلماِن المدر�شي

 الديمقراطيِة في اأّيِة دولٍة.9
َ
اأ�شتوعُب مظاهر

اأعتزُّ باإنجازاِت القيادِة الها�شميِة في بناِء الدولِة الأردنيِة.10

بعَد النتهاِء مْن درا�شِة الوحدِة، قيِّْم نف�َشَك ذاتيًّا، بو�شِع اإ�شارِة )�( اأماَم الأداِء الذي تتقنُه، 

واإ�شارِة )�( اأماَم الأداِء الذي ل تتقنُه.
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الَوحدُة 

2الثانيُة

الحقوُق

والحّرّي�ُت الع�مُة
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اأنواُعها  حيُث  مْن  العاّمِة،  ّياِت 
ّ
والحر الحقوِق  مفهوَم  الوحدُة  هذِه  تتناوُل 

الأ�شا�شيَة،  والحرياِت  الحقوَق  �شملِت  وقد  والقانونيُة،  الد�شتوريُة  و�شماناُتها 

والحرياِت  والحقوَق  والثقافيَة،  والقت�شاديَة  الجتماعيَة  والحرياِت  والحقوَق 

المدنيَة وال�شيا�شيَة.

ويُتوقُّع ِمَن الطالِب بعَد النتهاِء مَن درا�شِة هذِه الوحدِة والقياِم بالواجباِت والأن�شطِة 

المتعّلقِة بها اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:

ي�شتوعَب المفاهيمَ والحقائَق الواردَة في الوحدِة.   ■

يكت�شَب القيمَ والتجاهاِت الواردَة في الوحدِة.   ■

ي�شّنَف الحقوَق والحرياِت العامَة ح�شَب اأنواِعها.   ■

َن الحقوَق والحرياِت الأ�شا�شيَة التي يجُب اأْن يتمّتَع بها المواطُن.
ّ
يبي   ■

 الحقوِق المرتبطِة بالحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة والثقافيِة.
َّ
َف اأهم

ّ
يتعر   ■

الد�شتوِر  مَن  وال�شيا�شيِة  المدنيِة  بالحرياِت  المرتبطَة  الحقوَق  ي�شتخل�َس    ■

.
ِّ
الأردني

ه في الفرِد والمجتمِع.
َ
يقّدَر حقَّ الم�شاركِة والنتخاِب واأثر   ■

.
ْ
يحترَم حقوَق الآخريَن وحرياِتهم   ■
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الدر�ُس 

الحقوُق والحري�ُت الأ�ش��شيُةالأول

• ماذا تعني لَك كلمُة الحريِة؟
ها د�شتوُر دولٍة 

ُّ
 عِن الحرياِت العامِة في المواثيِق الدوليِة باأّنها حقوٌق التي يقر

ُ
ر

َّ
ُيَعب

 متعددٌة، منها الحقوُق والحرياُت الأ�شا�شيُة، والحقوُق 
َ

ما لمواطنيها وي�شوُنها، وهي

والحرياُت الجتماعيُة والقت�شاديُة والثقافيُة، والحقوُق والحرياُت المدنيُة وال�شيا�شيُة.

اأوًل: مفهوُم الحقوِق والحرياِت الأ�شا�شيِة

ُتعدُّ الحقوُق والحرياُت الأ�شا�شيُة اأ�شَل الحرياِت جميِعها؛ لتعلُِّقها بذاِت الإن�شاِن 

المتعلقُة  الدوليُة   
ُ
المعايير ال�شماويُة، وت�شّمَنْتها  الدياناُت  اأثبَتْتها  وقْد  و�شميِم كرامِته، 

ه �شمَن  ِف في �شوؤوِن نف�شِ
ُّ
بحقوِق الإن�شاِن، وتعني اأْن يكوَن الإن�شاُن قادًرا على الت�شر

ِفه 
ُّ
اأّل يكوَن في ت�شر ه وماِله، �شريطَة  ه وِعر�شِ اآمًنا مَن العتداِء عليه في نف�شِ القانوِن، 

عدواٌن على غيِره. ومْن هذِه الحقوِق: الحقُّ في الحياِة والتمتُِّع بالأمِن والأماِن، وحقُّ 

ِل. الكرامِة، وحقُّ الإقامِة والتنقُّ

  ناق�ِس المبداأَ القائَل: "اإنَّ حريَة الفرِد تنتهي عنَدما تبداأُ حريُة الآخريَن".

َنشاٌط

 اأجْب عِن ال�شوؤاِل الذي يليها: 
َّ
تاأّمِل العباراِت الآتيَة، ُثم

1- للطالِب الحقُّ في الح�شوِل على بيئٍة تعليميٍة اآمنٍة.

2- للطالِب الحقُّ في عدِم امتهاِن كرامِته.

3- للطالِب الحقُّ في حريِة اختياِر اأ�شدقاِئه.

4- للطالِب الحقُّ في معاملٍة عادلٍة.

اُت المترّتبُة عليَك تجاَه ح�شوِلَك على الحقوِق ال�شابقِة؟
ّ
  ما الم�شوؤولي
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ثانيًا: اأ�شكاُل الحقوِق والحرياِت الأ�شا�شيِّة

الحقُّ في الحياِة  -1

الإعالناُت  واأَّكَدْتها  ال�شماويُة،  الدياناُت  بها  ناَدْت  التي  الحقوِق  اأهمِّ  مْن  ُيعدُّ 

والمواثيُق الدوليُة لحقوِق الإن�شاِن، فالحياُة هبٌة مَن اهلِل �شبحاَنه وتعالى للب�شِر؛ لذا 

اأْن  اأْو  اإن�شاٍن  يعتدَي على حياِة  اأْن  لإن�شاٍن  يجوُز  مْن حمايِتها و�شوِنها. فال  ُبدَّ  ل 

 جميًعا بغ�سِّ النظِر 
ُ
ها باأيِّ �شكٍل مْن اأ�شكاِل العتداِء، وي�شتوي في ذلَك الب�شر

َّ
يم�ش

. قاَل تعالى :»
ْ
 اأْو عرِقهم

ْ
هم  اأْو جن�شِ

ْ
عْن ديِنهم

                       « �شورة المائدة: 32

الحقُّ في الأمِن وال�شعوِر بالطماأنينِة   -2

َف في حياِته اليوميِة مْن دوِن ال�شعوِر بالأمِن والأماِن؟
ّ
هْل يمكُن لالإن�شاِن اأْن يت�شر  

ُيعدُّ الأمُن وال�شعوُر بالطماأنينِة مَن الحاجاِت الرئي�شِة لأيِّ اإن�شاٍن؛ للت�شاِقه مبا�شرًة 

حياَة  ت�شتهدُف  اأعماٍل  مْن  العالِم  مَن  عديدٍة  مناطَق  في  يحدُث  ما  ولعلَّ  بحياِته، 

 دليٍل على اأهميِة ال�شعوِر بالأماِن.
ُ
الأبرياِء خير

القيادِة  جهوُد  ْت 
َ
ت�شافر وقْد  وال�شتقراِر،  والأماِن  الأمِن  بنعمِة  الأردنَّ  اهلُل  حبا   

والحكومِة والمواطنيَن مْن اأجِل المحافظِة على هذِه النعمِة وتعزيِزها.

وبيِتَك  في مدر�شِتَك  والأماِن  الأمِن  الحفاِظ على  في  ا 
ً
بو�شِفَك طالب ما دوُرك   

ومجتمِعَك؟

. عّدْد مجموعًة مَن المظاهِر التي تدلُّ على انت�شاِر الأمِن والأماِن في الأردنِّ  

حريُة التنقُِّل والإقامِة  -3

ُد بها حقُّ الفرِد في النتقاِل مْن منطقٍة اإلى اأخرى في الدولِة، اأِو الخروِج منها، اأِو  وُيق�شَ

العودِة اإليها، مْن دوِن قيٍد يُحدُّ مْن هذِه الحريِة اإّل وفًقا لما يقت�شيِه القانوُن، وتت�شّمُن 

ا حقَّ اختياِر محلِّ اإقامِته في داخِل الدولِة، ولقْد كفَلْت اأَغلُب د�شاتيِر الدوِل هذا  اأي�شً

ِة بهذا ال�شاأِن.
ّ
، واأ�شاَرْت اإليِه العديُد مَن الإعالناِت والمواثيِق الدوليِة المعني الحقَّ
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؟
َ
  لماذا ينتقُل الإن�شاُن مْن مكاٍن اإلى اآخر

ِل، ماذا يترّتُب على ذلَك؟ َدْت حريُة ال�شخ�ِس في التنقُّ
ّ
  لْو ُقي

ِة الحقُّ في ال�شكِن والحياِة الخا�شّ   -4

لكلِّ اإن�شاٍن الحقُّ في اأْن يحيا حياَته ال�شخ�شيَة في م�شكِنه مْن دوِن م�شايقٍة اأْو اإزعاٍج 

ه اأْو انتهاِك  مْن اأحٍد؛ ولهذا ل يجوُز اأْن يقتحَم اأحٌد م�شكَن �شخ�ٍس اأْو يقوَم بتفتي�شِ

اإليِه  ياأوي  الذي  المكاُن  هَو  فالم�شكُن  القانوُن.  يحّدُدها  حالٍت  في  اإّل  حرمِته 

 فيِه بالطماأنينِة.
ُ
ه، وي�شعر الإن�شاُن لحمايِة نف�شِ

هْل توجُد اأ�شكاٌل اأخرى للحقوِق والحرياِت الأ�شا�شيِة؟ ناق�ْس زمالئَك في ذلَك.  

ِّ
ثالثًا: الحقوُق والحّريّاُت الأ�شا�شيُة في الد�شتوِر الأردني

 في ن�شو�ٍس عّدٍة الحقوَق والحرياِت الأ�شا�شيَة للمواطِن 
ُّ
اأّكَد الد�شتوُر الأردني لقْد 

 بما ي�شّكُل ذلَك �شمانًة قانونيًة لممار�شِة هذه الحقوِق. تاأّمِل الن�شو�َس الآتيَة:
ِّ
الأردني

الحريُة ال�شخ�شيُة م�شونٌة.1-المادة )7(:

كلُّ اعتداٍء على الحقوِق والحرياِت العامِة اأْو حرمِة الحياِة 2-

الخا�شِة لالأردنييَن جريمٌة ُيعاقُب عليها القانوُن.

 عْن دياِر المملكِة.1-المادة )9(:
ٍّ
ل يجوُز اإبعاُد اأردني

 الإقامُة في جهٍة ما اأْو ُيمنَع مَن 2-
ٍّ
 على اأردني

َ
ل يجوُز اأْن ُيحَظر

ٍن اإل في الأحواِل 
ّ
ِل، ول اأْن ُيلزَم بالإقامِة في مكاٍن معي التنقُّ

نِة في القانوِن.
ّ
المبي
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 بالحقوِق والحرياِت الأ�شا�شيِة؟
ِّ
  على ماذا يدلُّ اهتماُم الد�شتوِر الأردني

 تحمي الحقوَق والحرياِت الأ�شا�شيَة.
ِّ
  ابحْث في موادَّ اأخرى في الد�شتوِر الأردني

  ما المق�شوُد بقوِلنا: الحريُة ال�شخ�شيُة م�شونٌة؟

   �شْف �شعوَرَك في ظلِّ وجوِد �شماناٍت د�شتوريٍة تحمي حقوَقَك.

نِة المادة )10(:
ّ
للم�شاكِن حرمٌة، فال يجوُز دخوُلها اإل في الأحواِل المبي

في القانوِن، وبالكيفيِة المن�شو�ِس عليها فيِه.
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ْف ما ياأتي: الحقوُق والحرياُت، الحرياُت الأ�شا�شيُة، حريُة التنقِل والإقامِة.
ّ
عر  -1

ِن:
ْ
ِن الآتيَتي

ْ
ناق�ِس العبارَتي  -2

يّاِت الآخريَن. ّ
 هَو َمْن يحترُم حر

ُّ
اأ    - الإن�شاُن الحر  

َك اأْن تفر�َس معتقداِتَك كما    في اأْن تعتقَد ما ت�شاُء، ولكْن لي�َس مْن حقِّ
ٌّ
ب - اأنَت حر  

      ت�شاُء.

ْن اأ�شكاَل الحقوِق والحرياِت الأ�شا�شيِة.
ّ
بي  -3

ْن موقَفَك مَن الممار�شاِت الآتيِة:
ّ
بي  -4

اأ    - تلويُث م�شادِر المياِه مْن مخّلفاِت الم�شانِع.  

ا ما اأْو اإخفاوؤُه اأْو �شرقُته. ب - اإتالُف �شيٍء يخ�سُّ �شخ�شً  

.
ْ
هم  اأْو جن�شِ

ْ
 اأْو ديِنهم

ْ
جـ - ال�شخريُة مْن اأ�شخا�ٍس ب�شبِب لغِتهم  

د   - مناداُة كلِّ �شخ�ٍس با�شِمه ال�شحيِح، وتجنُُّب ا�شتخداِم الألقاِب ال�شلبيِة.  

األسئلة
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الدر�ُس 

الث�ني
الحقوُق والحري�ُت الجتم�عيُة والقت�ش�ديُة والثق�فيُة

• ما الحقُّ الذي يمار�ُشه الأ�شخا�ُس في ال�شوِر الآتيِة؟

اأوًل: مفهوُم الحقوِق والحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة والثقافيِة   

وذي   
ٍّ
حر ب�شكٍل  حياتِه  ت�شكيِل  مْن  الإن�شاَن  تمّكُن  التي  والحرياُت  الحقوُق   

َ
هي

قيمٍة، وت�شمُل مجموعًة وا�شعًة مَن الحقوِق الإن�شانيِة التي ينبغي اأْن يتمّتَع بها كلُّ اإن�شاٍن 

" الخا�سُّ بالحقوِق القت�شاديِة والجتماعيِة 
ُّ
مْن دوِن تمييٍز، وقْد ت�شّمَنها " العهُد الدولي

ه مْن مواثيِق حقوِق الإن�شاِن الدوليِة.
ُ
والثقافيِة، وغير

 للحقوِق والحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة والثقافيِة في 
ُّ
ويتمّثُل الهدُف الأ�شا�شي

تحقيِق العدالِة الجتماعيِة، وتوفيِر فر�ِس التعلِم والعمِل، وال�شتراِك في الحياِة الثقافيِة، 

وحمايِة  نتائِجِه،  مْن  وال�شتفادِة   
ِّ
العلمي ِم  التقدُّ في  والإ�شهاِم  بالفنوِن،  وال�شتمتاِع 

 للفرِد.
ِّ
 اأِو الفني

ِّ
 اأِو الأدبي

ِّ
الم�شالِح الأدبيِة والماديِة المترّتبِة على الإنتاِج العلمي

ُه.
ْ
ًحا لجائزِة نوبَل؟ اذكر ا مر�شَّ

ًّ
  هْل تعرُف عالًما اأردني

ُه.
ْ
ًحا لجائزِة الأو�شكاِر؟ اذكر ا مر�شَّ

ًّ
  هل تعرُف فيلًما اأردني
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في  لجاٍن  ثالُث  ُل  ُت�شكَّ المعّلِم،  وبم�شاعدِة  في مجموعاٍت  العمِل  عْن طريِق 

ال�شفِّ )لجنٌة اجتماعيٌة، لجنٌة ثقافيٌة، لجنٌة اقت�شاديٌة(، وتكتُب كلُّ لجنٍة مجموعًة 

مَن الحقوِق المرتبطِة بعمِل اللجاِن، مثِل )الحقِّ في ال�شحِة، الحقِّ في التعليِم .....

َلْت اإليه اللجاُن.  ُتجرى مناق�شٌة حوَل ما تو�شّ
َّ
اإلخ(، ثم

ثانيًا: الحقوُق المرتبطُة بالحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة والثقافيِة

لُت�شّكَل  الحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة والثقافيِة؛   عِن 
ُ
ر

ّ
تعب التي  الحقوُق  تتعّدُد 

:
َ

 مالئٍم، تاأّمِل الجدوَل الآتي
ٍّ
في مجموِعها ما ي�شمُن لالإن�شاِن التمتَُّع بم�شتًوى معي�شي

الحقوُق والحرياُت 

الجتماعيُة

الحقوُق والحرياُت 

القت�شاديُة

الحقـوُق والحرياُت 

الثقافيُة

في الحقُّ في العمِل.الحقُّ في التعليِم. الم�شاركِة  في  الحقُّ 

الحياِة الثقافيِة.

احتراُم الثقافاِت المختلفِة.الحقُّ في التملُِّك.الحقُّ في الرعايِة ال�شحيِة

 
ٍّ
معي�شي م�شتًوى  في  الحقُّ 

مالئٍم.

.الحقُّ في الأجِر العادِل.
ِّ
حريُة البحِث العلمـي

ــِة  ــاي ــم ــح ـــي ال ـــقُّ ف ـــح ال

الجتماعيِة

 الحقُّ في ال�شتراحِة.
ِّ
 والفني

ِّ
حريُة الإبداِع الأدبي

.
ِّ
 والريا�شي

ِّ
والثقافي

  ابحْث في حقوٍق اجتماعيٍة واقت�شاديٍة وثقافيٍة اأخرى.
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ْن عْن اأيِّ حقٍّ تتحدُث: 
ّ
 بي

َّ
 بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، اقراأ البطاقاِت الآتيَة، ثم

خا�شٍة   
َ
تدابير اتخاِذ  طريِق  عْن  وذلَك  والأطفاِل،  لالأمهاِت  الحمايِة   

ُ
توفير

 .
ْ
تكفُل حمايَتهم

يوّجَه  واأْن  ا، 
ًّ
واإلزامي ا 

ًّ
مجاني  

ُّ
الأ�شا�شي التعليُم  يكوَن  اأْن  الحقُّ  هذا  يت�شّمُن 

التعليُم نحَو التنميِة الكاملِة لالإن�شاِن وتعزيِز احتراِم حقوِق الإن�شاِن.

، ويت�شّمُن هذا الحقُّ تاأميَن 
ٍّ
مْن حقِّ كلِّ اإن�شاٍن التمّتُع باأعلى م�شتًوى �شحي

مَن  والوقايَة  جميِعها،  ال�شحِة  جوانِب  وتح�شيَن  ا، 
ًّ
�شحي ا  نموًّ الطفِل  نموِّ 

وَمْنَح  الطبيِة،  الخدماِت  وتاأميَن  الوبائيِة؟ وعالَجها ومكافحَتها،  الأمرا�ِس 

التاأميناِت ال�شحيِة للمواطنيَن.

 ما يكفي مْن حاجِة ال�شكاَن مَن الغذاِء والك�شاِء والماأوى.
ُ
توفير

اختياِر  وحريَة  ومر�ضيٍة،  عادلٍة  �ضروٍط  �ضمَن  العمَل  يت�ضّمُن  الحقُّ  وهذا 

 العادَل، والحقَّ في ال�شتراحِة. 
َ
العمِل، والأجر

لكلِّ فرٍد الحقُّ في الم�شاركِة في الحياِة الثقافيِة، والحقُّ في حمايِة الم�شالِح 

، ويترّتُب على 
ٍّ
اأدبي اأْو   

ٍّ
اأْو فني  

ٍّ
اأثٍر علمي اأيِّ  الناجمِة عْن  المعنويِة والماديِة 

ا احتراُم الثقافاِت المختلفِة. ذلَك اأي�شً
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 اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها:
َّ
تاأّمِل الممار�شاِت الآتيَة، ثم

 للعنِف.
ْ
هم �شُ ُّ

1- عمالُة الأطفاِل وتعر

.
ِّ
2 - عدُم �شموِل بع�ِس العّماِل بال�شماِن الجتماعي

3 - عدُم اإمكانيِة و�شوِل المراأِة الحامِل للخدماِت ال�شحيِة.

ُب بع�ِس الطلبِة مَن المدار�ِس وعدُم اإكماِل تعليِمهم.
ُّ
4 - ت�شر

5 - َمْنُح الن�شاِء اأجوًرا اأقلَّ مَن الرجاِل في بع�ِس الم�شانِع.

عدُم �شماِن حدٍّ اأدنى مَن الأجوِر.  -6

  هْل تمّثُل الممار�شاُت ال�شابقُة انتهاًكا للحقوِق والحرياِت؟

 ذلَك في المجتمِع؟
ُ
  ما اأثر

  كيَف يمكُن معالجُة هذِه الممار�شاِت؟ ماذا تن�شُح في ذلَك؟

ِّ
ثالثًا: الحقوُق والحرياُت الجتماعيُة والقت�شاديُة والثقافيُة في الد�شتوِر الأردني

على ماذا يدلُّ انت�شاُر المدار�ِس والجامعاِت والم�شت�شفياِت والنوادي والجمعياِت   

الثقافيِة على اأر�ِس المملكِة الأردنيِة الها�شميِة؟

ها الحكومُة، وتمّثُل حقوًقا للمواطِن 
ّ
تحّدْث اأنَت وزمالوؤَك عِن الخدماِت التي توفر  

.
ِّ
الأردني

والثقافيَة  والقت�شاديَة  الجتماعيَة  والحرياِت  الحقوَق   
ُّ
الأردني الد�شتوُر  كفَل  لقْد 

، تاأّمِل الن�شو�َس الآتيَة:
ِّ
للمواطِن الأردني
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 بالحقوِق والحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة 
ِّ
على ماذا يدلُّ اهتماُم الد�شتوِر الأردني  

والثقافيِة؟

 تحمي الحقوَق والحرياِت الجتماعيَة 
ِّ
ابحْث في موادَّ اأخرى في الد�شتوِر الأردني  

والقت�شاديَة والثقافيَة.

وتكفُل المادة )3-6(: اإمكانياِتها،  حدوِد  �شمَن  والتعليَم  العمَل  الدولُة  تكفُل 

ماأنينَة وتكافوؤَ الفر�ِس لأردنييَن جميِعهم. الطُّ

الن�سَء المادة )5-6(: ويرعى  وال�شيخوخَة،  والطفولَة  الأمومَة  القانوُن  يحمي 

وذوي الإعاقاِت، ويحميهم مَن الإ�شاءِة وال�شتغالِل.

 المادة )2-15(:
ِّ
والفني  

ِّ
الأدبي والإبداِع   

ِّ
العلمي البحِث  حريَة  الدولُة  تكفُل 

النظاَم  اأِو  القانوِن  اأحكاَم  يخالُف  ل  بما   
ِّ
والريا�شي  

ِّ
والثقافي

العامَّ والآداَب. 
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 للحقوِق والحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة والثقافيِة؟ 
ُ

1 - ما الهدُف الرئي�س

2 -  لديَك مجموعٌة مَن الأمثلِة، ان�شْب كلَّ مثاٍل اإلى الحقِّ الذي ينتمي اإليه:

الحقُّ الذي ينتمي اإليِهمثاٌل

 الحمايِة لالأ�شرِة، وم�شاعدُتها لتقوَم 
ُ
توفير

بوظاِئِفها.

 فر�ٍس عمٍل واأجوٍر منا�شبٍة لالأفراِد 
ُ
توفير

داخِل الدولِة.

حمايُة الأعماِل الفنيِة والأدبيِة، والإ�شهاُم 

في ن�شِرها.

 
ُ
حمايُة المجتمِع مَن الأمرا�ِس، وتوفير

العالِج المنا�شِب.

3 - ما الفائدُة في الح�شوِل على الحقوِق الآتيِة ح�شَب راأِيَك؟

اأ   - الحقوُق العماليُة. 

ب- الحقوُق الثقافيُة. 

جـ- الحقُّ في ال�شحِة. 

 الجتمـاعيـِة 
ِّ
المواطـِن الأردنـي الم�شـوؤوُل عـْن حمايـِة حريـاِت  َمـِن  في راأِيـَك،   -4

والقت�شاديِة والثقافيِة؟

األسئلة
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الدر�ُس 

الحقوُق والحري�ُت المدنيُة وال�شي��شيُةالث�لُث

؟
ِّ
•  هْل �شاركَت في انتخاباِت البرلماِن المدر�شي

• �شْف طبيعَة م�شاركِتَك.
التوعويِة  الحمالِت  اأِو  الإلكترونيِة  المواقِع  ومتابعِة  الأخباِر  ن�شراِت  م�شاهدِة  عنَد 

ا عِن الحقوِق والحرياِت المدنيِة وال�شيا�شيِة، فما المق�شوُد 
ً
بالحقوِق، فاإّننا ن�شمُع كثير

بها؟ وما الحقوُق المرتبطُة بها؟

اأوًل : مفهوُم الحقوِق والحرياِت المدنيِة وال�شيا�شيِة

ُيق�شُد بها الحقوُق التي خّوَلها القانوُن لكلِّ فرٍد في داخِل دولتِه؛ للقياِم بكلِّ عمٍل 

م�ضروٍع لُه ارتباٌط بحقوِق الآخريَن، اأِي الحقوُق التي تخّوُل للمواطِن اإمكانيَة الم�ضاركِة 

والتعبيِر، وحقُّ  الراأِي  الحقوِق: حريُة  الدولِة، ومْن هذِه  ل�شوؤوِن  العموميِة  الإدارِة  في 

الم�شاركِة والنتخاِب، وحقُّ تكويِن الأحزاِب والجمعياِت.

ال�ضروِط، وفي  بع�ُس  لُه  ْت 
َ
توافر اإذا  اإّل  المجتمِع  ال�ضيا�ضيُة في  الحريُة   

ُ
تظهر   ول 

 بيَن اأفراِدِه.
ِّ
 والثقافي

ِّ
مقّدمِتها الأمُن وال�شتقراُر، ووجوُد درجٍة مَن الوعِي الجتماعي

ثانيًا: الحقوُق المرتبطُة بالحرياِت المدنيِة وال�شيا�شيِة

 اأجْب 
َّ
، ثم

َ
تتعّدُد الحقوُق المرتبطُة بالحرياِت المدنيِة وال�شيا�شيِة، تاأّمِل ال�شكَل الآتي

عّما يليه:
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ْر عْن اأيِّ الحقوِق 
ّ
 قر

َّ
بناًء على ما ورَد في ال�شكِل ال�شابِق، تاأّمِل الممار�شاِت الآتيَة، ثم

:
ُ
ر

ّ
والحرياِت تعب

.
ِّ
1 - اختياُر َمْن يمّثُلَك في البرلماِن المدر�شي

.
ّ
2 - اإعالٌن عْن �شاغِر من�شٍب وظيفٍي

.
ِّ
ِع الديني 3 - احتراُم التنوُّ

 عْن راأِيَك واحتراُم اآراِء الآخريَن.
ُ
4 - التعبير

ثالثًا: حريُة الم�شاركِة ال�شيا�شيِة

 
ُ
 التعبير

َ
َ الديمقراطيِة في الدولِة الحديثِة، وهي

ء
 مبادى 

ِّ
ُتَعدُّ الم�شاركُة ال�شيا�شيُة مْن اأهم

 للمواطنِة والنتماِء للدولِة. ومْن مظاهِرها:
ُّ
العملي

حُقّ الت�شويِت  -1

 في مدر�شِتَك؟
ِّ
  كيَف ُيختاُر اأع�شاُء البرلماِن المدر�شي

  كيَف ُيختاُر اأع�شاُء مجل�ِس النّواِب في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة؟

ُيق�شُد بالت�شويِت قياُم الفرِد باختياِر َمْن يمّثُلُه في الهيئاِت المنتخبِة، مثِل المجال�ِس 

تحّدُدها  معينٍة  ب�ضروٍط  ذلَك  ويرتبُط  النقاباِت،  البلدياِت،  البرلماِن،  الطالبيِة، 

القوانيُن والأنظمُة والتعليماُت.

  هْل َيِحقُّ لَك الت�شويُت في النتخاباِت البرلمانيِة؟ لماذا؟

حريُة الراأِي 

والتعبيِر

حقُّ تكويِن 

الأحزاِب 

والجمعياِت

حقُّ 

الت�شويِت

حقُّ ممار�شِة 

ال�شعائِر 

الدينيِة

حقُّ تولّي 

المنا�شِب 

العموميِة 

حقُّ 

الم�شاركِة 

والنتخاِب

الحقـوُق المدنيُة وال�شيا�شيُة

ال�ّشكُل )1-3(: الحقوُق المدنيُة وال�شيا�شيُة.
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ر َمْن يِحقُّ 
ِّ
، قر

ِّ
بالتعاوِن مَع زمالِئَك، وبالرجوِع اإلى تعليماِت البرلماِن المدر�شي

لُه النتخاُب:

1- يحقُّ النتخاُب للجميِع. 

2- يحقُّ النتخاُب للطالِب مَن ال�شفِّ الخام�ِس.

3- يحقُّ النتخاُب للطالِب المتفوقيَن فقْط. 

 مْن ثالِث �شنواٍت. 
َ
4- يحقُّ النتخاُب للطالِب الذيَن در�شوا في المدر�شِة اأكثر

5- يحقُّ النتخاُب للطالِب ذوي ال�شخ�شيِة القويِة فقْط.

اأنَت  ْر 
ّ
قر  

َّ
ثم التر�ضَح،  النتخاِب  بكلمِة  ا�ضتبدل  ال�ضابِق  الن�ضاِط  اإلى  بالرجوِع   

وزمالوؤَك َمْن َيِحقُّ لُه اأْن يتر�ّضَح. ماذا تعّلْمَت مْن هذا الن�ضاِط؟

3- حريُة تكويِن الجمعياِت والأحزاِب

الجمعياِت  تكويِن  في  الحقُّ  فرٍد  لكلِّ 

والأحزاِب ال�شيا�شيِة واإن�شاِئها، �شريطَة اأْن 

تكوَن غايُتها م�شروعًة، واأْن تكوَن و�شائُلها 

اأحكاَم  يخالُف  ل  نظاٍم  وذاَت  �شلميًة 

الد�شتوِر والقوانيِن والأنظمِة والتعليماِت، 

وا�شحًة،  وبرامُجها  اأهداُفها  تكوَن  واأْن 

وتخدُم الأهداَف العليا للدولِة.

ِح لالنتخاباِت حُقّ التر�شُّ  -2

اإلى   للدوِل الحديثِة، وتهدُف 
ِّ
ال�شيا�شي النظاِم  اأهميٌة كبيرٌة في  العمليُة النتخابيُة لها 

ِح لالنتخاباِت، واأْن يكوَن  م�شاركِة الفرِد في اإدارِة �شوؤوِن الدولِة باإعطاِئِه الحقَّ في التر�شُّ

نائًبا اأْو ع�ضًوا في هيئٍة ما، اإّل اأنَّ ذلَك تحّدُده �ضروٌط معينٌة، مثُل: العمِر، والجن�ضيِة.

 
ٍّ
�شيا�شي تنظيٍم  كلُّ  حزًبا،  ُيعدُّ 

الأردنييَن،  مَن  جماعٍة  مْن  موؤّلٍف 

الد�شتوِر  لأحــكــاِم  وفًقا   
ُ

ُيوؤ�ش�س

اركِة في الحياِة  والقانوِن؛ بق�شِد الم�شُ

ال�شيا�شيِة والقت�شاديِة والجتماعيِة، 

ويعمُل بو�شائًل م�شروعٍة و�شلميٍة.
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ال�ّشكُل )2-3(: الحقوُق َوالحرياُت المدنيُة وال�شيا�شيُة.

ّ
ثالثًا: الحقوُق والحرياُت المدنيُة وال�شيا�شيُة في الد�شتوِر الأردنِي

ُتَعدُّ الحقوُق والحرياُت المدنيُة وال�شيا�شيُة مَن الحقوِق الأ�شا�شيِة فقْد كفَلها الد�شتوُر 

، ونّظَمْتها القوانيُن والأنظمُة والتعليماُت، التي تحمي ممار�شَة هذِه 
ِّ
للمواطِن الأردني

 اأجْب عِن 
َّ
الحقوِق وتمنُع العتداَء عليها، تاأّمِل ال�شوَر الآتيَة والن�شو�َس التي تليها، ثم

الأ�شئلِة:
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ُنها ال�شوُر ال�شابقُة؟
ّ
  ما الحقوُق التي تبي

ْن كيَف تحمي الدولُة الحقوَق والحرياِت ال�شابقَة.
ّ
  بي

 بالحقوِق والحرياِت ال�شيا�شيِة؟
ِّ
  على ماذا يدلُّ اهتماُم الد�شتوِر الأردني

ِطبًقا المادة )14(: والعقائِد  الأديــاِن  ب�شعائِر  القياِم  حريَة  الدولُة  تحمي 

 تكْن مخّلًة بالنظاِم العامِّ 
ْ
للعاداِت المرعيِة في المملكِة، ما لم

اأْو منافيًة لالآداِب.

التعبيِر المادة )1-15(: في  الحقُّ   
ٍّ
اأردني ولكلِّ  الــراأِي،  حريَة  الدولُة  تكفُل 

و�شائِل  و�شائِر  والت�شويِر  والكتابِة  بالقوِل  راأيِه  عْن  بحريٍة 

التعبيِر، �شريطَة اأّل يتجاوَز حدوَد القانوِن.

يَن حقُّ الجتماِع �شمَن حدوِد القانوِن.المادة )1-16(:
ّ
لالأردني

ال�شيا�شيِة، المادة )2-16(: والأحــزاِب  الجمعياِت  تاأليِف  حقُّ  يَن 
ّ
لالأردني  

�شريطَة اأْن تكوَن غايُتها م�شروعًة، واأْن تكوَن و�شائُلها �شلميًة 

وذاَت نظٍم ل تخالُف اأحكاَم الد�شتوِر.
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ْف ما ياأتي: الحقوُق والحرياُت المدنيُة وال�شيا�شيُة، حقُّ الت�شويِت.
ّ
عر  -1

ْح ذلَك. . و�شّ
ْ
ترتبُط حريُة الراأِي والتعبيِر بعدِم الإ�شاءِة لالآخريَن والت�شهيِر ِبِهم  -2

 حريِة الم�شاركِة ال�شيا�شيِة.
َ
 مظاهر

ْ
اذكر  -3

ما �ضروُط تكويِن الجمعياِت والأحزاِب ال�ضيا�ضيِة؟  -4

ِح النتهاكاِت التي   و�شّ
َّ
ًدا، ثم

ّ
اأماَمَك مجموعٌة مَن الممار�شاِت، ادر�ْشها جي  -5

ها كلُّ ممار�شٍة: تعر�شُ

اأ   - الإ�شاءُة ل�شخ�شيٍة ما في و�شائِل الإعالِم.  

ب- ا�شتخداُم العنِف للتعبيِر عْن راأٍي ما.  

. جـ- اقت�شاُر تكويِن الأحزاِب على كباِر ال�شنِّ  

األسئلة
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

ِف المق�شوَد بما ياأتي: الحقوُق والحرياُت الأ�شا�شيُة.
ّ
عر  -1

 ثالثًة مْن اأ�شكاِل الحقوِق والحرياِت الأ�شا�شيِة.
ْ
اذكر  -2

 حريِة الم�شاركِة ال�شيا�شيِة؟
ُ
ما مظاهر  -3

ها عنَد تكويِن الأحزاِب والجمعياِت؟
ُ
ما ال�ضروُط الواجُب توافر  -4

؟
ٍّ
 فّعالًة في المدر�شِة ب�شكٍل يومي

ِّ
في راأِيَك، كيَف تكوُن م�شاركُة البرلماِن الّطالبي  -5

اطرْح ثالَث ق�شايا في مدر�شِتَك تمار�ُس فيها حرّياِتَك الأ�شا�شيَة.  -6

ْن راأيك في العباراِت الآتية:
ّ
بي  -7

اأ   - لكلِّ اإن�شاٍن الحقُّ في اأْن يعي�َس حياَته الخا�شَة مْن دوِن اإزعاٍج مْن اأحٍد.  

ب- الم�شاركُة بالنتخاِب حقُّ مْن حقوقي ال�شيا�شيِة.  

جـ-  لكلِّ اإن�شاٍن حريُة التعبيِر عْن راأِيِه �شريطَة اأّل يتجاوَز حدوَد القانوِن.  
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�شْع اأمثلًة على الحقوِق والحرياِت الآتيِة:  -8

مثاٌلالحقوُق والحرياُت

ِل والإقامِة. حريُة التنقُّ

حريُة تكويِن الجمعياِت والنقاباِت.

حقُّ التعليِم.

الحقُّ في الحياِة والأمِن.

حريُة الراأِي.

54
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لنعممعاييُر الأداِءالرقم

ُف المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.1
ّ
اأُعر

ُن العالقَة بيَن الحقوِق والحرياِت العامِة.2
ّ
اأبي

3
اأ�شّنُف الحقوَق والحرياِت العامَة ح�شَب اأنواِعها، واأعطي 

اأمثلًة على كلِّ نوٍع.

اأناق�ُس اأهداَف الحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة والثقافيِة.4

ُف اأ�شكاَل الحرياِت الأ�شا�شيِة.5
ّ
اأتعر

6
ُن الحقوَق المرتبطَة بالحرياِت الجتماعيِة والقت�شاديِة 

ّ
اأبي

والثقافيِة. 

7
المرتبطِة  الحقوِق  على  تن�سُّ  التي  الد�شتوِر  موادَّ  اأُحــّدُد 

بالحرياِت ال�شيا�شيِة.

اأ�شتخل�ُس اأهميَة ممار�شِة حقِّ الم�شاركِة للفرِد والمجتمِع.8

9
حــوَل  مــنــ�ــشــوراٍت  ت�شميِم  فــي  الــحــا�ــشــوَب  اأوّظــــُف 

المو�شوعاِت الواردِة في الوحدِة.

، واألتزُم بها في حياتي.10
ِّ
اأحترُم موادَّ الد�شتوِر الأردني

اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ

بعَد النتهاِء مْن درا�شِة الوحدِة، قيِّْم نف�َشَك ذاتيًّا، بو�شِع اإ�شارِة )�( اأماَم الأداِء الذي تتقنُه، 

واإ�شارِة )�( اأماَم الأداِء الذي ل تتقنُه.
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الَوحدُة 

3الثالثُة

)رموٌز وطنيٌة(
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بالَعَلِم  المتمّثلِة  الوطنيِة  الرموِز   
َّ
اأهم والتحليِل  بالدرا�شِة  الَوحدُة  هذِه  تتناوُل 

 ،
ِّ
الملكي والعلِم   ،

ِّ
العربي الجي�ِس  الأردنيِة–  الم�شّلحِة  القّواِت  وعَلِم   

ِّ
الأردني

ُن دللَة الرموِز والأ�شكاِل والألواِن فيها، 
ّ
، وتبي

ِّ
، والن�شيِد الوطني و�شعاِر الأردنِّ

ا على مجموعٍة مَن المنا�شباِت الوطنيِة التي �شّكَلْت محّطاٍت  وُتلقي ال�شوَء اأَي�شَ

م�شيئًة في تاريِخ المملكِة الأردنيِة الها�شميِة الحديِث.

ويُتوَقُّع مَن الطالِب بعَد النتهاِء مْن درا�شِة هذِه الوحدِة والقياِم بالواجباِت والأن�شطِة 

المتعّلقِة بها اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:

ي�شتوعَب المفاهيمَ والحقائَق والتعميماِت الواردَة فيها.   ■

يكت�شَب القيمَ والتجاهاِت والمهاراِت الواردَة فيها.   ■

يقّدَر اأهميَة المحافظِة على مكت�شباِت الوطِن.   ■

.
ِّ
يعرَف دللِت األواِن العلِم الأردني   ■

َن دللَة الأ�شكاِل والرموِز في رايِة القواِت الم�شلحِة.
ّ
يبي   ■

 بكلِّ فخٍر.
َّ
يرّدَد الن�شيَد الوطني   ■

.
ِّ
 والعلِم الأردني

ِّ
يعتز بال�شالِم الملكي   ■

 . َن دللَة الأ�شكاِل والرموِز في �شعاِر الأردنِّ
ّ
يبي   ■

ي�شارَك في الحتفالِت بالمنا�شباِت الوطنيِة المختلفِة.   ■
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الدر�ُس 

راي�ٌت وطنيٌةالأول

.
ُّ
ِن الألواَن التي يتكّوُن منها العلُم الأردني

ّ
• بي

• في راأِيَك، ما اأهميُة وجوِد علٍم لأيِّ بلٍد؟
 ال�شمـوِّ والرتفاِع والعتـزاِز، وتلّخ�ُس 

َ
تحمُل الرايُة في كـلِّ ثقافـاِت العالِم معـانـي

 بِه، وفي المملكِة الأردنيِة 
ُ
 عِن الموروِث الكبيِر الذي تفخر

ُ
ر

ّ
تاريًخا لتلَك الأمِة، وتعب

 عنواُن دولٍة وح�شارٍة وثقافٍة. 
َ

الها�شميِة الرايُة هي

• ما الدللُة الرمزيُة للعلِم؟ 
اأوًل: علُم المملكِة الأردنيِة الها�شميِة

ا للدولِة الأردنيِة، و�شيادِتها، وعنواِنها، 
ًّ
ُيعدُّ علمُ المملكِة الأردنيِة الها�شميِة رمًزا وطني

 ماأخوذٌة 
َ

وقْد بداأَ ا�شتعماُلُه ب�شورِتِه الحاليِة منُذ عاِم 1922م. اأّما �شكُل العَلِم واألواُنُه فهي

مْن رايِة الثورِة العربيِة الكبرى التي انطلَقْت مْن َبْطحاِء مكَة عاَم 1916م.

و�شُف علِم المملكِة الأردنيِة الها�شميِة

ِتِه فقْد حّدَد 
ّ
ا لرمزيِة العلِم واأهمي

ً
نظر

الرابعـِة  المـادِة  في   
ُّ
الأردني الد�شتــوُر 

الآتـي: تكـوُن  النحــِو  موا�شفاِتــه على 

الرايُة بال�شكِل والمقايي�ِس الآتيِة: طوُلها 

ا اإلى ثالِث 
ًّ
 اأُفقي

ُ
م

َّ
ها، وُتَق�ش �شعُف عر�شِ

ُع  قطٍع مت�شاويٍة متوازيٍة: العليا منها �شوداُء، والو�شطى بي�شاُء، وال�شفلى خ�شراُء، وُيو�شَ

، قاعدُته م�شاويٌة لعر�ِس الرايِة، وارتفاُعه م�شاٍو 
ُ
عليِه مْن ناحيِة ال�شاريِة مثّلٌث قائٌم اأحمر

 الأ�شعِة.
ُّ
لن�شِف طوِلها، وفي هذا المثلِث كوكٌب اأبي�ُس �شباعي

 ال�شكُل )3-1(: علمُ المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.
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. َك تجاَه علِم وطِنَك الأردنِّ
َ
ْن واجب

ّ
  بي

دللُت الألواِن والأ�شكاِل في علِم المملكِة الأردنيِة الها�شميِة

ثانيًا: علُم جاللِة الملِك المعّظِم 

خــا�سٌّ  العـلــمُ  هـــذا 

ب�شاحـِب الجـاللِة الها�شميـِة 

في   
ُ
ويظهر المعّظِم،  الملِك 

العلِم  مقابَل  العر�ِس  قاعِة 

، وُيرَفُع على الق�شوِر 
ِّ
الأردني

 بِه 
ُّ
الملكيِة وفي اأيِّ مكاٍن يمر

 
ُ
العلم  

َ
ي و�ُشمِّ الملِك،  جاللُة 

 بهذا ال�شِم لأَنُّه خا�سٌّ ب�شاحِب الجاللِة الملِك المعظِم. 
ُّ
الملكي

ال�شكُل )3-2(: دللُت علِم المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.

ال�شكُل )3-3(: علمُ جاللِة الملِك المعظِم.

ال�شبِع المثاني.

�شعاُر العبا�شييَن.

 �شعاُر الأموييَن.

�شعاُر الفاطمييَن. 

�شعاُر الها�شمييَن.
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َنشاٌط

ْف قاعَة 
ّ
ارجْع اإلى موقِع جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن المعّظِم، وتعر

العر�ِس، ولحْظ علَم جاللِة الملِك المعظِم.

)
ّ
ثالثًا: الرايُة الها�شميُة )رايُة القواِت الم�شلحِة الأردنيِة- الجي�ِص العربِي

القّواِت  )رايُة  الها�شميُة  الرايُة  ت�شتمدُّ 

 )
ِّ
الم�شلحــِة الأردنيــِة – الجيـ�ِس العـربـي

الها�شميـيـَن  رايـِة  مْن  و�شعـاَرهـا  األواَنهـا 

والثورِة العربيِة الكبرى، باأبعاِدها ال�شرعيِة 

والتاريخيِة والدينيِة والعروبيِة، وقْد حمَلها 

رايـًة  لكوِنهـا   
ٍّ
علي بُن  الح�شيُن  ال�شريُف 

للها�شمييَن قبَل اعتماِد علِم الثورِة العربيِة الكبرى.

؟
ِّ
  اإلَم ترمُز رايُة القواِت الم�شلحِة الأردنيِة – الجي�ِس العربي

في �شهِر حزيراَن عاَم 2015م 

الثاني  اهلِل  الملِك عبِد   جاللُة 
َ
�شّلم

الـرايــَة  ــِم  المعـَظّ الح�شـيـِن  ابـِن 

الم�شلحــِة  لـلقــواِت  الهـا�شميــَة 

، وهذا 
ِّ
العربي الجي�ِس  الأردنيِة - 

والأجيـاِل  لالأمـِة  ر�شـالـًة  ي�شّكـُل 

ديًنـا هـويـًة،  والإن�شانيـِة جمعـاَء، 

ها ال�شالُم والمحبُة والت�شامُح والعدُل والخلُق الرفيُع والعي�ُس الم�شترُك.
ُ
جوهر

ال�شكل )3-5(: جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني ي�شّلمُ الرايَة الها�شميَة 

.
ِّ
للقواِت الم�شلحِة الأردنيِة - الجي�ِس العربي

 ال�شكل )3-4(: الراية الها�شمية.
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مكوناُت الرايِة الها�شميِة "رايُة القواِت الم�شّلحِة الأردنيِة – الجي�ِص العربي" 

"ال�شهادتاِن؛ ل اإلَه اإل اهلُل محمٌد ر�شوُل اهلِل: دللٌة على التوحيِد 

والرحمِة.

 بدايٌة لكلِّ 
َ

الب�شملُة الموجودُة في النجمِة ال�شباعيِة: الب�شملُة هي

)�شورِة  المثاني  ال�شبِع  اإلى   
ُ
فت�شير ال�شباعيُة  النجمُة  اأّما  �شيٍء، 

الفاتحِة(. 

 عِن الثناِء وال�شكِر هلِل تعالى، 
ٌ
عبارُة الحمِد هلِل ربِّ العالميَن: تعبير

وُت�شتخَدُم في نهايِة اأيِّ عمٍل.

اإلى  يرمُز  الذي  الها�شميِة  الرايِة  لوُن  هَو  الداكُن   
ُ
الأحمر اللوُن 

الفداِء والت�شحيِة.

َنشاٌط

بالتعاوِن مَع َزمالِئَك، اجَمْع �شوًرا للراياِت الوطنيِة، وعلِّْقها في مجلِة الحائِط.
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؟
ِّ
 للعلِم الأردني

ُّ
متى بداأَ ال�شتخداُم الر�شمي  -1

؟
ِّ
ما دللُت اللوِن الأ�شوِد والأبي�ِس والأخ�شِر والأحمِر والنجمِة في العلِم الأردني  -2

ْن دللَة مكونـاِت الرايـِة الها�شميـِة؛ رايـِة القواِت الم�شلحـِة الأردنيـِة – الجيـ�ِس 
ّ
بي  -3

.
ِّ
العربي

؟
ِّ
ما الم�شوؤوليُة التي تقُع عليَك في المدر�شِة تجاَه العلِم الأردني  -4

 وتجديِدِه كلَّ فترٍة فوَق 
ِّ
لماذا تحر�ُس الموؤ�ش�شاُت الوطنيُة على نظافِة العلِم الأردني  -5

موؤ�ّش�شاِتها؟

 مْن حيُث 
ِّ
ارجْع اإلى التعليماِت الواردِة في وزارِة التربيِة والتعليِم حوَل العلِم الأردني  -6

ْنها.
ِّ
موقُعه وحجُمه، وبي

األسئلة
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الدر�ُس 

ال�شالُم الملكُيّ و�شع�ُر المملكِة الأردنيِة اله��شميِةالث�ني

 
َّ
انظِر ال�شورَة في ال�شكِل المجاوِر، ثم

ِن:
ْ
اأجْب عِن ال�شوؤاليِن الآتيي

ال�شـالَم  ت�شمـُع  واأنَت   
ُ
ت�شعـر بماذا   •

؟
َّ
الملكي

العلـُم  ُيـرَفـُع  عندمـا  تـرّدُده  الـذي  مـا   •
؟

ُّ
الأردني

ال�شكل )5-6(: �شورُة طلبٍة يرفعوَن العلَم ويقفوَن 

باحتراٍم.

 
ُّ
 وال�شالُم الملكي

ُّ
اأوًل: الن�شيُد الوطني

 عبارٌة عْن كلماٍت وطنيٍة تمدُح تاريَخ البالِد وتقاليَدها ون�شاَل �شعِبها، 
ُّ
الن�شيُد الوطني

 فهَو مقطوعٌة 
ُّ
اأّما ال�شالُم الملكي ا. 

ًّ
ا ر�شمي

ًّ
وتعترُف بها الحكومُة بو�شِفها ن�شيًدا وطني

مو�شيقيٌة ُتعَزُف في المنا�شباِت الوطنيِة وال�شتقبالِت الر�شميِة وفي المدار�ِس.

ُيعَزُف في ال�شتقبالِت   عندما 
ُّ
الملكي ال�شالُم  يت�شّمُنها  التي  الر�شالُة  في راأِيَك، ما 

الر�شميِة؟

ِّ
 الأردني

ِّ
اأهميُة ال�شالِم الملكي  -1

 عْن ُهوّيِتها 
ُ
ر

ّ
 مَن الرموِز الوطنيِة المهمِة للدولِة، اإْذ يعب

ُّ
 الأردني

ُّ
ُيَعدُّ ال�شالُم الملكي

 الذي يرفرُف على اأنغاِمِه، ويحظى الثناِن 
ِّ
و�شياَدِتها بو�شاَطِة ارتباِطِه بالعلِم الأردني
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 على اختالِف فئاِتهُم العمريِة والجتماعيِة والتعليميِة؛ 
ْ
َن وتقديِرهم

ّ
باحتراِم الأردنيي

لأنَُّه بب�شاطٍة يجمُع اأبناَء الوطِن تحَت لواٍء واحٍد مْن دوِن ا�شتثناٍء.

ِّ
كلماُت الن�شيِد الوطني   -2

عــا�ُس المليــُك عــا�َس المليــُك

ا مقاُمُه خافقاٍت في المعالي اأعالُمـُه
ً
�شامي

نحُن اأحرَزْنا المنى يوَم اأحييَت لنا

ُهــِب نه�شًة تحفُزنا تت�شامـى فــوَق هــاِم ال�شُّ

ّ
يا مليَك العرِب لَك مْن خيِر نبي

�شرٌف في الن�شِب حّدَثـْت عنــُه بطــوُن الكتــِب

ال�شباُب الأمجُد جنُدك المجّنُد

عزُمه ل يخمُد فيـِه ِمـْن معنــاَك رمـُز الــّداأَِب

ّ
يا مليَك العرِب لَك مْن خيِر نبي

�شرٌف في الن�شِب حّدَثـْت عنــُه بطــوُن الكتــِب

ًدا
ّ
دْمَت نوًرا وهًدى، في البرايا �شي

ًدا، تحــَت اأعـالِمك مجـُد العـــرِب هانًئا ممَجّ

ّ
يا مليَك العرِب لَك مْن خيِر نبي

�شرٌف في الن�شِب حّدَثـْت عنــُه بطــوُن الكتــِب

.
ُ
، واألَّف مو�شيقاُه عبُد القادِر التنير

ُّ
 عبُد المنعِم الرفاعي

ُ
كتَب كلماِتِه ال�شاعر
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َنشاٌط

ثانيًا: �شعاُر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة

�شعاٌر    يوجُد   
ِّ
الأردني العلِم  جانِب  اإلى 

بالمملكِة  ٌز ذو دللٍة كبيرٍة، وهَو خا�سٌّ 
ّ
ممي

ُن نظاَم الحكِم فيها.
ّ
الأردنيِة الها�شميِة يبي

 ال�شكُل )5-9(: �شعاُر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.

الح�شيِن،  ابِن  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  لجاللِة   
ِّ
الإلكتروني الموقِع  اإلى  بالرجوِع 

ابحْث في مكوناِت �شعاِر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة، ودللِت الرموِز والأ�شكاِل:

.
ِّ
التاُج: رمُز النظاِم الملكي  -1

، وهَو م�شنوٌع مَن المخمِل الأحمِر القرمزيِّ مَن 
َّ
الو�شاُح: يمّثُل العر�َس الها�شمي  -2

الخارِج، والحريِر الأبي�ِس مَن الداخِل، وهما رمُز الفداِء وال�شفاِء.

رايتان: كلٌّ منهما تمّثُل رايَة الثورِة العربيِة الكبرى.  -3

 العقاِب: ..........................................................
ُ
طير  -4

الكرُة الأر�شيُة زرقاُء اللوِن: .............................................  -5

الأ�شلحُة العربيُة:.......................................................  -6

ثالُث �شنابَل ذهبيٍة و�شعفُة نخيٍل .........................................  -7

و�شاُم النه�شِة مَن الدرجِة الأولى .........................................  -8

ثالثِة  مْن  مكّوٌن  وهَو  النه�شِة،  و�شاِم  �شريِط  اأماَم  يتدلّى  )كردون( 
ُ
اأ�شفر �شريٌط   -9

ُز عليها العباراُت الآتيُة: ......................................
ّ
مقاطَع ُتَطر
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مكانُة �شعاِر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة

 للمملكِة الأردنيِة الها�شميِة، ويكوُن لُه مكاُن ال�شرِف 
َّ
ُيَعدُّ �شعاُر المملكِة ال�شعاَر الر�شمي

اإذا ُرفَع على المباني الحكوميِة وفي المنا�شباِت الوطنيِة، اإْذ ُيرَفُع على بنايِة رئا�شِة الوزراِء 

والوزاراِت والدوائِر والموؤ�ش�شاِت الحكوميِة، في اأعلى ا�شِم الموؤ�ش�شِة اأِو الوزارِة.

 )على يميِن الناظِر اإليِه( في المجال�ِس والموؤتمراِت 
ِّ
َفُع ال�شعاُر اإلى ي�شاِر العلِم الأردني

ُ
وير

رفُع علُم 
ُ
َف جاللُة الملِك بح�شورِه ال�شامي اأيًّا منها في

ّ
والحتفالِت الوطنيِة، اأّما اإذا �شر

ِن، ويكوُن حجُمه 
ْ
، ويتو�ّشُط ال�شعاُر هَذْيِن العلَمي

ِّ
جاللِة الملِك اإلى يميِن العلِم الأردني

ا مَعُهما.
ً
منا�شب

َنشاٌط

لّوْن �شعاَر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة بالألواِن المنا�شبِة:
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.
َّ
الَم الملكي

ّ
ِف ال�ش

ّ
1- عر

؟
ِّ
 والن�شيِد الوطني

ِّ
2- ما دللُة كلماِت ال�شالِم الملكي

؟
َّ
3- على ماذا يدلُّ ترديُد ال�شالَم الملكي

.
َّ
 المنا�شباِت التي ت�شمُع فيها ال�شالَم الملكي

َّ
ْن اأهم

ّ
4- بي

ْن مكانَة �شعاِر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.
ّ
5- بي

6- اأكمِل الفراَغ في ما ياأتي:

........، واألَّف مو�شيقاه ..........
ُ
 ال�شاعر

ِّ
اأ   - كتَب كلماِت ال�شالِم الملكي  

ب - يرمُز التاُج في �شعاِر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة اإلى .....................  

جـ - الرايتاِن في �شعاِر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة تمّثُل كلٌّ منهما .............  

 في �شعاِر المملكِة الأردنيِة الها�شميِة 
ِّ
 اإلى العر�ِس الها�شمي

ُ
د   - الرمُز الذي ي�شير  

                 هَو ................................

األسئلة
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•  لماذا تحتفُل �شعوُب العالِم بمنا�شباِتها الوطنيِة؟
 
َ
�شّطر ِلَمْن  ِمنْها  ا 

ً
تقدير الوطنيِة؛  بمنا�شباِتها  الحتفاِل  على  العالِم  �شعوُب  تحر�ُس 

ا لمعنى النتماِء وحبِّ الوطِن.
ً
اأمجاَدُها، ورفَع مْن مكانِتها، وتجذير

متعددٍة،  بمنا�شباٍت وطنيٍة  يحتفلونَّ كلَّ عاٍم  ال�شعوِب  مَن   
ْ
مثُل غيِرهم والأردنيوَن 

اأثناِء  في  ويجّددوَن  بالعطاِء،  الحافِل  وتاريِخهمُ  بما�شيهم   
ْ
اعتزاِزهم عِن  فيها  روَن 

ّ
يعب

 وتطويرِه تحَت رايِة القيادِة الها�شميِة الحكيمِة.
ْ
 على موا�شلِة بناِء وطِنهم

ْ
 عزَمهم

ْ
احتفاِلهم

• ما الدللُة الرمزيُة لالحتفاِل بالمنا�شباِت الوطنيِة؟

الدر�ُس 

من��شب�ٌت وطنيٌةالث�لُث

 بمنا�شباٍت وطنيٍة.
ِّ
ال�شكل )3-9(: �شوُر احتفاِل ال�شعِب الأردني
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اأوًل: يوُم ال�شتقالِل )25 – اأيار – 1946م(

ون�شاٍل  طويلٍة  كفاٍح  رحلِة  بعَد 

اهلِل  عبُد   
ُ
الأمير تمّكَن   

ٍّ
م�شتمر  

ٍّ
�شيا�شي

بُن الح�شيِن ِمَن الح�شوِل على ا�شتقالِل 

، واإعالِنها دولًة ذاَت  اإمارِة �شرِق الأردنِّ

تحَت  كاملٍة  با�شتقالليٍة  تتمّتُع  �شيادٍة 

الها�شميِة"  الأردنيِة  "المملكِة  م�شّمى 

)اإعالَن  الوزراِء   
ُ

َر مجل�س
ّ
قر وبناًء على 

، مَع 
ِّ
 الوراثي

ِّ
 الملكي

ِّ
ا على اأ�شا�ِس النظاِم النيابي البالِد الأردنيِة دولًة م�شتقلًة ا�شتقالًل تامًّ

بيعِة �شيِد البالِد وموؤ�ّش�ِس كياِنها الملِك عبِد اهلِل الأوِل ابِن الح�شيِن ملًكا د�شتوريًّا على 

 قراًرا بالإجماِع )با�شتقالِل 
ُ

 الخام�س
ُّ
 الت�شريعي

ُ
راأ�ِس الدولِة الأردنيِة(. واّتخَذ المجل�س

الأردنِّ في 25 اأياَر 1946م(.

 في 25 اأياَر مْن كلِّ عاٍم بذكرى 
ُّ
واإحياًء لهذا الإنجاِز العظيِم يحتفُل ال�شعُب الأردني

الأردِنّ  اأبناُء  ها 
َ
�شّطر التي  البطولِت  م�شتذكريَن  الها�شميِة،  الأردنيِة  المملكِة  ا�شتقالِل 

قاَدها  التي  ِم  والتقدُّ الإنجاِز  لم�شيرِة  ا 
ً
وتقدير وازدهاِره،  ِره  وتطوُّ الوطِن  رفعِة  �شبيِل  في 

وَن.
ّ
الها�شمي

  ما المق�شوُد بال�شتقالِل؟

  ما المعنى الرمزيُّ الذي يت�شّمُنه ال�شتقالُل؟

  في راأيك، لماذا نحَتِفُل بعيِد ال�شتقالِل؟

ال�شكل )3-9(: �شورُة الملِك الموؤ�ش�ِس يوّقُع وثيقَة 

ال�شتقالِل.
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َنشاٌط

ا يت�شّمُن كلماٍت عِن ا�شتقالِل المملكِة 
ًّ
 برنامًجا اإذاعي

ْ
م بالتعاوِن مَع زمالِئَك، نظِّ

الأردنيِة الها�شميِة، وقّدْمُه في الإذاعِة.

ثانيًا: تعريُب قيادِة الجي�ِص )1 - اآذار - 1956م(

 
ِّ
يحتفُل اأبناُء ال�شعِب الأردني

مْن  اآذاَر  �شهِر  مْن  الأوِل  في 

قيادِة  تعريِب  بذكرى  عاٍم  كلِّ 

م�شتذكريَن   ،
ِّ
العربي الجي�ِس 

 ال�شجاَع الذي 
ِّ
القراَر التاريخي

الح�شيِن  الملِك  جاللُة  �شنَعه 

ثراُه -  اهللُ  َب 
ّ
طي ابِن طالٍل - 

ُد فيها معاني الحريِة و�شيادِة الوطِن.
ّ

ٍل في تاريِخ الأردنِّ تتج�ش ليكوَن نقطَة تحوُّ

ا اأّكَد مفهوَم ال�شيادِة الوطنيِة، وقْد جاَءِت ان�شجاًما 
ً
كانْت هذِه الخطوُة اإنجاًزا كبير

َب اهللُ ثراه، وت�شميِمه منُذ ت�شلُِّمه �شلطاِتِه الد�شتوريَة 
ّ
مَع حر�ِس جاللِة الملِك الح�شيِن طي

، وتنميِة ا�شتقالِله. على تحقيِق حريِة الأردنِّ

.
ِّ
ال�شكُل )3-10(: �شورٌة للقواِت الم�شلحِة الأردنيِة - الجي�ِس العربي

َنشاٌط

يت�شّمُن  ا  معر�شً اعمَل  الإدارِة،  مَع  وبالتن�شيِق  وزمالِئَك،  معّلِمَك  مَع  بالتعاوِن 

.
ِّ
ِر القواِت الم�شلحِة الأردنيِة- الجي�ِس العربي ُح مراحَل تطوُّ �شوًرا تو�شّ
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َنشاٌط

ق�شَة  الوطنيِة  التربيِة  ح�ش�ِس  اإحدى  في  اقراأ  وزمالِئَك،  معّلِمَك  مَع  بالتعاوِن 

معركِة الكرامِة محلِّاًل اأحداَثها.

ثالثًا: معركُة الكرامِة )21 - اآذار - 1968م(

منعطًفا  الكرامِة  معركُة  تمّثُل 

عامٍّ  ب�شكٍل  العرِب  حياِة  في  ا  مهمًّ

اأثبَتْت  ، فقْد  والأردنييَن ب�شكٍل خا�سٍّ

الم�شلحَة  القّواِت  اأنَّ  جميِعه  للعالِم 

على  قادٌر   
َّ
العربي الجي�َس   - الأردنيَة 

الوطِن  اأر�ِس  وحمايِة  الن�شِر،  تحقيِق 

.
ِّ
مْن هجماِت العدوِّ الإ�شرائيلي

في  البارِز  الحدِث  لهذا  ونتيجًة 

في  الأردنيوَن  يحتفُل  الأردنِّ  تاريِخ 

المنا�شبِة،  بهذِه  عاٍم  كلِّ  مْن  اآذاَر   21

وي�شتمّدوَن القّوَة مَن الت�شحياِت التي 

تراِب  لحمايِة  الوطِن  هذا  اأبناُء  قّدَمها 

الأردنِّ بقيادتِه الها�شميِة.

ال�شكُل )3-11(: �شورُة الن�شِب التذكاريِّ لمعركِة الكرامِة.
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رابًعا: اأهميُة الحتفاِل بالمنا�شباِت الوطنيِة

التاريِخ  مَن  مهمٍة  اأحداٍث  ا�شتذكاِر  في  الوطنيِة  بالمنا�شباِت  الحتفالُت  ت�شهُم 

 للجهِد الذي بذَلُه 
ٌ
 عْن قيِم النتماِء للوطِن والولِء للقيادِة، وتقدير

ٌ
، وفيها تعبير

ِّ
الأردني

التي  الزكيَة  اأرواَحهُم  قّدموا  الذيَن  بال�شهداِء   
ٌ
الوطِن، وفخر الآباُء والأجداُد في حمايِة 

 في �شبيِل حمايِة ثرى الوطِن.
َ

 والنفي�س
َ

ُقها على مدى التاريِخ، بذلوا الغالي
َ
يبقى َعب

 بمنا�شباٍت وطنيٍة.
ِّ
ال�شكُل )3-12(: �شوُر احتفاِل اأبناِء ال�شعِب الأردني

َنشاٌط

ووّزْعها  وطنيًة،  منا�شبًة  تت�شّمُن  مطويًة  واعمْل  وزمالِئَك،  معّلِمَك  مَع  تعاَوْن 

على طالِب مدر�شِتَك.
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ْف ما ياأتي: يوُم ال�شتقالِل، يوُم الكرامِة، تعريُب قيادِة الجي�ِس.
ّ
1- عر

 جدوًل بالمنا�شباِت الوطنيِة مَع ذكِر تاريِخ كلِّ منا�شبٍة.
ْ
2-  �شّمم

ْن �شبَب الحتفاِل بالمنا�شباِت الآتيِة:
ّ
3-  بي

اأ    - يوُم ال�شتقالِل.  

ب - تعريُب قيادِة الجي�ِس.  

جـ - ذكرى معركِة الكرامِة.  

 في الدفاِع عِن الوطِن وحمايِتِه.
ِّ
ْن دوَر ال�شعِب الأردني

ّ
4- بي

.
ِّ
 والمحلي

ِّ
5- ا�شتنتْج اأهميَة معركِة الكرامِة على ال�شعيِد العربي

األسئلة
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

.
ُّ
، الن�شيُد الوطني

ُّ
، الَعَلُم الملكي

ُّ
ْف ما ياأتي: الَعَلُم الأردني

ِّ
عر  - 1

ٌة بها، ما المعنى الذي تحمُله في كلِّ ثقافاِت العالِم؟ لكلِّ دولٍة رايٌة خا�شّ  - 2

 ما ياأتي:
ْ
ر

ّ
ف�ش  - 3

 بهذا ال�شِم.
ِّ
اأ    -  ت�شميُة العلِم الملكي  

.
ِّ
ب -  الوقوُف في اأثناِء رفِع العلِم في الطابوِر ال�شباحي  

 هَو اأف�شُل ا�شتثماٍر.
ِّ
جـ -  ال�شتثماُر في الإن�شاِن الأردني  

ْن دللَة الرموِز والأ�شكاِل الآتيِة في رايِة القواِت الم�شلحِة:
ّ
بي  - 4
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:
ِّ
ْن دللَة الألواِن الآتيِة في العلِم الأردني

ّ
بي  -5

الدللُةاللوُن وال�شكُل

الأبي�ُس

الأ�شوُد

ُ
الأخ�شر

ُ
الأحمر

النجمُة ال�شباعيُة

.
ِّ
 الأردني

ِّ
ْن اأهميَة الن�شيِد الوطني

ّ
بي  -6

ما المرا�شمُ التي تّتبُعها في مدر�شِتَك في اأثناِء رفِع العلِم؟  -7

 منا�شبًة واحدًة مما ياأتي، وتحّدْث 
ْ
يحتفُل الأردنيوَن بمنا�شباٍت وطنيٍة عدٍة، اختر  -8

عنها اأماَم زمالِئَك:

اأ    -  يوُم الوفاِء للمحاربيَن القدامى.  

ب -  يوُم الجي�ِس والثورِة العربيِة الكبرى.  

جـ -  يوُم الوفاِء والبيعِة.  

.
ِّ
د   -  ذكرى الجلو�ِس الملكي  

75
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لنعممعاييُر الأداِءالرقم

 وعلِم الثورِة العربيِة الكبرى.1
ِّ
ُز بيَن الَعَلِم الأردني

ّ
اأمي

الطابوِر 2 في   
َّ
الوطني والن�شيَد   

َّ
الملكي ال�شالَم  اأرّدُد 

.
ِّ
ال�شباحي

 واأعتزُّ بِه.3
َّ
اأحترُم الَعلمَ الأردني

4. ُن دللَة الأ�شكاِل والرموِز في �شعاِر الأردنِّ
ّ
اأبي

اأعرُف دللَة الرموِز والأ�شكاِل في رايِة القواِت الم�شلحِة.5

اأعّدُد اإنجازاِت الملوِك الها�شمييَن.6

اأ�شارُك في المنا�شباِت الوطنيِة.7

 بها.8
ُ
اأعتزُّ بالقيادِة الها�شميِة واأفخر

 بهذا ال�شِم.9
ِّ
اأعرُف �شبَب ت�شميِة العلِم الملكي

اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ

بعَد النتهاِء مْن درا�شِة الوحدِة، قيِّْم نف�َشَك ذاتيًّا، بو�شِع اإ�شارِة )�( اأماَم الأداِء الذي تتقنُه، 

واإ�شارِة )�( اأماَم الأداِء الذي ل تتقنُه.





تمَّ ِبَحْمِد اهلِل َتعالى
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