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الحم��د هلل رّب العالمين، وال�ش��الة وال�شالم على ر�ش��ول اهلل، �شيدنا محمد وعلى 
اآله و�شحبه اأجمعي��ن، وبعد، في�شرنا و�شع كتاب التربية الجتماعية والوطنية بين اأيدي 

اأبنائنا الطلبة وزمالئنا المعلمين الكرام.
يت�شّم��ن الكتاب مو�شوعات عّدة، رّكزت على مبداأ المواطنة القائم على تعزيز قيم 

الولء والنتماء لدى الطلبة؛ لدورهم الفاعل في عملية البناء والتطوير وخدمة الوطن.
ونظ��ًرا اإلى اأهمية ربط التعّلم بالحياة، ومراع��اة الجوانب التطبيقية؛ فقد روعي في 
تاألي��ف الكتاب التركيز على بناء المفاهيم ال�شحيحة، وتعريف الطالب بها، والربط بين 
الوحدات، وتقديم المادة بطريقة منهجية فاعلة، ف�شاًل عن ت�شمينه العديد من الأ�شكال 
وال�شور والأمثل��ة والأن�شطة التي ت�شاعد الطالب على التعّل��م، وتنمية مهارات التفكير 

لديه.
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الوح�دة الثالث�ة: القي��ادة الها�شمية: م�شيرة واإنجازات: تتناول ه��ذه الوحدة �شيرة جاللة 

الملك عب��داهلل الأول بن الح�شين طيب اهلل ثراه، وجاللة الملك طالل بن عبداهلل طيب 
اهلل ث��راه، وجاللة الملك الح�شين بن طالل طيب اهلل ثراه، وجاللة الملك عبداهلل الثاني 

ابن الح�شين حفظه اهلل.



الوح�دة الرابع�ة: العي�س مًعا: تتناول ه��ذه الوحدة مو�شوع التع��اون، وكرامة الإن�شان، 

وال�شلم المجتمعي، والتنوع.
الوحدة الخام�س�ة: الموارد القت�شادية في الأردن: تتناول هذه الوحدة مو�شوع الزراعة، 

وال�شناعة، والتجارة، وال�شياحة.
الوح�دة ال�ساد�س�ة: رحلة ف��ي وطني: تتناول ه��ذه الوحدة مو�شوع المواق��ع الأثرية في 

وطني، والمحميات الطبيعية في وطني.
الوحدة ال�سابعة: من تراثنا ال�شعبي: تتناول هذه الوحدة مو�شوع التراث ال�شعبي الأردني، 

والبيت الأردني القديم، والألعاب ال�شعبية.  
علًما باأّن عملية تطوير المناهج والكتب المدر�شية عملية م�شتمرة؛ لذا، نرجو زمالئنا 
المعلمي��ن واأولياء الأمور تزويدنا باأيّة مالحظات تغني الكتاب وت�شهم في تح�شينه، بما 

يلبي حاجات الطلبة وطموحات المجتمع الأردني.

واهلل ولّي التوفيق



ُحقوُق

اْلُمواَطَنِة

َوواِجباُتها

َتَتن�اَوُل ه���ِذِه اْلَوْح��َدُة َمْو�ش��وَع 
اْلُمواَطَن��ِة، َواأََه�مَّ اْلُحق�وِق َواْلواِجب�اِت 
اْلُمَتَرتَِّبِة َعَلْيه����ا، َواْلُمواَءَمَة َبْيَن ُحق�وِق 
اْلمواِط��ِن َوواِجباِتِه، َوالتَّْعري��َف ِبَدْوِر 
��ِة ُمْجَتَمِعِه  الِ��ِح في َنْه�شَ اْلُمواِط��ِن ال�شّ

َواْزِدهاِرِه.

اأُلولى ْاْلَوْحَدُة 





باِحيِّ (الّطابوِر) في َمْدَر�َشِتَك؟ ما َدلَلُة ذِلَك؟ ِطفاِف ال�شَّ ِبماذا َتْبَداأُ َفعاِلّياُت اِل�شْ  
ْفُل  ُتَعدُّ اْلأُ�ْش��َرُة النَّواَة اْلأُولى ِلْلُمْجَتَمِع الَّذي َيْحيا في��ِه اْلإِْن�شاُن َوَيعي�ُس، َفالطِّ
ُيِح��بُّ اأُ�ْشَرَتُه، َوَي�ْشُع��ُر ِباِلْنِتماِء اإَِلْيها؛ ِلما ُتَوفُِّرُه َلُه ِمْن اأَْم��ٍن َو�َشكيَنٍة َوا�ْشِتْقراٍر؛ 

اإِْذ ُيَمثِّ��ُل اْلَوَط��ُن ِبالنِّ�ْشَب��ِة 
َ فيِه،  اأ اإَِلْيِه اْلَبْي��َت الَّذي َن�شَ
ُر َمْفه��وُم اْلَوَطِن  ُث��مَّ َيَتَطوَّ
ِبَح  َلَدْي��ِه حي��َن َيْكُب��ُر ِلُي�شْ
، ُثمَّ  اْلَمْدَر�َش��َة، ُث��مَّ اْلَحيَّ
اْلَقْرَيَة اأَِو اْلَمديَنَة الَّتي ُيقيُم 
ْوَلَة الَّتي َيعي�ُس  فيها، ُثمَّ الدَّ

فيها، َوَيْنَتمي اإَِلْيها.
ْع��ِب الَّذيَن َيعي�شوَن ف��ي ِظلِّ َدْوَلٍة م��ا، َوَيْحِملوَن  اْلُمواِطن��وَن ُه��ْم اأَْفراُد ال�شَّ

يََّتها، َوَيَتَمتَّعوَن ِبُحقوِقها، َوَيْلَتِزموَن ِبواِجباِتها. ِجْن�شِ
ِة، َوَيْلَتِزُم  حَّ ْوَل��ُة ِلْلُمواطِن اْلَعديَد ِم��َن اْلِخْدماِت، ِمْثِل التَّْعلي��ِم َوال�شِّ ُتَوفِّ��ُر الدَّ
اْلُمواِطُن ِب��اأَداِء ُجْمَلٍة ِمَن اْلواِجباِت ُتجاَه َدْوَلِت��ِه َوُمْجَتَمِعِه، ِمْثِل اْحِتراِم ُحقوِق 

اْلآَخريَن، َواِلْلِتزاِم ِباْلَقوانيِن َواْلأَْنِظَمِة َوالتَّْعليماِت.
ْعِب الَّذيَن َيعي�شوَن في َدْوَلٍة ما؟ ّمى اأَْفراُد ال�شَّ ماذا ُي�شَ  

باِحيُّ (الّطابوُر) في اإِْحَدى اْلَمداِر�ِس. ِطفاُف ال�شَّ ْكُل (1-1): اِل�شْ ال�شَّ

اْلُمواَطَنُة

ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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ْوَلِة َمْجموَعٌة ِم��َن اْلَقوانيِن، َتْكُفُل ِلْلُمواِطِن  تحك��ُم اْلَعالَقُة َبْيَن اْلُمواِطِن َوالدَّ
ّياٍت، َوُتْلِزُمُه ِبواِجباٍت ُتجاَه َدْوَلِتِه َواأَْبناِء ُمْجَتَمِعِه. َوُيْطَلُق َعلى هِذِه  ُحقوًقا َوُحرِّ

اْلَعالَقِة ا�ْشُم اْلُمواَطَنِة.
ّمُن اْلُمواطَنُة َمْجموَعًة ِمَن اْلِقَيِم، َتْرَتِبُط ِبُحبِّ اْلَوَطِن َوالْنِتماِء اإَلْيِه،  َكم��ا َتَت�شَ
واإْع��الِء ِقَيِم اْلَعْدِل َواْلُم�ش��اواِة، َوَعَدِم التَّْمييِز َوَنْبِذ اْلُعْن��ِف، َوَيَتَرتََّب َعلى َذِلَك 
فاِع  زياَدَة َتما�ُشِك اأَْفراِد الُمْجَتَمِع َوَتَعلُِّقِهم ِبَوَطِنِهْم، َوَتْدَفْعهُم اإلى َتْطويِرِه، والدِّ

َعْنُه في ُكلِّ اْلُمنا�َشباِت.
ْوَلِة الَّتي َيعي�ُس فيها؟ ُد َعالَقَة اْلَفْرِد ِبالدَّ َما الَّذي ُيَحدِّ  

ُيَعبُِّر اْلُمواِطُن َعْن ُحبِِّه ِلَوَطِنِه َواْنِتماِئِه اإَِلْيِه ِباْلَعديِد ِمَن اْلُمماَر�شاِت، ِمْثِل:
َمِة ال�ّشاِئَدِة؛ ِلَيعي�َس اْلَجمي��ُع َحياًة َي�شوُدَها اْلأَْمُن  اِلْلِتزاِم ِباْلَقواني��ِن َواْلأَْنِظِ  -  1

َواِل�ْشِتْقراُر َواْلَمَحبَُّة.
ماذا َيْنِتُج ِمْن َعَدِم اِلْلِتزاِم ِباْلَقوانيِن َواْلأَْنِظَمِة؟  

ِم اْلَوَطِن َواْزِدهاِرِه. اأَداِء اْلواِجباِت اْلمترتبِة عليِه َعلى َنْحٍو ُي�ْشِهُم في َتَقدُّ  -  2

اًل َمْفهوُم الُْمواَطنَِةَأوَّ

نِْتماِء اإِلَى الَْوَطِنثاِنًيا َمظاِهُر اْلِ
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ُز ِقَيَم التَّعاُوِن َوالتَّكاُفِل َبْيَن اأَْفراِد  ِعيَِّة الَّت��ي ُتَعزِّ اْلُم�شاَرَكِة ِفي اْلأَْعماِل التََّطوُّ  -  3
ْكَل (2-1). اْلُمْجَتَمِع، اْنُظِر ال�شَّ

��ْف م��ا ُت�شاِه��ُدُه ِف��ي  �شِ  
ْكِل اْلُمجاِوِر. ال�شَّ

الَّتي  ِعيَُّة  التََّطوُّ اْلأَْعماُل  َما   
في  ِبه���ا  اْلِقي��اُم  ُيْمِكُن�َك 

َمْدَر�َشِتَك َوُمْجَتَمِعَك؟
َعْنُه  فاِع  َوالدِّ اْلَوَط��ِن  ِحماَيِة   -  4
ِه ِلأَيِّ ُعْدواٍن،  �شِ في حاِل َتَعرُّ
َرُه َن�شاَمى  ِمثاُل ذِل��َك ما �َشطَّ
اْلأُْرُدِنيَِّة   لََّح��ِة  اْلُم�شَ اْلُقّواِت 
- اْلَجْي��ِس اْلَعَرِبيِّ في َمْعَرَكِة 
الَّتي  اْلَكراَمِة عاَم 1968م، 
اْلُبط��ولِت،  اأَْرَوَع  َمثََّل��ْت 
َواأَْجَمَل اِلْنِت�شاراِت؛ ِدفاًعا 

َعْن اْلأُْرُدنِّ َوَطِنَنا اْلغالي.

. لوِكيَّاِت الَّتي ُتَعبُِّر َعْن اْنِتماِئَك ِلَوَطِنَك الأُْرُدنِّ َتناَق�ْس اأَْنَت َوُزَمالوؤَك في ال�شُّ

لََّحِة  ْكُل (1-3): َبْع�ُس اأَْفراِد اْلُقّواِت اْلُم�شَ ال�شَّ
. اْلأُْرُدِنيَِّة - اْلَجْي�ِس اْلَعَرِبيِّ َنشاٌط

. ِعيٌّ ْكُل (1-2): َعَمٌل َتَطوُّ ال�شَّ
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ْف ما َياأْتي: اْلَوَطُن، اْلُمواِطُن، اْلُمواَطَنُة. َعرِّ  -  1
اْذُكْر َثالَثًة ِمَن اْلأَْعماِل الَّتي ُتْظِهُر فيَها اْنِتماَءَك اإَِلى اْلَوَطِن.  -  2

َميِّْز ف��ي ما َياْأتي اْلأَْعماَل الَّتي ُتَعبُِّر َع��ِن اِلْنِتماِء اإَِلى اْلَوَطِن ِمَن   -  3
رُّ ِبِه: اْلأَْعماِل الَّتي َت�شُ

َتْنظيُم َطاِلٍب َحْمَلًة ِلَتْنظيِف اْلَمْنِطَقِة اْلُمجاِوَرِة ِلْلَمْدَر�َشِة.  - اأ 
اإِْطالُق اْلِعياراِت الّناِريَِّة ِفي اْلأَْفراِح َواْلُمنا�َشباِت.   - ب 

اْلُم�شارَكُة ِفي اِلْحِتفالِت َواْلُمنا�َشباِت اْلَوَطِنيَِّة.  - ج� 
ِة َلها.  �شَ ُع النُّفاياِت ِفي اْلأَماِكِن َغْيِر اْلُمَخ�شَّ َو�شْ  - د 

باِحيِّ (الّطابوِر) ِف��ي اْلَمْدَر�َشِة،  ِطف��اِف ال�شَّ ُح�شوُر اِل�شْ  - ه� 
َواِلْلِتزاُم ِبَتْعليماِتِه.

15



ْفَت �شاِبًقا اأَنَّ اْلُمواَطَنَة َتْعِني اْنِتماَء اْلُمواِطِن اإِلى َوَطِنِه، َواْكِت�شاَبُه َمْجموَعًة  َتَعرَّ
�ْشتوُر اْلأُرُدِنيُّ ِلْلُمواِطِن  ِمَن اْلُحقوِق، َواأَداَءُه اْلواِجباِت اْلَمنوَطَة ِبِه، َوَقْد َكَفَل الدُّ

ُجْمَلًة ِمَن اْلُحقوِق.

ْكَل اْلآِتَي، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: ِل ال�شَّ َتاأَمَّ

َما اْلَحقُّ الَّذي ُتماِر�ُشُه اْلَمْدَر�َشُة؟  
َهْل توَجُد ُحقوٌق اأُْخرى َتَتَمتَُّع ِبها في َوَطِنَك؟ اْذُكْرها.  

ْذ ُتَعدُّ ُحقوُق  ْوَل��ِة؛ اإِ ُتَمثِّ��ُل َهِذِه اْلُحقوُق جاِنًبا ِم��َن اْلَعالَقِة َبْيَن اْلُمواِطِن َوالدَّ
نَّ  ْوَل��ِة، َوُتَعدُّ واِجباُت اْلُمواِط��ِن ُحقوًقا لها؛ ذِلَك اأَ اْلُمواِط��ِن واِجباٍت َعَلى الدَّ

النتخاُب

التََّعلُُّم

ُة حَّ ال�شِّ الَْحياُة
َواْلأَْمُن

الَْماأْوى
َكُن ِمْن ُحقوِقَوال�شَّ

الُْمواِطِن
اْلأُْرُدِنيِّ

. ْكُل (1-4): ِمْن ُحقوِق اْلُمواِطِن اْلأُْرُدِنيِّ ال�شَّ

الّثاني ْرُس  الدَّ

اْلُحقوُق َواْلواِجباُت

اًل ُحقوُق الُْمواِطِن اْلأُْرُدِنيَِّأوَّ
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ْوَلِة َوَتْطويِرها. اْلَعالَقَة َبْيَن اْلُمواِطِن َوَدْوَلِتِه َتْهِدُف اإَِلى النُّهو�ِس ِبالدَّ

ْن�ش��اِء اْلَمداِر�ِس،  ْوَلُة َعلى َتْوفي��ِر َحقِّ التَّْعليِم ِلْلَجمي��ِع؛ َوذِلَك ِباإِ َتْحِر���سُ الدَّ
ُب َعَلْيِهُم  ��ًة، ِمّما َيتَوجَّ َلَبِة كافَّ يَِّة ِللطَّ َواإِْع��داِد اْلُمَعلِّميَن، َوَتْوفي��ِر اْلُكُتِب اْلَمْدَر�شِ

ِهْم. اْلُمحاَفَظَة َعلى هذِه اْلُكُتِب، َوَعلى ُمْمَتَلكاِت َمداِر�شِ
ِة الَّتي َيَتَمتَُّع ِبَها  ا ِمَن اْلُحق��وِق اْلُمِهمَّ اأِْي ُتَمثُِّل َحقًّ ْبداِء الرَّ يَّ��ُة اإِ َوَلّم��ا كاَنْت ُحرِّ

اأِْي اْلآَخِر. اْلُمواِطُن، َفاإِنَّ ِمَن اْلواِجِب َعَلْيِه اْحِتراَم الرَّ
ْوَلِة، َوُتَعدُّ واِجباُت  ِر اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: »ُتَعدُّ ُحقوُق اْلُمواِطِن واِجباٍت َعَلى الدَّ َف�شِّ  

اْلُمواِطِن ُحقوًقا َلها«.
في ما َياأْتي اأَْبَرُز اْلواِجباِت الَّتي َيجُب َعَلى اْلُمواِطِن اِلْلِتزاُم ِبها ُتجاَه َدْوَلِتِه:

فاُع َعِن اْلَوَطِن. الدِّ  -  1
ِه،  ماَنٍة َواإِْخال�ٍس؛ ُكلٌّ في َمْوِقِعِه، َفالّطاِلُب َيْجَتِهُد في ُدرو�شِ اأَداُء اْلأَْعماِل ِباأَ  -  2
بيُب ُيعالُِج اْلَمْر�شى، َواْلُجْنِديُّ َي�ْشَهُر َعلى  َواْلُمَعلُِّم ُيوؤَّدي َعَمَلُه ِباأَماَنٍة، َوالطَّ

ِحماَيِة ُحدوِد اْلَوَطِن.
اِلْلِتزاُم ِباْلَقوانيِن َواْلأَْنِظَمِة.  -  3

ِة. اْلُمحاَفَظُة َعَلى اْلُمْمَتَلكاِت اْلعامَّ  -  4
راِئِب. اِلْلِتزاُم ِبَدْفِع ال�شَّ  -  5
آَخريَن. اْحِتراُم ُحقوِق اْل  -  6

واِجباُت الُْمواِطِنثاِنًيا

هذا َوَطني

يّاٍت؛ ِلذا َفاأْنا اأُِحبُُّه،  َمنََحني ُحقوًقا َوُحرِّ

لْتَِزُم ِبها. َواأَْعِرُف واِجباِتي تُجاَهُه، َواأَ
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ًة اأَنَُّه َيعي�ُس في ِظلِّ  َيْحِر�ُس اْلُمواِط��ُن اْلأُْرُدِنيُّ َعلى اأَداِء هِذِه اْلواِجباِت، خا�شَّ
ّياِت ِب�شوَرٍة ُمَت�شاِوَيٍة، َوِمْن دوِن  ِنظاٍم ِديُمْقراِطيٍّ َحقيِقيٍّ ُيَوفُِّر َلُه اْلُحقوَق َواْلُحرِّ

َتْمييٍز.
. اْذُكْر واِجباٍت اأُْخرى ُتجاَه َوَطِنَك اْلأُْرُدنِّ  

في َراأِْيَك، ماذا َيْنِتُج عْن َعَدِم اْلِتزاِم اْلُمواِطِن ِبواِجباِتِه َوَم�ْشوؤوِلّياِتِه؟  
َك؟ ا�ْشَتِمْع اإِلى  َلْيَك: اأَداُء واِجِب��َك اَأِم اْلُمطاَلَبُة ِبَحقِّ يًَّة ِبالنِّ�ْشَبِة اإِ اأَيُُّهم��ا اأَْكَثُر اأََهمِّ  

ها َعلى ُمَعلِِّمَك. ْنها كاِمَلًة، ُثمَّ اْعِر�شْ ِوْجهاِت َنَظِر ُزَمالِئَك، ُثمَّ َدوِّ
يٌَّة ِللنِّقا�ِص َق�شِ

ُيق��اُل: »ُكلُّ َحقٍّ ُيقاِبُلُه واِجٌب«. ما َدلَلُة هَذا اْلَق��ْوِل؟ ماذا َيْحُدُث اإَِذا اْخَتلَّ 
ميزاُن اْلُحقوِق َواْلواِجباِت في َراأِيَك؟
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َما اْلَفْرُق َبْيَن اْلُحقوِق َواْلواِجباِت؟  -  1
 . �ْشتوُر ِلْلُمواِطِن اْلأُْرُدِنيِّ اْذُكْر َثالَثًة ِمَن اْلُحقوِق الَّتي َكَفَلَها الدُّ  -  2
را�َشِة. ما اأََثُر ذِلَك  ْجِته��اُد ِفي الدِّ ِم��ْن واِجباِتَك ُتجاَه َوَطِنَك اْلِ  -  3

في ُمْجَتَمِعَك؟
آتي: ٌب ِفي اْلَجْدَوِل اْل اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ  -  4

واِجبيَحّقي

التَّْعليُم
يَِّة، َواْلُمحاَفَظُة َعلى  اأَداُء واِجباِتي اْلَمْدَر�شِ

َمراِفِق َمْدَر�َشتي.

يَِّة............................... ْخ�شِ تي َوَنظاَفِتي ال�شَّ حَّ اِلْعِتناُء ِب�شِ

يٍَّة ............................................................التَّْعبيُر َعْن َراأْيي ِبُحرِّ

............................................................اْلأَْمُن 
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ْم��َت َيْوًما ما ِخْدَم��ًة اإِل��ى ُزَمالِئَك اأَْو  َه��ْل َقدَّ  
لى َعَمِل ذِلَك؟ ِدقاِئَك؟ ما داِفُعَك اإِ اأَ�شْ

ْكَلْيِن اْلآِتَيْيِن، ُث��مَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة  اْنُظ��ِر ال�شَّ
الَّتي َتليِهما:

يٌَّة ُمْعَتًنى ِبها. فِّ ْكُل (1-5): ِبيَئٌة �شَ يٌَّة َغْيُر ُمْعَتًنى ِبها.ال�شَّ فِّ ْكُل (1-6): ِبيَئٌة �شَ ال�شَّ

ْكَلْيِن ال�ّشاِبَقْيِن. ْف ما ُت�شاِهُدُه ِفي ال�شَّ �شِ  
را�َشَة؟  ُل الدِّ ْيِن ُتَف�شِّ فَّ في اأَيِّ ال�شَّ  

ْكِل (1-6)؟  ْت اإِلى َخراِب اْلَمقاِعِد ِفي ال�شَّ َما اْلأَ�ْشباُب الَّتي اأَدَّ  
َك؟  فِّ ما واِجُبَك ُتجاَه ُغْرَفِة �شَ  

ْكِل (1-6)؟ يَِّة اْلُمَمثََّلِة ِفي ال�شَّ فِّ َكْيَف ُيْمِكُن َتْح�شيُن اْلِبيَئِة ال�شَّ  

هذا َوَطني

اأُِحبُُّه، َواأَْعتَزُّ ِبِه، َواأَْحِر�ُص َعلى 

ِمِه َواْزِدهاِرِه. تََقدُّ

الّثاِلُث ْرُس  الدَّ

اْلُمواِطُن الّصاِلُح
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اِلِح. ماُت الُمواِطِن ال�شّ ْكُل (1-7): �شِ ال�شَّ

فاِع  الُِح اإِْن�شاٌن ُيِحبُّ َوَطَنُه، َوَيْعَتزُّ ِبِه، َفَيْحِر�ُس َعلى ِخْدَمِتِه، َوالدِّ اْلُمواِطُن ال�شّ
ا َعلى َتْطويِر ذاِتِه ِلَيكوَن َلِبَنًة َقِويًَّة ُت�ْشِهُم في ِبناِء اْلَوَطِن. َعْنُه، َوَيْحِر�ُس اأَْي�شً

اِلَحُة َفَتْعني َمْعِرَفَة اْلُمواِطِن ُحقوَقُه َوواِجباِتِه ُتجاَه َوَطِنِه، َوَتَمثَُّلُه  ا الُْمواَطنَُة ال�شّ اأَمَّ
ِمِه. لوكاِت َواْلِقَيَم الَّتي ُت�ْشِهُم في ِبناِء اْلَوَطِن َوَتَقدُّ ال�شُّ

اِلُح ِبواِجباِتِه ُتجاَه اْلآَخريَن في َوَطِنِه َفَقْط؟ في َراأِْيَك، َهْل َيْلَتِزُم اْلُمواِطُن ال�شّ  

الِِح. ماٍت اأُْخرى ِلْلُمواِطِن ال�شّ اْذُكْر �شِ  
َنِة في  ل��وكاِت َواْلُمماَر�شاِت اْلَح�شَ الُِح ِبَمْجموَعٍة ِمَن ال�شُّ َيْلَت��ِزُم اْلُمواِطُن ال�شّ

َبْيِتِه َوَمْدَر�َشِتِه َوُمْجَتَمِعِه. َوفي ما َياْأتي َبياٌن ِلُكلٍّ ِمْنها:

الِِح �ِشماُت الُْمواِطِن ال�شّ

التََّحّلي ِبالِْقيَِم َواْلأَْخالِق الَْحميَدِة، 

ْخال�ِص،  َواْلإِ ــــــــْدِق،  ال�شِّ ِمْثــِل: 

َوالَْوفاِء، َواْلأَمانَِة، َواإِتْقاِن الَْعَمِل.

الُْمحاَفَظُة َعَلى الَْمراِفِق 

َوالُْمْمتََلكاِت الْعامَِّة، َوالِْعنايَُة 

ِبالِْبيئَِة.

اْحِتراُم النِّظاِم

َواِللِْتزاُم ِبتَْعليماِتِه.

اًل اِلحَِأوَّ َمْفهوُم الُْمواِطِن ال�شّ

اِلحِثاِنًيا �ِشماُت الُْمواِطِن ال�شّ
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ِفي الْبَْيِت  -  1
التَّعاُوُن َمَع اأَْفراِد اْلأُ�ْشَرِة، َوَتْقديُم اْلُم�شاَعَدِة َلُهْم.  - اأ 

اأَداُء اْلواِجباِت اْلَمْنِزِليَِّة. ب - 
لوكاِت َواْلُمماَر�شاِت اْلأُْخرى الَّتي َتْجَعُل ِمْنَك ُمواِطًنا  ا ِمَن ال�شُّ اْذُكْر َبْع�شً  

�شاِلًحا في اأُ�ْشَرِتَك.

ِفي الَْمْدَر�َشِة  -  2
ِباْلأَْن�ِظ�َم��ِة  اِلْل��ِت��زاُم   - اأ 
يَِّة. َوالتَّْعليماِت اْلَمْدَر�شِ
ي  َتَلقِّ اْلِح���ْر���سُ َعلى  ب - 

اْلِعْلِم َواْلَمْعِرَفِة.
اْلُمحاَفَظ���������ُة َعل���ى  ج� - 
اْلَمْدَر�َشِة،  ُمْمَتَل��كاِت 

َوَعلى َنظاَفِتها.
ْكَل (8-1). َمالِء، َوالتَّعاُوُن َمَعُهْم، اْنُظِر ال�شَّ اْحِتراُم الزُّ  - د 

لوكاِت َواْلُمماَر�شاِت اْلأُْخرى الَّتي َتْجَعُل ِمْنَك ُمواِطًنا  ا ِمَن ال�شُّ اْذُكْر َبْع�شً  
�شاِلًحا في َمْدَر�َشِتَك.

ْم - ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك - َم�ْشروًعا ُتَعبُِّر فيِه َعِن اِلْنِتماِء اإَِلى اْلَمْدَر�َشِة. مِّ �شَ

َوِر التَّعاُوِن ِفي اْلَمْدَر�َشِة. ْكُل (1-8): ِمْن �شُ ال�شَّ

َنشاٌط
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ِفي الُْمْجتََمِع  -  3
َمْعِرَفُة اْلُحقوِق، َواِلْلِتزاُم ِباْلواِجباِت، َوُمراعاُة ِقَيِم اْلُمْجَتَمِع.   - اأ 

اْحِت����راُم اْلجي��راِن،  ب - 
بُِّب  ْبِتعاُد َعّما ُي�شَ َواْلِ

َلُهُم اْلإِْزعاَج.
اْلُمحاَفَظ����ُة َعَل�����ى  ج� - 
��ِة  اْلُمْمَتَلك��اِت اْلعامَّ

. ِفي اْلَحيِّ
ِلِخْدَم���ِة  ُع  التََّط�����وُّ  - د 

اْلُمْجَتَم���ِع، اْنُظ�������ِر 
ْكَل (9-1). ال�شَّ

ل��وكاِت َواْلُمماَر�شاِت اْلأُْخرى الَّتي َيْلَت��ِزُم ِبَها اْلُمواِطُن  اْذُك��ْر َبْع�َس ال�شُّ  
اِلُح ِفي اْلُمْجَتَمِع. ال�شّ

َطِة في َمْدَر�َشِتَك - َحْمَلًة ِللتَّْعبيِر  ��ْم - ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك َوُم�ْشِرِف اْلأَْن�شِ َنظِّ
ُن اْلَحْمَلُة َمْجموَعًة ِمَن اْلَفعاِلّياِت  مَّ َعْن ُحبِّ اْلَوَطِن َواِلْنِتماِء اإَِلْيِه، ِبَحْيُث َتَت�شَ

ُز ِقَيَم اْلَولِء َواِلْنِتماِء. َطِة الَّتي ُتَعزِّ َواْلأَْن�شِ

َنشاٌط

ْكُل (1-9): َحْمَلُة َنظاَفٍة في اإِْحَدى اْلغاباِت. ال�شَّ
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اِلَحِة. ِح اْلَمْق�شوَد ِبَمْفهوِم اْلُمواَطَنِة ال�شّ َو�شِّ  -  1
ٍة، اْذُكِر اْثَنَتْيِن ِمْنها. ماٍت ِعدَّ الُِح ِب�شِ ُم اْلُمواِطُن ال�شّ َيتَّ�شِ  -  2

لوكاِت َواْلُمماَر�ش��اِت اْلإِيجاِبيَِّة ِلْلُمواِطِن  ْمِثَلًة َعَلى ال�شُّ اْذُك��ْر اأَ  -  3
ْنها  اِلِح ف��ي ُكلٍّ ِمَن: اْلَبْيِت، َواْلَمْدَر�َشِة، َواْلُمْجَتَمِع، ُثمَّ َدوِّ ال�شّ

ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي:

ِفي اْلُمْجَتَمِعِفي اْلَمْدَر�َشِةِفي اْلَبْيِت
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لوكاِت  اِلحِ ِبَمْجموَعٍة ِمَن ال�شُّ اْلِتزاُم اْلُمواِطِن ال�شّ
َنِة. َواْلُمماَر�شاِت اْلَح�شَ

اِلحِ ُحقوَقُه. ُف اْلُمواِطِن ال�شّ َتَعرُّ

اِلحِ واِجباِتِه ُتجاَه َوَطِنِه. اأَداُء اْلُمواِطِن ال�شّ

. يِّ را�شِ يَِّة في ِنهاَيِة اْلعاِم الدِّ َتْمزيُق اْلُكُتِب اْلَمْدَر�شِ

ِلِخْدَم��ِة  ِعيَّ��ِة  التََّطوُّ اْلأَْعم��اِل  ِف��ي  اْلُم�شاَرَك��ُة 
اْلُمْجَتَمِع.

ي اْلِعْلِم َواْلَمْعِرَفِة. َلَبِة َعلى َتَلقِّ ِحْر�ُس الطَّ

1

2
3
4
5

6

ْقُم َغْيُ ُمواِفٍقُمواِفٌقالَرَّ لوُك ال�شُّ

لوكاِت اْلآِتَيِة: ْع اإِ�شاَرَة ( ✓ ) ِفي اْلَمكاِن الَّذي ُيَمثُِّل َراأْيََك ِفي ال�شُّ �شَ  -4
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الّثاِنَيُة اْلَوْحَدُة 

اْلِخْدماُت

في

َوَطني
َتَتن��اَوُل هِذِه اْلَوْح��َدُة اْلِخْدماِت الَّتي 
��ِميَُّة  ُمَه��ا اْلَمْمَلَك��ُة اْلأُْرُدِنيَّ��ُة اْلها�شِ ُتَقدِّ
ِة،  حَّ ِلُمواِطنيه��ا، ِمْث��َل: التَّْعلي��ِم، َوال�شِّ
ِة، َوَكذِل��َك اأَْبَرَز  َواإِْن�ش��اِء اْلَمراِفِق اْلعامَّ
راِت الَّتي �َشِهَدَها اْلأُْرُدنُّ في هَذا  التََّط��وُّ
َوِل  اْلَمجاِل، َوالَّتي َجَعَلْتُه في َم�شافِّ الدُّ
عاَيِة  الّراِئ��َدِة ف��ي َمج��اِل التَّْعلي��ِم، َوالرِّ

ِة اْلُعْمراِنيَِّة. يَِّة، َوالنَّْه�شَ حِّ ال�شِّ





ْكِل )2-1(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: َوَر ِفي ال�شَّ ِل ال�شُّ َتاأَمَّ

َوِر. ْف ما ُت�شاِهُدُه ِفي ال�شُّ �شِ  
ٌة ِلْلُمواِطنيَن؟ ُم فيها ِخْدماٌت عامَّ ي اْلأَماِكَن الَّتي ُتَقدَّ مِّ ماذا ُن�شَ  

ِة؟ ْن�شاِء اْلَمراِفِق اْلعامَّ َمِن اْلِجَهُة اْلَم�ْشوؤوَلُة َعْن اإِ  
اآُت الَّتي َيْنَتِفُع ِبَها ال�ّن���ا�ُس  ُة ِهَي اْلُمْن�شَ اْلَمراِفُق اْلعامَّ
َجميًعا، َوَي�ْش���َت�ِرك�وَن ِف���ي اِل�ْش��ِت�فاَدِة ِمْن�ها، ِمْثُل: 
��ُرِق، َواْلَم���داِر�ِس، َواْلَم�الِع��ِب، َواْلَمْك�َتب�اِت،  الطُّ
َواْلُم�ْشَت�ْش��َفياِت، َواْلَحداِئِق؛ ِلذِل��َك، ل َيجوُز اْلَعَبُث 
ِبه��ا، َواإِنَّم��ا َتِجُب اْلُمحاَفَظ��ُة َعَلْيها ِلَت�ْش��َتِمرَّ في اأَداِء 

ُرِق ُيْبقيها �ش��اِلَحًة ِلال�ْش��ِتْعماِل  َدْوِرها في ِخْدَم�ِة اْلُم�ْجَتَمعِ؛ َفاْلِحفاُظ َعَلى الطُّ
ِة َجميِعها. ًة اأَْطَوَل، َوَكذِلَك اْلحاُل ِبالنِّ�ْشَبِة اإَِلى اَلْحداِئِق َواْلَمراِفِق اْلعامَّ ُمدَّ

ِة؟ في َراأِْيَك، ِلماذا َيِجُب َعَلْيَنا اِلْهِتماُم ِباْلَمراِفِق اْلعامَّ  

ٌة. ْكُل )2-1(: َمراِفُق عامَّ ال�شَّ

         هذا َوَطني
اأُحاِف��ُظ َع�ل��ى ُمْم�تََل�كاِت��ه 

��ِة نَظي���َف��ًة  َوَمراِفِق���ِه الْعامَّ

وامِ. َوَجميَلًة َعَلى الدَّ

 . َطريٌق عامٌّ ُم�ْشَت�ْشًفى. َمْدَر�َشٌة.

ُة اْلَمراِفُق اْلعامَّ

ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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يٍَّة، ِمْثِل: اْلُم�ْشَت�ْش��َفياِت،  ��حِّ ُم ِخْدماٍت �شِ ُة َبْيَن َمراِفَق ُتَقدِّ ُع اْلَمراِفُق اْلعامَّ َتَتَنوَّ
ُم الِخْدماِت التَّْعليَميََّة، ِمْثِل: اْلَمداِر�ِس واْلجاِمعاِت  يَِّة، َوَمراِفَق ُتَقدِّ حِّ َواْلَمراِكِز ال�شِّ
ِة، َوَكذِلَك  ُم التَّْرفيَة، ِمْثِل اْلَمالِعِب واْلحداِئِق اْلعامَّ ٍة ُتَقدِّ اْلُحكوِميَِّة، َوَمراِفَق عامَّ

ُم الِخْدماِت ِللنَّا�ِس.  �ْشِميَِّة الَّتي ُتَقدِّ واِئِر الرَّ اْلَوزاراِت َوالدَّ

ْكَل اْلآِتَي، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: اْنُظِر ال�شَّ

ْكِل ال�ّشاِبِق.  ٍة اأُْخرى َغْيِر ِتْلَك اْلواِرَدِة ِفي ال�شَّ اْذُكْر اأَْمِثَلًة َعلى َمراِفَق عامَّ  
ٍة؟  ا َيْعَبُث ِبُمْقَتَنياِت َمْكَتَبٍة عامَّ ُح �َشْخ�شً ِبَم َتْن�شَ  

ٌة. ْكُل )2-2(: َمراِفُق عامَّ ال�شَّ
َمْكَتَبٌة. ِج�ْشُر ُم�شاٍة.

اًل ِةَأوَّ الْعامَّ الَْمراِفِق  بَْع�ِض  َعْلى  ْمِثَلٌة  اأَ

ِةَثاِنًيا الُْمحاَفَظُة َعَلى الَْمراِفِق الْعامَّ

ِة، َي�ْش��َتْدعي ِمَن  ْوَلُة ِمْن َمباِلَغ َكبيَرٍة َعلى َت�ْش��ييِد اْلَمراِفِق العامَّ اإنَّ م��ا ُتْنِفُقُه الدَّ
اْلُمواِطنيَن اْلُمحاَفَظُة َعَليها، وَعَدُم الإ�ش��اَءِة اإَلْيها، َوِمْن َو�ش��اِئِل اْلُمحاَفَظِة َعلى 

اِرِع، ما َياأْتي: ِة في اْلَمْدَر�َشِة َواْلَحديَقِة َوال�شَّ اْلَمراِفِق اْلعامَّ
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الَْمْدَر�َسُة  -1
ُتَعدُّ اْلَمْدَر�َشُة اْلَبْيَت الّثاِنَي ِللّطاِلِب َبْعَد َبْيِتِه الَّذي َيعي�ُس فيِه َمَع اأُ�ْشَرِتِه؛ َفِهَي 
َنَة الَّتي َتَتواَفُق َمَع اْلعاداِت والتَّقاليِد  لوكاِت اْلَح�شَ الَّتي ُتْعنى ِباإِْك�شاِبِه اْلِقَيَم َوال�شُّ
َواْلِقَيِم الإِْن�شاِنيَِّة اْلُم�ْشَترَكِة. َوِلْلُمحاَفَظِة َعَلى اْلَمْدَر�َشِة، َيِجُب ُمراعاُة ما َياأْتي:
ف�وِف، َواْلإِ�ْشهاُم في َتْنظيِفها،  َتَج�نُّ�ُب َرْم�ِي اْلُم�َخ�لَّف�اِت ِف��ي ال�ّشاح�اِت َوال�شُّ اأ   - 

ْكَل )4-2(. اْنُظِر ال�شَّ
َتَجنُّ��ُب اْلِكتاَب��ِة َعَل��ى اْلُج��ْدراِن  ب- 
َوالّط��اِولِت، َواِلْعِتن��اُء ِبَمراِف��ِق 

اْلَمْدَر�َشِة، َوَعَدُم اْلَعَبِث ِبها.
ف��ي َراأِْيَك، َهْل توَج��ُد َطراِئُق اأُْخرى    

اْلَمْدَر�َش��ِة؟  َعَل��ى  ِلْلُمحاَفَظ��ِة 
اْذُكْرها.

َنشاٌط

ْف  ِة، َوَتَعرَّ َحِد اْلَمراِفِق اْلعامَّ لى اأَ �ْش��راِف ُمَعلِِّمَك، اإِ ْم اأَْنَت َوُزَمالوؤَُك ِزياَرًة، ِباإِ َنظِّ
ًرا َعْن ذِلَك. وَّ ُمها ِلْلُمواِطِن، ُثمَّ اْكُتْب َتْقريًرا ُم�شَ اأََهمَّ اْلِخْدماِت الَّتي ُيَقدِّ

الَْحديَقُة َوال�ّساِرُع  -2
ِة الَّتي َي�ْش��َتْخِدُمَها الّنا�ُس َجميًعا،  اْلَحديَقُة َوال�ّش��اِرُع ُهَما ِمَن اْلأَماِكِن اْلعامَّ
َوَنظاَفُتُهما َدليٌل َعلى َنظاَفِة َمْن َي�ْشُكُن َحْوَلُهما. َوهِذِه َبْع�ُس َطراِئِق اْلِحفاِظ 

َعَلْيِهما:
َبِة، َوَعَدُم اْلَعَبِث ِبَمراِفِقِهما.  ريَقِة اْلُمنا�شِ ا�ْشِتْخداُمُهما ِبالطَّ اأ   - 

ِعيٌَّة ِلَتْجميِل اْلَمْدَر�َشِة. ْكُل )2-3(: ُمباَدَرٌة َتَطوُّ ال�شَّ
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ريِق ِباِلْلِتزاِم ِباْلآداِب  ِحْفُظ َحقِّ الطَّ ب- 
��ِة، ِمْثِل: َع��َدَم الُجلو�ِس فيها،  العامَّ

ِة. ريِق ِلْلَمارَّ َواإِْف�شاُح الطَّ
َعَدُم اإِْلقاِء النُّفاياِت فيِهما، َواْلُمحاَفَظُة  ج�- 
ْكَل )4-2(. َعلى َنظاَفِتِهما اْنُظِر ال�شَّ

ُرِق  َع��َدُم اْلِكتاَبِة َعلى ُج��دراِن الطُّ د  - 
ِة. اْلعامَّ

ُرِق. ِة َوالطُّ اْذُكْر َطراِئَق اأُْخرى ِلْلُمحاَفَظِة َعَلى اْلَحداِئِق اْلعامَّ  

ِعيٌَّة. ْكُل )2-4(: اأَْعماٌل َتَطوُّ ال�شَّ
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ِة.  ِح اْلَمْق�شوَد ِباْلَمراِفِق اْلعامَّ َو�شِّ  -  1

ُة ُمْلٌك ِلْلَجميِع، َوِمْن واِجِبَنا  ناِق�ِس اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: »اْلَمراِفُق اْلعامَّ  -  2
اْلُمحاَفَظُة َعَلْيها«.

لوكاِت َواْلُمماَر�شاِت  لِ اْلَجْدَوَل اْلآِتَي الَّذي ُيَبيُِّن َبْع�َس ال�شُّ َتاأَمَّ  -  3
ِة، ُثمَّ اْكُتْب ما ُيقاِبُلها ِمْن �ُشلوكاٍت  ��ْلِبيَِّة ُتجاَه اْلَمراِفِق اْلعامَّ ال�شَّ

يجاِبيٍَّة:   َوُمماَر�شاٍت اإِ

ْلِبيُّ لوُك ال�شَّ يجاِبيُّ ال�شُّ لوُك اْلإِ ال�شُّ
َرْمُي النُّفاياِت ِفي ال�ّشاِرعِ.

ْطالِق اْلأَلْعاِب الّناِريَِّة. ْزعاُج اْلُمواِطنيَن ِباإِ اإِ
يَِّة. فِّ اْلِكتاَبُة َعلى ُجْدراِن اْلُغْرَفِة ال�شَّ

يَِّة. َتْمزيُق اْلُكُتِب اْلَمْدَر�شِ
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قاَل َتعالى: {  } )�ُشوَرُة اْلَعَلِق، اْلآَيُة 1(.
اإِلَم َتْدُعو اْلآَيُة اْلُقْراآِنيَُّة اْلَكريَمُة؟

ْوَلُة ِلُمواِطنيها؛ ِلما  ُمَها الدَّ ��ِة الَّتي ُتَقدِّ ئي�شَ ُيَعدُّ التَّْعليُم اإِْحَدى اأََهمِّ اْلِخْدماِت الرَّ
ِر اْلُمْجَتَمِع في ُمْخَتِلِف اْلَمجالِت َواْلَمياديِن، َفُهَو َو�ش��يَلٌة  يٍَّة في َتَطوُّ َل��ُه ِمْن اأََهمِّ
ِلَتْح�شيِن اْلُم�ْشَتَوى اِلْقِت�شاِديِّ َواِلْجِتماِعيِّ ِلاْلأَْفراِد، َواإِْعداِد اْلُقَوى اْلعاِمَلِة الَّتي 

َيْحتاُج اإَِلْيَها اْلُمْجَتَمُع. 
ْكِل )2-6(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها: َوَر ِفي ال�شَّ اْنُظِر ال�شُّ

ْكِل ال�ّشاِبِق؟  َما اْلِخْدمُة الَّتي ُتَوفُِّرَها اْلَمراِفُق الّظاِهَرُة ِفي ال�شَّ  
َمِن اْلِجَهُة اْلَم�ْشوؤوَلُة َعْن َتْقديِم هِذِه اْلِخْدَمِة ِلْلُمواِطنيَن؟   
ْوَلُة؟ ُمَها َلَك الدَّ َكْيَف َت�ْشَتفيُد ِمْن ِخْدَمِة التَّْعليمِ الَّتي ُتَقدِّ  

ُمْخَتَبُر حا�شوٍب.  يٌَّة. َمْكَتَبٌة َمْدَر�شِ يٌَّة. فِّ ُغْرَفٌة �شَ
يٌَّة.  ْكُل )2-5(: َمراِفُق َمْدَر�شِ ال�شَّ

الّثاني ْرُس  الدَّ

ْعليُم التَّ

اًل التَّْعليُم ِفي اْلأُْرُدنَِّأوَّ

�ْشتوِر اْلأُْرُدِنيِّ َعلى اأَْن »َتْكُفَل  ِة ال�ّشاِد�َشِة ِفي الدُّ ��ِت اْلِفْقَرُة الّثاِلَثُة ِمَن اْلمادَّ َن�شَّ
ْمَن ُحدوِد اإِْمكاِنّياِتها«. ْوَلُة اْلَعَمَل َوالتَّْعليَم �شِ الدَّ
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ِر اْلُمْجَتَمعِ؛  يَِّة التَّعليمِ في َتَطوُّ لى اأََهمِّ  َوَنَظًرا اإِ
َفَقْد َعِمَلِت اْلُحكوَمُة اْلأُْرُدِنيَُّة ُمَمثََّلًة في ِوزاَرِة 
التَّْرِبَيِة َوالتَّْعليمِ َعلى َتْوفيِراْلِخْدماِت التَّْعليِميَِّة 
َوَتْعزيِزها ف��ي ُمْخَتِلِف ُمحاَفظ��اِت اْلَمْمَلَكِة 
��ِميَِّة، َوذِلَك ِبِبن��اِء اْلَمداِر�ِس  اْلأُْرُدِنيَّ��ِة اْلها�شِ

َوَتْجهيِزها ِباأَْحَدِث اْلَو�شاِئِل َواْلأَْجِهَزِة.

ْوَلِة؟  ْنفاُق َعَلى التَّْعليمِ ِعْبًئا َعَلى الدَّ في َراأِْيَك، َهْل ُيَمثُِّل اْلإِ  
ِر اْلُمْجَتَمِع؟  َكْيَف ُت�ْشِهُم اْلِخْدماُت التَّْعليِميَُّة في َتَطوُّ  

ًرا َمْلحوًظا في َعْهِد َجالَلِة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل  �َشِهَد ِقطاُع التَّْعليمِ ِفي اْلأُْرُدنِّ َتَطوُّ
مِ، َوِمْن َمظاِهِر ذِلَك: ْيِن اْلُمَعظَّ الّثاني اْبِن اْلُح�شَ

ا، وتح�ش��ين نوعية  اْزِدياُد َع��َدِد اْلَمداِر�ِس؛ َكمًّ  -1
التَّْعليمِ.

َدْعُم اْلُمباَدراِت َواْلَم�ْش��روعاِت التَّْرَبِويَِّة اْلهاِدَفِة،   -2
ِمْث��ِل: »جاِئ��َزِة اْلَمِلَك��ِة راني��ا اْلَعْب��َد اهلِل ِللتََّميُّ��ِز 
« ِلْلُمَعلِّمِ َوُمديِر اْلَمْدَر�َش��ِة، َوَم�ْشروعاِت  التَّْرَبِويِّ

الّطاَقِة اْلَبديَلِة، َوَتْزويِد اْلَمداِر�ِس ِبَو�شاِئِل التَّْدِفَئِة اْلَمْرَكِزيَِّة.
��ِة في اإِْن�ش��اِء اْلَمداِر�ِس، َوَتْطويِر ُنُظمِ التَّْرِبَيِة  �ش��اِت اْلخا�شَّ اإِ�ْش��هاُم اْلُموؤَ�شَّ  -3

َوالتَّْعليمِ.

         هذا َوَطني
ُم��ُه ل��ي ِمْن  اأَْعتَ��زُّ ِبم��ا يَُقدِّ

َرٍة  ُمتََطوِّ تَْعليِميَّ��ٍة  ِخْدم��اِت 

ِر. تُواِكُب روَح الَْع�سْ

ْكُل )2-6(: ِوزاَرُة التَّرِبَيِة َوالتَّْعليمِ . ال�شَّ
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ْكُل اْلآتي:  ُم َمراِحُل التَّْعليمِ ِفي اْلأُْرُدنِّ اإِلى َثالِث َمراِحَل ُيَمثُِّلَها ال�شَّ ُتْق�شَ

َمراِحُل التَّْعليمِ ِفي اْلأُْرُدنِّ ثاِنًيا

. ْكُل )2-7(: َمراِحُل التَّْعليمِ ِفي اْلأُْرُدنِِّّ ال�شَّ

ِ َمراِحُل التَّْعليم

َمْرَحَلُة ِريا�ِض 
اْلأَْطفاِل

َمْرَحَلُة التَّْعليمِ 

اْلأَ�سا�ِسيِّ
َمْرَحَلُة التَّْعليمِ 

الثّانَِويِّ

��يِّ َمْرَحَلًة اإِْلزاِميًَّة، َيْختاُر الّطاِلُب َبْعَدها اأََحَد َنْوَعِي  ُتَعدُّ َمْرَحَلُة التَّْعلي�مِ اْلأَ�شا�شِ
. ، اأَِو اْلِمْهِنيِّ التَّْعليمِ: اْلأَكاديِميِّ

َطِة، اإِلى اإِْحَدى اْلَمداِر�ِس  ْم اأَْنَت َوُزَمالوؤَُك ِزياَرًة، ِباإِ�ْش��راِف َم�ْش��وؤوِل اْلأَْن�شِ َنظِّ
ُن:  مَّ ياَرِة َيَت�شَ اْلِمْهِنيَِّة، ُثمَّ اْكُتْب َتْقريًرا َعِن الزِّ

َلَب�ُة ِفي اْلَمْدَر�َشِة. اأََهمَّ اْلِمَهِن الَّتي َيَتَعلَُّمَه�ا الطَّ  -1
 . اْلأََدواِت اْلُمَتواِفَرَة ِفي اْلَم�ْشَغِل اْلِمْهِنيِّ  -2

َهْل ُتعاني ُم�ْشِكالٍت في َمْدَر�َشِتَك؟ اْذُكْرها، َواْقَتِرْح ُحلوًل َلها.  

َنشاٌط
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الثَّقاَفُة الَْع�ْسَكِريَُّةثاِلًثا

َنشاٌط

راِئَح  َدًة ِل�شَ ُم ِخْدماٍت َتْعليِميًَّة َواْجِتماِعيًَّة ُمَتَعدِّ ��ٌة َتْرَبِويٌَّة َع�ْشَكِريٌَّة ُتَقدِّ �شَ ِهَي ُموؤَ�شَّ
ًة ِلأَْبناِء اْلَع�ْشَكِريّيَن، َواأَْبناِء اْلباِدَيِة اْلأُْرُدِنيَِّة.  ، خا�شَّ َعٍة ِمَن اْلُمْجَتَمِع اْلأُْرُدِنيِّ وا�شِ

ُت�ْش��ِهُم ُمديريَُّة التَّرِبَيِة والّثقاَفِة اْلَع�ْشَكِريَِّة في َعَمِليَِّة التَّْنِمَيِة اْلَوَطِنيَِّة ، ْعْن َطريِق 
مها  َرِة َواْلُمَتَميَِّزِة، الَّتي ُتَقدِّ الِخدماِت الإداِريَّ��ِة والتَّْعليِميِِّة والْجِتماِعيَِّة اْلُمتَط��وِّ

، َوِمْن اأََهمِّ َهِذِه الِخْدماِت: ِلَطَلَبِتها َواأَْبناِء اْلُمْجَتَمِع اْلَمَحلِّيِّ
يَِّة َواْلَو�شاِئِل التَّْعليِميَِّة. َتاأْميُن اْلَمداِر�ِس ِباْحِتياجاِتها ِمَن الُكُتِب اْلَمْدَر�شِ  -

َتْفعي��ُل ِتْكنولوجي��ا التَّعْلي��ِم َعْن َطري��ِق َتْوفيِر ُمْخَتب��َراِت الحا�ش��وِب َواللَُّغِة   -
الإنجليِزيَِّة.

لََّحِة اْلأُْرُدِنيَِّة-  لِْكتروِنيِّ ِلْلُقّواِت اْلُم�شَ اْبَحْث -ِباإِ�ْشراِف ُمَعلِِّمَك- ِفي اْلَمْوِقِع اْلإِ
ها َعلى  ، َعْن اأَ�ْشماِء َعَدٍد ِمْن َمداِر�ِس الثَّقاَفِة اْلَع�ْشَكِريَِّة، ُثمَّ اعِر�شْ اْلَعَرِبيِّ اْلَجْي�سِ 

. فِّ ُزَمالِئَك ِفي ال�شَّ
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. ْد َمراِحَل التَّْعليمِ ِفي اْلأُْرُدنِّ َعدِّ  -  1
يَِّة؟ ْلزاِميَُّة التَّْعليمِ ِفي اْلَمْرَحَلِة اْلأَ�شا�شِ اإِلَم ُت�شيُر اإِ  -2

ِح اْلَمْق�شوَد ِبالثَّقاَفِة اْلَع�ْشَكِريَِّة. َو�شِّ  -  3
ما َمهامُّ ِوزاَرِة التَّْرِبَيِة َوالتَّْعليمِ اْلأُْرُدِنيَِّة؟  -4

ِر اْلِعباَرَة اْلآِتَيَة: َف�شِّ  -5
ْوَلُة  ُمَها الدَّ ��ِة الَّت��ي ُتَقدِّ ئي�شَ »ُيَع��دُّ التَّْعليُم ِمْن اأََهمِّ اْلِخْدماِت الرَّ

ِلُمواِطنيها«.
َك ُمذيًعا ِفي التِّْلفاِز، َوُتريُد َعَمَل ُمقاَبَلٍة َمَع اأََحِد َطَلَبِة  َتَخيَّْل َنْف�شَ  -6
ْيِفَك َعْن  ُهها اإِلى �شَ . اْكُتْب َثالَثَة اأَ�ْشِئَلٍة ُتَوجِّ ْرُدنِّ اْلَمداِر�ِس ِفي اْلأُ

ُحقوِق الّطاِلِب ِفي اْلَمْدَر�َشِة َوواِجباِتِه ُتجاَهها.
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ماذا َتْفَعُل ِعْنَدما َت�ْشُعُر ِباْلَمَر�ِس؟
ْكَل )2-9(، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: ِل ال�شَّ َتاأَمَّ

. ْرَقاِء اْلُحكوِميُّ ْكُل )2-8(: ُم�ْشَت�ْشفى الزَّ ال�شَّ

ْكِل؟ َما الَّذي ُت�شاِهُدُه ِفي ال�شَّ  
يَِّة ِفي اْلُمْجَتَمِع؟ حِّ َمِن اْلِجَهُة اْلَم�ْشوؤوَلُة َعْن َتْقديِم اْلِخْدماِت ال�شِّ  

، َفَعِمَلْت َعلى ِبناِء اْلُم�ْشَت�ْشَفياِت  يِّ ��حِّ ُْرُدِنيَُّة ِباْلِقطاِع ال�شِّ ِت اْلُحكوَمُة اْلأ اْهَتمَّ
�ش��يَن،  ِطّباَء َوُمَمرِّ َلِة ِمْن اأَ َبِة َواْلُموؤَهَّ يَِّة، َواإِْعداِد اْلَك��واِدِر اْلُمَدرَّ ��حِّ َواْلَمراِكِز ال�شِّ
ياَحِة  ًدا ِلل�شِّ ُل َمكاَنًة َمْرموَقًة َمَحِليًّا َوَعَرِبيًّا، َوَمْق�شِ َبَح هَذا اْلِقطاُع  ُي�شكِّ َحتَّى اأَ�شْ

اْلِعالِجيَِّة ِمْن ُمْخَتِلِف اْلأَْقطاِر اْلَعَرِبيَِّة.

الّثاِلُث ْرُس  الدَّ

ُة حَّ الصِّ
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الِْقطاُع الْعامُّ   -1
يََّة  ��حِّ ُم ه��َذا اْلِقطاُع ِخْدماِتِه ال�شِّ ُيَقدِّ
ِلْل��ُم��واِطني��َن َجم��يًع��ا َع��ْن َط��ريِق 
َواْلَمراِكِز  اْلُم�ْشَت�ْش��َفياِت اْلُحكوِميَّ��ِة 
َرِة في ُمْخَتِلِف َمناِطِق  يَِّة اْلُمْنَت�شِ حِّ ال�شِّ
َوِمْنها:  ��ِميَِّة،  اْلها�شِ اْلأُْرُدِنيَِّة  اْلَمْمَلَكِة 

ُم�ْشَت�ْشَفى اْلَب�شيِر في َعّماَن.
  اْذُكِر ا�ْشَم ُم�ْشَت�ْشًفى ُحكوِميٍّ َقريٍب ِمْن َمْنِطَقِة �َشَكِنَك.

ِقطاُع الُْقّواِت الُْم�َسلََّحِة  -2
بِّيَّ��ُة  الطِّ اْلِخْدم��اُت  َت�ْش��َمُل 
�شاِت  اْلَمَلِكيَُّة اْلَعديَد ِمَن اْلُموؤَ�شَّ
 ، بِّيِّ ِة ِفي اْلَمجاِل الطِّ �شَ اْلُمَتَخ�شِّ
مُّ َكواِدَر ِعْلِميًَّة َوِتْقِنيًَّة،  َوِهَي َت�شُ
ِلآلِف  بِّيََّة  الطِّ ِخْدماِتَها  ُم  َوُتَقدِّ
اْلَع�ْش��َكِريّيَن  ِم��َن  اْلُمْنَتِفعي��َن 
ِف��ي  َواْلُمَتقاِعدي��َن  اْلعاِملي��َن 

بِّيَُّة  ْيِن الطِّ �شاِت َمديَنُة اْلُح�شَ اْلَمراِكِز َواْلُم�ْشَت�ْشَفياِت الّتاِبَعِة َلها، َوِمْن هِذِه اْلُموؤَ�شَّ
ْيِن ْبِن َطاللِ -َطيََّب اهللُ  ها َجالَلِة اْلَمِلِك اْلُح�شَ �شِ الَِّتي اْرَتَبَط ا�ْشُمها ِبا�ْش��ِم ُموؤَ�شِّ
ْن�ش��اِنيِّ اْلَوَطَن َواْلُبْلداَن  ��ْرًحا ِطبِّيًّا ُمَتَميًِّزا َيُعمُّ ِبَعطاِئِه اْلإِ َثراُه- الَّذي اأَراَدها �شَ

. ْكُل )2-9(: ُم�ْشَت�ْشًفى ُحكوِميٌّ ال�شَّ

ْكُل )2-10(: َمديَنُة اْلُح�شيِن الطبِّيَُّة. ال�شَّ

اًل يَُّة ِفي اْلأُْرُدنَِّأوَّ حِّ الِْقطاعاُت ال�سِّ

39



بِّيَِّة  اْلُمجاِوَرَة. َوَتْجُدُر اْلإِ�ش��اَرُة اإِلى ُوجوِد ُم�ْشَت�ْش��َفياٍت تاِبَع��ٍة ِلْلِخْدماِت الطِّ
اْلَمَلِكيَِّة في ُمْخَتِلِف اْلُمحاَفظاِت اْلأُْرُدِنيَِّة.

بِّيَِّة اْلَمَلِكيَِّة. اْذُكِر ا�ْشَم ُم�ْشَت�ْشًفى َع�ْشَكِريٍّ تاِبٍع ِلْلِخْدماِت الطِّ  

الِْقطاُع الْخا�ضُّ  -3
يََّة َعْن َطري��ِق اْلَمراِكِز َواْلُم�ْشَت�ْش��َفياِت  ��حِّ ُم هَذا اْلِقط��اُع ِخْدماِتِه ال�شِّ ُيَق��دِّ

ِميَِّة َجميِعها. َرِة في ُمحاَفظاِت اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ ِة اْلُمْنَت�شِ اْلخا�شَّ
اْذُكِر ا�ْشَم ُم�ْشَت�ْشًفى خا�سٍّ َقريٍب ِمْن َمْنِطَقِة �َشَكِنَك.  

يَُّة حِّ 1-  الَْمراِكُز ال�سِّ
بِّيََّة اْلآِتَيَة: ُم هِذِه اْلَمراِكُز اْلِخْدماِت الطِّ ُتَقدِّ

َفْح�ُس اْلَمر�شى، َوَتْقديُم اْلِعالِج َلُهْم. اأ   - 
يَّ�ِة اإِلى َطب�يِب اِلْخِت�شا�ِس ِفي اْلُم�ْشَت�ْشَفياِت  َتْحويُل اْلح�الِت اْلَم�َر�شِ ب- 

اْلُحكوِميَِّة.
َتْنظيُم َحَمالٍت ِلإِْج��راِء ُف�ح�و�ٍس َدْوِريٍَّة ِلَطَلَب��ِة اْل�َم�داِر�ِس، َوَتْقديِم  ج�- 
َلَب��ِة؛ ِلْلِوقاَيِة ِمَن  يِّ َبْيَن الطَّ ��حِّ ْوِريَِّة، َوَن�ْش��ِر اْلَوْعِي ال�شِّ اْلَمطاعي��ِم الدَّ

ًة اْلأَْمرا�َس اْلُمْعِدَيَة. اْلأَْمرا�ِس، خا�شَّ
يَُّة؟ اْذُكْرها. حِّ ُمَها اْلَمراِكُز ال�شِّ    َهْل توَجُد ِخْدماٌت اأُْخرى ُتَقدِّ

بيُب في اأَْثناِء ِزياَرِتِه اْلَمْدَر�َشَة؟ ُمَها َلَك الطَّ    ما اأََهمُّ اْلإِْر�شاداِت الَّتي ُيَقدِّ

يَِّةثاِنًيا حِّ ِخْدماُت الَْمراِفِق ال�سِّ
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ْكُل )2-11(: َتْطعيُم ِطْفَلٍة في َمْرَكِز اْلأُموَمِة. ال�شَّ

الُْم�ْستَ�ْسَفياُت  -2
ُم اْلُم�ْشَت�ْشَفياُت ِخْدماٍت ِطبِّيًَّة َعديَدًة، اأَْبَرُزها: ُتَقدِّ

اإِجراُء اْلَعَمِلّياِت اْلِجراِحيَِّة. اأ   - 
يَِّة َلُهْم. حِّ عاَيِة ال�شِّ ُمتاَبَعُة اْلَمْر�شى، َوَتْقديُم الرِّ ب- 

ُمَها اْلُم�ْشَت�ْشَفياُت؟ اْذُكْرها. َهْل توَجُد ِخْدماٌت اأُْخرى ُتَقدِّ  
فولَِة َمراِكُز اْلأُموَمِة َوالطُّ  -3

بِّيَِّة الَّتي  ف��ي ما َياأْت��ي اأََه��مُّ اْلِخْدم��اِت الطِّ
ُمها هِذِه اْلَمراِكُز: ُتَقدِّ

ِة اْلأُمِّ اْلحاِمِل. حَّ ُمتاَبَعُة �شِ اأ   - 
هاِت. َتْقديُم اْلَمطاعيمِ ِلاْلأَْطفاِل َواْلأُمَّ ب- 

ُمها  َهْل توَجُد ِخْدم��اٌت اأُْخرى ُتَقدِّ  
فوَلِة؟ اْذُكْرها. َمراِكُز اْلأُموَمِة َوالطُّ

ُي ِلْلُمواِطِنثاِلًثا حِّ الَْوْعُي ال�سِّ

��في ُمواِطًنا  يَِّة، َوَيجُب َعَليَّ ِبَو�شْ ��حِّ ْوَلُة اْلَعديَد ِم��َن اْلِخْدماِت ال�شِّ ُتَوفِّ��ُر الدَّ
تي ِباتِّباِع اْلآتي: حَّ حاِفَظ َعلى �شِ �شاِلًحا اأَْن اأُ

بيِب ِعْنَد اْلإِْح�شا�ِس ِباْلَمَر�ِس، َواتِّباُع اإِْر�شاداِتِه. ُمراَجَعُة الطَّ  -1
ْوَلُة؛ ِلْلِوقاَيِة ِمَن اْلأَْمرا�ِس ال�ّشاِرَيِة  ُمَها الدَّ اِلْلِتزاُم ِبَحَمالِت التَّْطعيمِ الَّتي ُتَنظِّ  -2

َواْلُمْعِدَيِة.
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يٍَّة. حِّ اْلإِْبالُغ َعْن اأَيِّ ُمخاَلَفٍة �شِ  -3
حيَحِة ِلْلِوقاَيِة ِمَن اْلأَْمرا�ِس، َفاْلِوقاَيُة َخْيٌر ِمَن اْلِعالِج. اتِّباُع اْلعاداِت ال�شَّ  -4

يَِّة، َوَنظاَفِة اْلِبيَئِة اْلُمحيَطِة. ْخ�شِ اْلُمحاَفَظُة َعَلى النَّظاَفِة ال�شَّ  -5

ُن: مَّ تي( َتَت�شَ حَّ ْم - ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَك - َحْمَلًة ُعْنواُنها )�شِ َنظِّ
يَِّة في َمْدَر�َشِتَك. ْخ�شِ َتْوفيَر َلواِزِم النَّظاَفِة ال�شَّ  -1

يَِّة. ْخ�شِ يَِّة النَّظاَفِة ال�شَّ اإِْعداَد َمْطِويّاٍت َتْثقيِفيٍَّة َعْن اأََهمِّ  -2

َنشاٌط
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 . يََّة ِفي اْلأُْرُدنِّ حِّ ِد اْلِقطاعاِت ال�شِّ َعدِّ  -1
ٌب ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي: اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ  -2

يُّ حِّ ُمهااْلَمْرَفُق ال�شِّ اْلِخْدَمُة الَّتي ُيَقدِّ
اْلُم�ْشَت�ْشفى

هاِت. َتْقديُم اْلَمطاِعيمِ ِلاْلأَْطفاِل َواْلأُمَّ

يُّ حِّ اْلَمْرَكُز ال�شِّ

يِّ في َوَطِنَك؟ حِّ ما واِجُبَك ُتجاَه اْلِقطاِع ال�شِّ  -3
ِة َحَمالِت َتْطعيمٍ َدْوِريًَّة ِلْلِوقاَيِة ِمَن اْلأَْمرا�ِس.  حَّ ُم ِوزاَرُة ال�شِّ ُتَنظِّ  -4

ما َراأْيَُك في هِذِه اْلَحَمالِت؟
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الّثاِلَثُة اْلَوْحَدُة 

ُة: اْلهاِشِميَّ اْلِقياَدُة 
َوِإْنجازاٌت َمسيَرٌة 

َتَتن��اَوُل هِذِه اْلَوْح��َدُة َم�س��يَرَة اْلِقياَدِة 
ماَرِة  ��ِميَِّة في َوَطن��ي ُمْنُذ َتاأْ�س��ي�ِس اإِ اْلها�سِ
، َوا�ْس��ِتْق��الِل اْلَمْمَلَك���ِة  �َس����ْرِق اْلأُْرُدنِّ
ِر،  ِميَِّة َحتَّى اْلَوْقِت اْلحا�سِ اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�سِ
ُنُه ه��ِذِه اْلَم�سيَرُة ِمْن اإِْنجازاٍت  مَّ َوما َتَت�سَ
اأَ�ْسَه��َمْت ف����ي ِبَن����اِء اْلأُْرُدنِّ اْلَح��ديِث 
ِريًّ��ا َي�سوُدُه  َبَل��ًدا َع�سْ ِت��ِه، َوَجْعِلِه  َوَنْه�سَ
اْلأَْمُن َواِل�ْسِتْقراُر، َوَيْحظى ِباْحِترامِ ُدَوِل 
اْلعاَلِم َوَتْقديِرها َجميًعا. َوَتَتناَوُل اْلَوْحَدُة 
فاِع َعِن  ِميَِّة ِفي الدِّ ا َدْوَر اْلِقياَدِة اْلها�سِ اأَْي�سً
يَِّة اْلِفَل�ْسطيِنيَِّة  ًة، َواْلَق�سِ اْلَق�ساَيا اْلَعَرِبيَِّة عامَّ

 . ِبَوْجٍه خا�سٍّ





ُل ْرُس اأَْلوَّ الدَّ

ِس َجالَلُة اْلَمِلِك اْلُمَؤسِّ

ْيِن اإِلى  َل اْلأَميُر َعْبُداهلِل ْبُن اْلُح�سَ َو�سَ
لى  َمع��اَن عاَم 1920م، َوِمْنَه��ا اْنَتَقَل اإِ
ماَرَة �َسْرِق اْلأُْرُدنِّ  �َس اإِ َعّماَن، َحْيُث اأَ�سَّ

عاَم 1921م.
م��اَرُة �َس��ْرِق اْلأُْرُدنِّ ِبا�ْسمِ  ُعِرَف��ْت اإِ
َعْت  ، َوَقْد َخ�سَ ْرِق اْلَعَرِبيِّ ُحكوَمِة ال�سَّ
اِل�ْسِتْعماِر،  اأَِي  ؛  اْلبريطاِن��يِّ ِلالْنِتداِب 
اإِْذ ُيَع��دُّ اِلْنِت��داُب واِحًدا ِم��ْن اأَ�ْسكاِل 

اِل�ْسِتْعماِر.

ْيُن ْبُن َعِليٍّ - َطيََّب اهلُل َثراُه - الثَّ��ْوَرَة اْلَعَرِبيََّة اْلُكْبرى عاَم  ري��ُف اْلُح�سَ ق��اَد ال�سَّ
ْوَلِة اْلُعْثماِنيَِّة  ْلِم الَّذي َلِحَق ِبِهْم ِنهاَيَة ُحْكِم الدَّ 1916م؛  ِلَتْخلي�ِس اْلَعَرِب ِمَن الظُّ
ٍل، َواْلأَميِر َعْبِداهلِل،  َعلى َيِد اِلتِّحاِدّييَن، َوقاَم ِبَتْوزيِع اْلَمهامِّ َعلى اأَْبناِئِه: اْلأَميِر َفْي�سَ
، َواْلأَميِر َزْيٍد َرِحَمُهُم اهلُل. َوكاَن ِمْن اأََهمِّ اإِْنج��ازاِت الثَّْوَرِة اْلَعَرِبيَِّة  َواْلأَمي��ِر َعِل��يٍّ

. اْلُكْبرى َتاأْ�سي�ُس اإِماَرِة �َسْرِق اْلأُْرُدنِّ

ماَرِة �َشْرِق اْلأُْرُدنِّ تَاأْ�شي�ُس اإِ اًل َأوَّ

َب اهلُل َثراُه ِل اْبِن اْلُحَسْيِن َطيَّ َعْبِداهلِل اأَْلوَّ

�ُس ْكُل )3-1(: اْلَمِلُك اْلُموؤَ�سِّ ال�سَّ
ْيِن َطيََّب اهللُ َثراُه. ُل اْبُن اْلُح�سَ  َعْبُداهلِل اْلأَوَّ
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َنشاٌط

ْحالِت في َمْدَر�َسِتَك اإَِن اأْمَكَن  ْم اأَْنَت َوُزَمالوؤَُك - ِبالتَّعاُوِن َمَع َم�ْسوؤوِل الرِّ َنظِّ
َعْبِداهلِل  اْلَمِلِك  ِر  َق�سْ اأَْو  َعّماَن  َمِة  العا�سِ في  اْلعاِمِر  َرَغداَن  ِر  َق�سْ اإلى  زياَرًة   -

ِل في َمعاَن. اْلأَوَّ
ِمْن اإِنْجازاتِِه ثاِنًيا

لى َتْنظيمِ �ُسوؤُوِنها َجميًعا. َوفي ما َياأْتي  �َسَعى اْلأَميُر َعْبُداهلِل ُمْنُذ َتاأْ�سي�ِس اْلإِماَرِة اإِ
اأَْبَرُز َمالِمِح َعْهِدِه:

ِل ُحكوَمٍة اأُْرُدِنيٍَّة ِبِرئا�َسِة َر�سيِد طليٍع. َت�ْسكيُل اأَوَّ  -1
يِّ عاَم 1928م. ماَرِة ِبا�ْسِم اْلقانوِن اْلأَ�سا�سِ ِل ُد�ْستوٍر ِلاْلإِ داُر اأَوَّ اإِ�سْ  -2

وؤوِن الّداِخِليَِّة ِلاْلإِماَرِة، َواإِْن�ساِء اْلَمداِر�ِس  ِبناُء اْلأُْرُدنِّ اْلَحديِث ِباِلْهِتمامِ ِبال�سُّ  -3
ِة َوالتِّجاَرِة  حَّ اًل َعِن اِلْهِتماِم ِبِقط��اِع ال�سِّ الَّت��ي َقلَّ ُوجوُده��ا َقْبَل ذِلَك، َف�سْ

. راَعِة، َوَتاأْ�سي�ِس َنواِة اْلَجْي�ِس اْلَعَرِبيِّ َوالزِّ
اإِْع��الُن ا�ْسِتْقالِل اْلَوَطِن َيْوَم اْلخاِم�ِس َواْلِع�ْسريَن ِمْن �َسْهِر اأَّياَر عاَم 1946م،   -4
ِميَِّة، َواْلُمناداُة ِباْلأَميِر َعْبِداهلِل َمِلًكا ُد�ْستوِريًّا  َوَتاأْ�سي�ُس اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�سِ

َعَلى اْلِبالِد.
ُل َبْعَد َنْيِل اِل�ْسِتْقالِل عاَم 1946م اإِلى ا�ْسِتعاَدِة الُجْزِء  �َسَعى اْلَمِلُك َعْبُداهلِل اْلأَوَّ
هيوِنّي وَخا�َس َحْرَب  الأَْكَب��ِر ِمَن الأَرا�سي الِفَل�ْسطيِنيَّ��ِة الَّتي اْحَتلَّها اْلَع��ُدوُّ ال�سُّ
لََّحُة اْلأُْرُدِنيَُّة -اْلَجْي��ُس  عاِم 1948م ِلَذِل��َك الَهَدِف، َوا�ْسَتطاَعِت اْلُقّواُت اْلُم�سَ
ريُف، َبْعَد َمْعَرَكِة  ِة اْلَغْرِبيَِّة كاِمَلًة، ِبما فيَه��ا اْلُقْد�ُس ال�سَّ فَّ اْلَعَرِب��يُّ اِلْحِتفاَظ ِبال�سِّ
لََّحِة اْلأُْرُدِنيَِّة- اْلَجْي�ِس اْلَعَرِبيِّ َواْلُقّواِت اْلإِ�ْسرائيِليَِّة. اِت اْلُم�سَ باِب اْلواِد َبْيَن اْلُقوَّ
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ِميَِّة في َعْهِد َجالَلِة اْلَمِلِك  كاَن ِلْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�سِ
ِك  �ِس( ِمواِقُف ثاِبَتٌة َتُدلُّ َعلى َتَم�سُّ ِل )اْلموؤَ�سِّ َعْب��ِداهلِل اْلأَوَّ
�ًسا ِلجاِمَعِة  �سِّ ��ًوا ُموؤَ اْلأُْرُدنِّ ِبُهِويَِّت��ِه اْلَعَرِبيَّ��ِة؛ اإِْذ كاَن ُع�سْ
َوِل اْلَعَرِبيَِّة عاَم 1945م، َواتََّخَذ اْلَعديَد ِمَن اْلَمواِقِف  الدُّ

يَِّة اْلِفَل�ْسطيِنيَِّة، ِمْنها: َفِة ُتجاَه اْلَق�سِ رِّ اْلُم�سَ
اْلُم�ساَرَكُة في َحْرِب عامِ 1948م الَّتي قاَمْت َعلى اأَْر�سِ ِفَل�ْسطيَن.   -1

َلُة اْلُجهوِد )َعَرِبيًّا َوعاَلِميًّا( ِلَمْنِع ِقياِم َوَطٍن َقْوِميٍّ ِلْلَيهوِد في ِفَل�ْسطيَن. ُموا�سَ  -2
يََّة اْلِفَل�ْسطيِنّييَن  يََّة اْلَعَرِب َجميًعا، ل َق�سِ ِفها َق�سِ يَِّة ِفَل�ْسطيَن ِبَو�سْ التَّعاُمُل َمَع َق�سِ  -3

َوْحَدُهْم. 
ِة اْلِقياَمِة. �ساِت الّديِنيَِّة، َواْلِحفاُظ َعَلى اْلَم�ْسِجِد اْلأَْق�سى َوَكني�سَ ِحماَيُة اْلُمَقدَّ  -4

هذا َوَطني

اأَْعتَزُّ ِبيَْومِ ا�ْشِتْقالِلِه, 

َواأَْفَخُر ِبِه.

َوفاتُُه ثاِلًثا

ِل اْبِن  َداأََب َجالَل��ُة اْلَمِلِك َعْب��ِداهلِل اْلأَوَّ
�ِس( َعلى ِزياَرِة اْلَم�ْسِجِد  ْي��ِن )اْلموؤَ�سِّ اْلُح�سَ
��الِة في��ِه. َوف��ي َيْوِم  اْلأَقْ�س��ى، واأَداِء ال�سَّ
اْلُجُمَع��ِة اْلِع�ْسري��َن ِم��ْن �َسْهِر َتّم��وَز عاَم 
1951م ا�ْسُت�ْسِهَد َجالَلُت��ُه َبْيَنما كاَن َيِهمُّ 
َداِء  ْق�سى ِفي اْلُقْد�ِس ِلأ ِبُدخوِل اْلَم�ْسِجِد اْلأَ

الِة اْلُجُمَعِة. �سَ

ْيِن َعلى ِزياَرِة اْلَم�ْسِجِد  ِل اْبِن اْلُح�سَ َع��الَم َيُدلُّ اْلِتزاُم َجالَلِة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل اْلأَوَّ  
اْلأَْق�سى؟ 

ْكُل )3-2(: اْلَم�ْسِجُد اْلأَْق�سى. ال�سَّ
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ٌب ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي: اْماَلأَ اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�سِ  -1

�َسَع��ى اْلأَمي��ُر َعْبُداهلِل ُمْن��ُذ َتاأْ�سي�ِس اْلإِم��اَرِة اإِلى َتْنظي��مِ �ُسوؤوِنها في   -2
اأِْن. ُمْخَتِلِف اْلَمناحي. اْذُكْر َثالَثًة ِمْن اإِْنجازاِتِه في هَذا ال�سَّ

يَِّة اْلِفَل�ْسطيِنيَِّة؟ �ِس ِمَن اْلَق�سِ ما َمْوِقُف اْلَمِلِك اْلُموؤَ�سِّ  -3

ْقُم نَُةالَْحَدُث التّاريِخيُّالرَّ ال�شَّ

َتاأْ�سي�ُس اإِماَرِة �َسْرِق اْلأُْرُدنِّ 1
21928
ِميَِّة 3 ا�ْسِتْقالُل اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�سِ
41951
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الّثاني ْرُس  الدَّ

اأَ َجالَلُة اْلَمْغفوِر َلُه اْلَمِلُك َطالٌل في َكَنِف واِلِدِه اْلَمْغفوِر َلُه اْلَمِلِك َعْبِداهلِل  َن�سَ
. َوكاَن َجالَلُتُه  ْيِن ْبِن َعِليٍّ ��َة اْلُح�سَ ِه �َسريِف َمكَّ ْيِن، َوَكَنِف َجدِّ ِل اْب��ِن اْلُح�سَ اْلأَوَّ

ُف ِباللُّْطِف َوالتَّْهذيِب َوَدماَثِة اْلُخُلِق. َيتَّ�سِ

َبَح َمِلًكا َعَلى  ْيُن الَّذي اأَ�سْ ُة اأَْبناٍء، اأَْكَبُرُهْم اْلَمِلُك اْلُح�سَ كاَن ِلْلَمِلِك َطالٍل ِعدَّ
ُن، َواْلأَميَرُة َب�ْسَمُة. ٌد َواْلَح�سَ ، َواْلأَميراِن ُمَحمَّ اْلأُْرُدنِّ

ِميَِّة،  ُه��َو ثاني ُمل��وِك اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَّ��ِة اْلها�سِ
َتَولَّى اْلَعْر�َس َبْعَد ا�ْسِت�ْسه��اِد واِلِدِه اْلَمِلِك َعْبِداهلِل 
ِفي اْلُقْد�ِس، َوَقْد َحَكَم ِفي اْلَفْتَرِة ما َبْيَن اْلِع�ْسريَن 
َر ِمْن  ِمْن �َسْهِر َتّموَز عاَم 1951م، َواْلحادَي َع�سَ
�َسْهِر اآٍب ع��اَم 1952م. َواْنَتَه��ْت ِولَيُتُه ِعْنَدما 

يَّةٍ. حِّ َتَنّحى َعِن اْلَعْر�ِس ِلأَ�ْسباٍب �سِ

نَ�ْشاأَتُُه اًل َأوَّ

اأَبْناُء الَْمِلِك َطالٍل ثاِنًيا

َجالَلُة اْلَمِلِك
َب اهلُل َثراُه َطالِل ْبِن َعْبِداهلِل َطيَّ

ْكُل )3-3(: َجالَلُة اْلَمِلِك ال�سَّ
 َطالِل ْبِن َعْبِداهلِل َطيََّب اهللُ َثراُه.
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ِمْن اإِنْجازاِتِه ثاِلًثا

�ْشتوِر داُر الدُّ اإِ�شْ  -1

�ساتيِر  َدَرُه اْلَمِلُك َطالٌل عاَم 1952م ِمْن اأَْحَدِث الدَّ �ْستوُر الَّذي اأَ�سْ ُيَع��دُّ الدُّ
يُمْقراِطيَِّة، َوَكَفَل ِلْلُمواِطِن اْلأُْرُدِنيِّ  ياِت اْلَحياِة الدِّ ِفي اْلعاَلِم؛ اإِْذ واَكَب ُمْقَت�سَ

. فاِه اِلْجِتماِعيِّ َحقَّ اْلَعَمِل َوالتَّْعليِم َوالرَّ
اإِلْزاِميَُّة التَّْعليِم   -2

اتََّخ��َذ اْلأُْرُدنُّ في َعْهِد َجالَلِتِه َقراًرا َيْق�سي ِبَجْع��ِل التَّْعليِم اإِْلزاِميًّا َوَمّجاِنيًّا. 
، َوكاَن َلُه اْلأََثُر  َل ِمْن َنْوِعِه ِفي اْلأُْرُدنِّ َواْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ َوُيَع��دُّ هَذا اْلَقراُر اْلأَوَّ

ِة التَّْعليِميَِّة الَّتي �َسِهَدْتَها اْلِبالُد فيما َبْعُد. اْلأَْكَبُر ِفي النَّْه�سَ

   َعاَلَم َيُدلُّ اْهِتماُم َجالَلِتِه ِبالتَّْعليِم؟

ْكُل )3-4(: َمْدَر�َسٌة ُحكوِميٌَّة. ال�سَّ
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فاعُ َعْن ثَرى ِفَل�ْشطيَن الدِّ  -3

�س��اَرَك َجالَلُة اْلَمْغفوِر َلُه اْلَمِلُك َطالٌل ِف��ي اْلَحْرِب اْلَعَرِبيَِّة اْلإِ�ْسرائيِليَِّة عاَم 
لََّحِة اْلأُْرُدِنيَِّة -اْلَجْي�ِس  1948م َقْبَل َتَولّيِه اْلَعْر�َس، َفخا�َس َمَع اْلُقّواِت اْلُم�سَ
. َوكاَن ِلُوج��وِد َجالَلِتِه َبْيَن  ْهيوِنيِّ دَّ اْلَع��ُدوِّ ال�سِّ اْلَعَرِب��يِّ َمع��اِرَك ُبطوِليًَّة �سِ
َثُر اْلَكبيُر في  موِد في َوْجِه اْلَع��ُدوِّ اْلأَ ِهْم َعَل��ى اْلِقتاِل َوال�سُّ اْلُجن��وِد، َوَح�سِّ
ْح��راِز اْلَعديِد ِمَن اِلْنِت�ساراِت،  َنُهْم ِمْن اإِ اإِْله��اِب َم�ساِعِر اْلَحما�ِس، ِمّما َمكَّ

ِة اْلَغْرِبيَِّة. فَّ ْنقاِذ اْلُقْد�ِس َوال�سِّ َواإِ

َوفاتُُه راِبًعا

ْت ِبَجالَلِة اْلَمِلِك َطالِل ْبِن َعْبِداهلِل -َطيََّب اهللُ  يَِّة الَّتي اأَلَمَّ حِّ َنتيَجًة ِلاْلأَْو�ساِع ال�سِّ
َث��راُه-؛ َفَقْد َتَنّحى َعِن اْلَعْر�ِس. َوِفي ال�ّساِبِع ِمْن َتّموَز عاَم 1972م ُتُوِفيَّ َجالَلُتُه 
يَِّة ِفي  يا�سِ ديَد ِمَن اْلإِْنجازاِت الَّتي اأَ�ْسَهَمْت في َتْطويِر اْلَحياِة ال�سِّ َر اْلَعَ َبْع��َد اَأْن �َسطَّ
اًل َمَع اأَْبناِء  ِر َعْهِدِه - َرِحَم��ُه اهللُ - َفَقْد َبِقَي ُمَتوا�سِ ْغمِ ِمْن ِق�سَ . َفَعَل��ى الرَّ اْلأُْرُدنِّ

َم ِلَوَطِنِه اْلَكثيَر. �َسْعِبِه، َوَقدَّ
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ٌب في ما َياأْتي: اأَْكِمِل اْلَفراغَ ِبما ُهَو ُمنا�سِ  -1
ِميَِّة ُهَو .............................. ثاني ُملوِك اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�سِ اأ   - 

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

فاِت اْلَمِلِك َطالِل ْبِن َعْبِداهلِل ........................................ ِمْن �سِ ب- 
.....................، َو......................................................

ْنج��ازاِت اْلَمِلِك َطالِل ْب��ِن َعْبِداهلِل َطيََّب اهللُ  اْذُك��ِر اْثَنْيِن ِمْن اإِ ج�- 
َثراُه.

ْد اأَ�ْسماَء اأَْبناِء َجالَلِة اْلَمِلِك َطالِل ْبِن َعْبِداهلِل َطيََّب اهللُ َثراُه. َعدِّ  -2
�ساتيِر ِفي اْلعاَلِم؟ ِلماذا ُيَعدُّ ُد�ْستوُر عاِم 1952م ِمْن اأَْحَدِث الدَّ  -3
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الّثاِلُث ْرُس  الدَّ

نَ�ْشاأَتُُه اًل أَوَّ

�ْشتوِريََّة تََولّيِه �ُشُلطاِتِه الدُّ ثاِنًيا

َجالَلُة اْلَمِلِك
َب اهلُل َثراُه اْلُحَسْيِن ِبْن َطالٍل َطيَّ

��َر ِمْن  ُوِل��َد َجالَلُت��ُه في َعّم��اَن ِف��ي الّراِبَع َع�سَ
�َسْهِر ِت�ْسريَن الّثان��ي عاَم 1935م،  َوَتَلّقى َتْعليَمُه 
�ْسالِميَِّة،  اِلْبِتداِئ��يَّ في َعّم��اَن ِباْلُكلِّيَِّة اْلِعْلِميَّ��ِة اْلإِ
ُث��مَّ اْنَتَقَل اإَِل��ى اْلإِ�ْسَكْنَدِريَِّة َحْي��ُث َدَر�َس في ُكلِّيَِّة 
ِفْكتوري��ا. َبْعَد ذِلَك �ساَفَر اإِلى بريطانيا ِلَيْدُر�َس في 
اأَكاديِميَّ��ِة �ساندهير�س��ت اْلَع�ْسَكِريَّ��ِة اْلَمَلِكيَِّة عاَم 

1950م.

َر ِمْن �َسْهِر  ْيُن ْبُن َطالٍل َمِلًكا َعَل��ى اْلأُْرُدنِّ ِفي اْلحادَي َع�سَ اأُْعِل��َن اْلأَميُر اْلُح�سَ
اآٍب عاَم  1952م، َوكاَن ُعْمُرُه اآَنذاَك 17 �َسَنًة َقَمِريًَّة.

�ْستوِر، َوِهَي  ��نَّ اْلقانوِنيََّة اْلَمْن�س�و�َس َعَلْيها ِفي الدُّ َوِلأَنَّ��ُه َلْم َيُكْن َقْد َبَلَغ ال�سِّ
َج َمِلًكا ِفي الّثاني  َل َمْجِل�ٌس ِلْلِو�ساَيِة َعَلى اْلَعْر�ِس، ُثمَّ ُتوِّ 18 �َسَنًة َقَمِريًَّة؛ َفَقْد �ُسكِّ

ِمْن �َسْهِر اأَّياَر عاَم 1953م.

ْكُل )3-5(: َجالَلُة اْلَمِلِك  ال�سَّ
ْيِن ْبِن َطالٍل َطيََّب اهللُ َثراُه. اْلُح�سَ
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ِمْن اإِنْجازاِتِه ثاِلًثا

ْيِن ْبِن َطالٍل -َطيََّب اهللُ َثراُه-  ُمْنُذ اأَِن اْعَتَلى الّراِحُل اْلَكبيُر َجالَلُة اْلَمِلِك اْلُح�سَ
ْوَلِة اْلأُْرُدِنيَّ�ِة،  ، َوالنُّه�و�ِس ِبال��دَّ ْعِب اْلأُْرُدِنيِّ لى ِخْدَمِة ال�سَّ اْلَع�ْر�َس َوُهَو َيَتَطلَّ��ُع اإِ
�ساِت، َفَقَطَع اْلأُْرُدنُّ في َعْه��ِدِه اأَ�ْسواًطا َطويَلًة  َن ِمْن ِبناِء َدْوَل��ِة اْلُموؤَ�سَّ َوَق��ْد َتَمكَّ
ِر َوالتَّْنِمَيِة َوالتَّْحديِث، �َسَمَلْت ُمْخَتِلَف اْلَمجالِت اِلْقِت�ساِديَِّة  َعلى َطري��ِق التََّطوُّ

َواْلُعْمراِنيَِّة َواْلِعْلِميَِّة َوالثَّقاِفيَِّة.
لََّحَة اْلأُْرُدِنيََّة -اْلَجْي�َس اْلَعَرِبيَّ  ْيُن -َطيََّب اهلُل َثراُه- اْلُقّواِت اْلُم�سَ اأَْوَلى اْلُح�سَ
َواْلأَْجِهَزَة اْلأَْمِنيََّة ُجلَّ ِعناَيِتِه َواْهِتماِمِه؛ ِلَتْبقى ِدْرًعا َمنيًعا ِفي اْلِحفاِظ َعلى اأَْمِن 
اْلَوَطِن َوا�ْسِتْقراِرِه، َفَعِمَل َعلى َتْعريِب ِقياَدِة اْلَجْي�ِس اْلَعَرِبيِّ اْلأُْرُدِنيِّ ِبَطْرِد كلوب 

با�سا عاَم 1956م.
َجالَلِتِه  َعْهِد  في  اْلَعَرِبيِّ  -اْلَجْي�سِ  اْلأُْرُدِنيَِّة  لََّحِة  اْلُم�سَ اْلُقّواِت  اأَْفراُد  خا�َس 
َر اْلَجْي�ُس اْلَعَرِبيُّ اْلأُْرُدِنيُّ َعَلى اْلَعُدوِّ  َمْعَرَكَة اْلَكراَمِة عاَم 1968م، َوفيها اْنَت�سَ

. ْهيوِنيِّ ال�سِّ
داِئ�����َم  الّراِح�����ُل  ك����اَن 
اأُ�ْسَرِت��ِه  اأَْبن��اِء  َم��َع  ��ِل  التَّوا�سُ
َيزوُرُهْم  اْلواِح��َدِة،  اْلأُْرُدِنيَّ��ِة 
َوُمُدِن�ِه��ْم  َم�س�اِرِبهِ���ْم  ف���ي 
اأَْحواَلُهْم،  ُد  َيَتَفقَّ َوُمَخيَّماِتِهْم، 
ِدُر  َوُي�سْ حاجاِتِه��ْم،  �ُس  ْيِن -َرِحَمُه اهلُل-َوَيَتَلمَّ ْكُل )3-6(: َجالَلُة اْلَمِلِك اْلُح�سَ ال�سَّ

  َمَع اأَْبناِء �َسْعِبِه.
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باِت ِبَعداَلٍة  َتْوجيهاِتِه ِلْلُحكوماِت ِبَتْنفيِذ اْلَم��ْس�روع��اِت التَّ�ْن�َم�ِويَّ�ِة، َوَتْوزيِع اْلُمْكَت�سَ
َعَلى اْلَجميِع.

ْيِن ْبِن َطالٍل. اْذُكِر اْثَنْيِن ِمَن اْلإِْنجازاِت اْلَع�ْسَكِريَِّة ِلْلَمِلِك الّراِحِل اْلُح�سَ  

ْيِن ْبِن َطالٍل -َطيَّ��َب اهلُل َثراُه- ِن�ْسَبُة  اْرَتَفَع��ْت في َعْه��ِد َجالَلِة اْلَمِل��ِك اْلُح�سَ
َطِت  ِة، َواْزَدَه��َرِت اْلَحياُة اِلْقِت�ساِديَّ��ُة، َفَن�سَ التَّْعلي��ِم، َواْرَتَفَع ُم�ْسَت��َوى اْلَمعي�سَ
ن�اَع��ِة التَّْع�ديِن، َواْلفو�سف���اِت، َواْلب��وتا�ِس، َواْلأَ�ْسَمْنِت،  ن�اعاُت؛ ِمْثُل: �سِ ال�سِّ
ْوِليَِّة  ُرِق َواْلَمط��اراِت الدَّ ��ًة في ِظلِّ تواُفِر �َسَبَك��ٍة ِمَن الطُّ َوَنَم��ِت التِّجاَرُة، خا�سَّ

َوميناٍء قاِدٍر َعَلى ا�ْستيعاِب َحَرَكِة التِّجاَرِة اْلعاَلِميَِّة.

ْيِن -َطيََّب اهلُل َثراُه- ِباْلَمِلِك اْلباني. ما َدللُت ذِلَك؟ َب َجالَلُة اْلَمِلِك اْلُح�سَ ُلقِّ  

َوِل اْلَعَرِبيَِّة  لى َتْوطيِد َعالقاِت اْلأُْرُدنِّ اْلخاِرِجيَِّة ِبالدُّ َوَق��ْد �َسعى -َرِحَمُه اهلُل- اإِ
َب اْلأُْرُدنَّ اْحِتراَم اْلعاَلِم َنتيَجَة النَّْهِج الَِّذي اتََّبَعُه اْلَمْغفوُر  َوُدَوِل اْلعاَلِم، ِمّما اأَْك�سَ

يا�َسِتِه اْلخاِرِجيَِّة. َلُه في �سِ

ْيِن ْبِن َطالٍل: »اْلإِْن�س��اُن اأَْغلى ما َنْمِلُك«. ما  ِم��ْن اأَْقواِل َجالَلِة اْلَمِل��ِك اْلُح�سَ  
َدلَلُة ذِلَك في َراأِْيَك؟

َوفاتُُه راِبًعا

ْيِن ْبِن َطالٍل ِفي ال�ّشاِبِع ِمْن �َشْهِر �ُشباَط عاَم  كاَن َي��ْوُم َوفاِة َجالَلِة اْلَمِل��ِك اْلُح�شَ
ْيِن  َفْت َجناَزُة اْلُح�سَ 1999م، َيْوًم��ا َحزيًنا في َحياِة اْلأُْرُدِنّييَن َجميًع��ا. َوَقْد ُو�سِ
��ِر، َوكاَن ذِلَك �َسه��اَدًة عاَلِميًَّة َعلى َمكاَنِة  نَّها َجناَزُة اْلَع�سْ -َطيَّ��َب اهلُل َث��راُه- ِباأَ
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ْيِن -َطيََّب اهلُل َثراُه-؛ اإِِذ اْلَتقى فيها قاَدُة  فيَع��ِة، َواْعِتراًفا ِبِحْكَمِة اْلُح�سَ اْلأُْرُدنِّ الرَّ
ِميَِّة  ، َوفاًء ِللّراِحِل اْلَكبيِر، َوِثَقًة ِباْلِقياَدِة اْلها�سِ اْلعاَلِم َوُزَعماوؤُُه َعلى اأَْر�ِس اْلأُْرُدنِّ
لََّم راَيَتها َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثان��ي -َحِفَظُه اهلُل- الَّذي �ساَر ِباْلأُْرُدنِّ  الَّت��ي َت�سَ

ْيُن َرِحَمُه اهلُل. َز اْلِبناَء الَّذي اأَْر�سى َدعاِئَمُه اْلُح�سَ مِ، َوَعزَّ َعلى َدْرِب اْلِعْلمِ َوالتََّقدُّ

َنشاٌط

ْبِن  ْيِن  اْلُح�سَ اْلَمِلِك  َوًرا َعْن َحياِة َجالَلِة  َمْعلوماٍت َو�سُ ُن  مَّ َتَت�سَ َمْطِويًَّة  ْم  مِّ �سَ
. فِّ ها َعلى ُزَمالِئَك ِفي ال�سَّ َطالٍل -َطيََّب اهلُل َثراُه- َواإِْنجازاِتِه، ُثمَّ اْعِر�سْ
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ٌب في ما َياأْتي: اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�سِ  -1
ْبِن َطالٍل -َطيََّب  ْيِن  اْلُح�سَ اْلَمِلِك  َتَولّى فيِه َجالَلُة  الَّذي  اْلعاُم  اأ   - 

�ْستوِريََّة، ُهَو ............................. ُه الدُّ اهللُ َثراُه- َمهامَّ
ْيِن ْبِن َطالٍل -َطيََّب اهللُ  ِمْن اأََهمِّ اإِْنجازاِت َجالَلِة اْلَمِلِك اْلُح�سَ ب- 

: عيِد الّداِخِليِّ َثراُه- َعَلى ال�سَّ
..................................................................................................

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

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

لََّحَة اْلأُْرُدِنيََّة اْلَجْي�َس  ْيُن -َطيََّب اهلُل َثراُه- اْلُقّواِت اْلُم�سَ »اأَْوَلى اْلُح�سَ  -2
اْلَعَرِب��يَّ ُجلَّ ِعناَيِتِه َواْهِتماِمِه؛ ِلَتْبقى ِدْرًعا َمنيًعا ِفي اْلِحفاِظ َعلى اأَْمِن 
اْلَوَطِن َوا�ْسِتْقراِرِه«. ما اأََه��مُّ اْلأَْعماِل الَّتي قاَم ِبها َجالَلُة اْلَمْغفوِر َلُه 

ِباإِْذِن اهلِل َتعالى في هَذا اْلَمجاِل؟
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الّراِبُع ْرُس  الدَّ

تُُه َوِدرا�َشتُُه نَ�ْشاأَ اًل َأوَّ

َحياتُُه الَْعَمِليَُّة ثاِنًيا

َجالَلُة اْلَمِلِك
َعْبِداهلِل الّثاِني اْبِن اْلُحَسْيِن َحِفَظُه اهلُل

ُوِل��َد َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثاني في َعّماَن، 
ِف��ي الثَّالثي��َن ِم��ْن �َسْه��ِر كان��وِن الّثان��ي عاَم 
1962م، َوُه��َو اِلْبُن اْلأَْكَب��ُر ِلَجالَلِة اْلَمِلِك 

ْيِن ْبِن َطالٍل َطيََّب اهلُل َثراُه. اْلُح�سَ
َتَلّقى َجالَلُت��ُه ُعلوَمُه اِلْبِتداِئيَّ��َة ِفي اْلُكلِّيَِّة 
�ْسالِميَِّة في َعّم��اَن، ِلَيْنَتِقَل َبْعَدها  اْلِعْلِميَّ��ِة اْلإِ
اإِلى اإِْنِجْلترا، ُثمَّ اْلِولياِت اْلُمتَِّحَدِة اْلأَْمريِكيَِّة 

ْكُل )3-7(: َجالَلُة اْلَمِلِكِلإِْكماِل ِدرا�َسِتِه الّثاَنِويَِّة.  ال�سَّ
ْيِن َحِفَظُه اهللُ. َعْبِداهلِل الّثاِني اْبِن اْلُح�سَ

َج  لََّح��ِة اْلأُْرُدِنيَِّة، َوَتَدرَّ اْلَتَحَق َجالَلُت��ُه ِباْلُقّواِت اْلُم�سَ
ًة، ِمْنها قاِئُد  َب ِعدَّ ِفي اْلِخْدَمِة اْلَع�ْسَكِريَّ��ِة، َو�َسَغَل َمنا�سِ
��ِة اْلَمَلِكيَّ��ِة اْلأُْرُدِنيَِّة، َوقاِئ��ُد اْلَعَمِلّياِت  اْلُق��ّواِت اْلخا�سَّ

ِة.  اْلخا�سَّ

ْكُل )3-8(: َجالَلُة اْلَمِلِك ال�سَّ
. يِّ اْلَع�ْسَكِريِّ َعْبِداهلِل الّثاني ِبالزِّ
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�ْشتوِريََّة تََولّيِه �ُشُلطاِتِه الدُّ ثاِلًثا

�ْستوِريََّة ِفي ال�ّسابِِع  ْيِن �ُسُلطاِتِه الدُّ اْلُح�سَ لََّم َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثاِني اْبنِ  َت�سَ
َنْهِج واِلِدِه  اْلَعْر�َس َوُهَو َي�سيُر َعلى  ِمْن �ُشباَط عاَم 1999م. َوُمْنُذ َتوّلي َجالَلِتِه 
ْيِن -َطيََّب اهلُل َثراُه- في َتْعزيِز َدْوِر اْلأُْرُدنِّ اْلإِيجاِبيِّ اْلُمَتواِزِن ِفي  اْلَمِلِك اْلُح�سَ

اْلعاَلِم.
ِمْن اإِنْجازاِتِه راِبًعا

ا، َوَنْقَلًة  ًرا ُم�ْسَتِمرًّ ُة اْلُعْمراِنيَُّة َواْلِبنى التَّْحِتيَُّة في َعْهِد َجالَلِتِه َتَطوُّ �َسِهَدِت النَّْه�سَ
َنْوِعيَّ��ًة َكبيَرًة، َتَمثََّلْت ف��ي اإِْن�ساِء اْلَمناِطِق التَّْنَمِويَِّة في َعَدٍد ِم��َن اْلُمُدِن اْلأُْرُدِنيَِّة، 
َدٍة �َسَمَلْت ُمحاَفظاِت اْلَمْمَلَكِة جميَعها،  َوَتْنفيِذ َم�ْسروعاٍت ُعْمراِنيٍَّة َو�َسَكِنيٍَّة ُمَتَعدِّ

َكِن اْلُمالِئِم ِلْلَعديِد ِمْن ِفئاِت اْلُمْجَتَمِع. ُمراِعَيًة اإِيجاَد ال�سَّ
لََّح��ُة اْلأُْرُدِنيَُّة َواْلأَْجِهَزُة اْلأَْمِنيَّ��ُة اْلأُْخرى ِباْهِتمامٍ  َوَق��ْد َحِظَيِت اْلُقّواُت اْلُم�سَ
ْع��داًدا، َوَتْدريًبا(، َوَتْجهيِزها  عى اإِلى َتْطوي��ِر ُقُدراِتها )اإِ خا�سٍّ ِم��ْن َجالَلِتِه، َف�سَ

ِباأَْحَدِث اْلأَ�ْسِلَحِة َواْلَمَعّداِت.
َحَر���سَ َجالَل��ُة اْلَمِلِك َعْب��ِداهلِل الّثاني -َحِفَظ��ُه اهللُ- َعلى َتْح�سي��ِن ُم�ْسَتوى 
َم��ِة ِلْلُمواِطنيَن في ُمْخَتِلِف َمناِط��ِق اْلَمْمَلَكِة،  يَّ��ِة اْلُمَقدَّ حِّ عاَيِة ال�سِّ ِخْدم��اِت الرِّ
يِّ ِلَت�ْسَمَل �َسرائَِح اأَْو�َسَع  حِّ ًة الّناِئَيَة ِمْنها، َوَعِمَل َعلى َتْو�سيعِ ِمَظلَِّة التَّاأْميِن ال�سِّ خا�سَّ
يَِّة َواْلإِداِريَِّة  بِّيَّ��ِة َوالتَّْمري�سِ ِريَِّة الطِّ ِمَن اْلُمْجَتَم��ِع، َو�َسعى اإِلى َتْوفيِر اْلَكواِدِر اْلَب�سَ

بِّيَُّة اْلَحديَثُة. َلِة، َوَكذِلَك التَّْجهيزاُت الطِّ اْلَخبيَرِة اْلُموؤَهَّ
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ها: اأَْطَلَق َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثاني -َحِفَظُه اهللُ- اْلَعديَد ِمَن اْلُمباَدراِت، اأََهمُّ  

ِر�شالَُة َعّماَن  -1

2004م؛  عاَم  الّثاني  ِت�ْسريَن  �َسْهِر  ِمْن  عِ  الّتا�سِ ِفي  �ساَلُة  الرِّ هِذِه  َدَرْت  �سَ
َمُه  يِن اْلإِ�ْسالِميِّ اْلَحنيِف، َوَبياِن َحقيَقِتِه، َوَما َقدَّ ِبَهَدِف التَّْوِعَيِة ِبَجْوَهِر الدِّ
َوِر اْلَعْدِل، َواِلْعِتداِل، َوالتَّ�ساُمِح، َوَقبوِل اْلآَخِر،  ِلْلُمْجَتَمِع اْلإِْن�ساِنيِّ ِمْن �سُ

ِب َواِلْنِغالِق، والتطرِف. َوَرْف�ِس التََّع�سُّ
ُمباَدَرُة التَّْعليِم اْلأُْرُدِنيَُّة  -2

اأَْطَل��َق َجالَل��ُة اْلَمِلِك َعْب��ِداهلِل الّثاني ه��ِذِه اْلُمباَدَرَة ع��اَم 2003م؛ ِبَهَدِف 
الِح َم�سيَرِة التَّْعليِم َعْن َطريِق َتَبنِّي ِتْكنولوجيا اْلَمْعلوماِت َواِلتِّ�سالِت،  اإِ�سْ

َواْلإِفاَدِة ِمْنها َعَلى اْلَوْجِه اْلأَْمَثِل في ِقطاِع التَّْعليِم.

ِهَد هَذا اْلِقطاُع َنْقَلًة  ، َف�سَ َوَقْد َحَر�َس َجالَلُتُه َعلى َتْطويِر ِقطاِع التَّْعليِم ِفي اْلأُْرُدنِّ
ِع في َم�ساِر التَّْعليمِ اْلعالي َوُمْخَرجاِتِه.  َنْوِعيًَّة َتَمثََّلْت في َحْو�َسَبِة اْلَمناِهِج، َوالتََّو�سُّ

ِمْن اأَقواِل َجاللَِة الَْمِلِك َعْبِداهلِل الثّاني َحِفَظُه اهللُ:

َل ِلَجميِع اْلأُْرُدِنّييَن«.  »اإِنَّ اْلأَْوَلِويََّة ِعْندي ِهَي َتاأْميُن َحياٍة اأَْف�سَ
ِل، َوَيْمَتِلُك  �ٌس ِلَتْقديِم اْلأَْف�سَ »اإِنَُّه �َسْعٌب َعظيٌم ذو َدواِفَع اإِيجاِبيٍَّة، َوُمَتَحمِّ

الّطاَقَة َعَلى التََّميُِّز«.
ماذا تَ�ْشتَْنتُِج ِمْن اأَْقواِل َجاللَِة الَْمِلِك َعْبِداهلِل الثّاِني ابِْن الُْح�َشْيِن َحِفَظُه اهللُ؟  
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َنشاٌط

�ْسالِم اْلَحقيِقيَِّة، َوَوْقِف  وَرِة اْلإِ َحَم��َل َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثاني اأَماَنَة َبياِن �سُ
�ْسراِف ُمَعلِِّمَك-  ْف -ِباإِ داِرِه ِر�ساَلَة َعّماَن عاَم 2004م. َتَعرَّ التََّجّني َعَلْيِه؛ ِباإِ�سْ

َنْتها ِر�ساَلُة َعّماَن. مَّ َة الَّتي َت�سَ ئي�سَ اْلَمحاِوَر الرَّ
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ٌب في ما َياأْتي: اأَْكِمِل اْلَفراغَ ِبما ُهَو ُمنا�سِ  -1
ُه  اْلع��اُم الَّ��ذي َتَولّى في��ِه َجالَل��ُة اْلَمِلِك َعْب��ِداهلِل الّثان��ي َمهامَّ اأ   - 

�ْستوِريََّة، ُهَو ......................... الدُّ
ْيِن  ِم��ْن َمظاِهِر اْهِتماِم َجالَل��ِة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثاِن��ي اْبِن اْلُح�سَ ب- 
يَِّة: ............................... ، َو............................... حِّ عاَيِة ال�سِّ ِبالرِّ

اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثاِني  اأَْطَلَقها َجالَلُة  الَّتي  اْلُمباَدراِت  اْثَنَتْيِن ِمَن  اْذُكِر   -2
ِة َوالتَّْعليمِ. حَّ ْيِن في َمجاَلِي ال�سِّ اْبِن اْلُح�سَ

َبيِّْن اأَْهداَف ِر�ساَلِة َعّماَن الَّتي اأَْطَلَقها َجالَلُة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل الّثاني اْبِن   -3
ْيِن. اْلُح�سَ

�ْسِميِّ ِلَجالَل��ِة اْلَمِلِك َعْبِداهلِل  لِْكتروِنيِّ الرَّ َلى اْلَمْوقِ��ِع اْلإِ اْرِج��ْع اإِ  -4
ْن ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي  الّثاني )www.kingabdullah.jo(، ُث��مَّ َدوِّ

ا ِمْن ُمباَدراِت َجالَلِتِه َحِفَظُه اهللُ: َبْع�سً

َمجاُل ِتْقِنيَِّة اْلَمْعلوماِت َمجاُل اْلإِ�ْسكاِن ِ َمجاُل التَّْعليم

ِلْكتروِنيَُّة اْلُحكوَمُة اْلإِ ْخِل اْلَمْحدوِد اإِ�ْسكاُن َذِوي الدَّ َحْو�َسَبُة اْلَمناهِج 1

2
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َتَّ ِبَحْمِد اهلِل 
َتعالى


	Cover Trabia alEjtm3eh alWatanea C5 P1
	1-25-Tarbia alEjtima3eh alWatanea C5 P1
	26-43-Tarbia alEjtima3eh alWatanea C5 P1
	44-64-Tarbia alEjtima3eh alWatanea C5 P1

