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 أوراق معلو  [جوابو سؤال ]

––

 الوحدة الأولى: حقوق الإنسان
 الدرس الأول: الحقوق والواجبات 

 ؟العلاقة الأساسية بين الفرد ومن حولههي  كيفس: 
 بين طرفين علاقة تفاعلهي  .1
 الفرد كونه عضواً في المجتمع .2
يؤدي الواجبوجود التزام متبادل له وعليه وهذا يقتضي أن يتمتع بالحقوق ال .3  ات التي عليهتي له و

 ؟العلاقة بين الحقوق والواجباتهي ما س: 
عبر عن تالواجبات والحقوق متلازمتان في كل نشاط اجتماعي وسياسي للإنسان فإن الواجبات ج: 
ية الآخريناح  ترام الفرد لحريته وحر
  الحقوق -1

 ؟ما المقصود بالحقوقس: 
 : هي عبارة عن شيء وهبه الل  ه الإنسان أو اجتهد ليحصل عليه ولا يحق لأحد أن يسلبه منه الحقوقج: 

 مثل حق التعليم وحق العيش بأمان
 ؟أنواع الحقوقما هي س: 

ية والحق ح، مثل: الحق في الطبيعة الإنسانيةال: وهي الحقوق التي تنبع من حقوق طبيعية .1 ياة، والحر
 في الرعاية

حق ع مثل: ، وتتوقف على عضويته في المجتمالحقوق التي كفلها القانون للفرد: وهي حقوق مدنية .2
 الانتخابات والترشيح
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 الواجبات -2
 ؟ما المقصود بالواجباتس: 
، وهي أيضا ولةالتي تفرضها قواعد مقبالواجبات هي الأفعال المطلوبة من الفرد تجاه المجتمع والوطن ج: 

 مواطن عمله لصالح الفرد والمجتمعكل ما يجب على ال
  أنواع الواجباتد عد   س: 

يعات: هي الواجبواجبات قانونية .1  ات الموثقة بالقوانين والتشر
 الدفاع عن الوطن .2
 على الفرد الذي يعيش معهي الواجبات التي يفرضها المجتمع واجبات اجتماعية ه .3
 القيم والسلوك القويم: واجبات خلقية .4
 واجبات عائلية  .5
 ت سياسية مثل حق ممارسة الانتخابواجبا .6
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 [1]ورقة عمل 
 عرف المقصود بما يأتي: (: 1س)

 ..........................................................................................................: الحقوق
 .......................................................................................................: الواجبات

 : ليمما ي ا على كلا واحدً اعط مثالً (: 2س)
 .................................: حقوق طبيعية -1
 ...................................: مدنيةحقوق  -2
 ................................: واجبات قانونية -3
 .................................: واجبات عائلية -4

 ؟وائد الالتزام بالحقوق والواجباتما هي ف(: 3س)
- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 

 ما يقابله من واجبات: اكتب مقابل كل حق من الحقوق الآتية (: 4س)
 الواجب الحق

ية الرأي    حر
  الرعاية الصحية 

  التعليم 
  الآمن 

  التصويت 
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 حقوق الإنسان في الإسلامالدرس الثاني: 
 ؟أهمية دراسة حقوق الإنسان في الإسلامما س: 

 رحمة للناس ذو نظام شامل للحياة جاء الإسلام .1
 موجه لسلوك أفراد المجتمع كلهم .2
 كرامته وحامياً للإنسان، ومحافظ على .3
ياتهمواحترام  داعياً إلى التعاون للبر والتقوى .4  حقوق الأفراد وحر

 ؟أهم الحقوق الواردة في الإسلامي ما هس: 
 حق الحياة -1

  ؟هميتهأما س: 
يعة الل  هجعل الإسلام حياة الإنسان مقدسة لا يجوز أحد التج:   عدي عليها فهي محمية بشر

 حق المساواة -2
  ؟ما أهمية المساواة بين الأفرادس: 
 كان حفاظاً على كرامة الإنسان أيا   ج: 

ا وجعل مكانه ،العنف والتطرف والتعصب والتمييز : حارب الإسلام كل أسباب وأشكالفسرس: 
 مبادئ العدل والمساواة والرحمة

ًّحفاظً ج:   بكل حالاتهمه الل  ه كر   أن  من التمييز والعنف وا كان ا على كرامة الإنسان أي  
يّة -3  حق الحر

ية التففسرس:   ذي يقتنع بهكير واعتناق الدين ال: بدأ الإسلام بتحرير الإنسان من العبودية وأعطاه حر
ية وسيلة كبرى لتحقيق غايات نبيلة سامية تتفق مع كرامة الإنسان واستخلافه فيج:   الحق في الحر

ِيِن  ﴿:الأرض كما قال تعالى اها ِِف ٱلد ٓ إِۡكرا
ي  َلا ِ د ا ٱلرُّۡشُد ِمنا ٱلۡغا  ﴾قاد تَّباَّيَّ

يات الممنوحةأعط س:    أمثلة على الحر
ية التنق -1ج:  ية الإقامة  -2 ل حر ية المشاركة في  -3 حر  مور الحياة كلهاأحر
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 حق التعليم -4
يضة على كل مسلماب العلم وعد   : حث الإسلام على اكتسفسرس:   ه فر

 ن التعليم يرفع من مستوى المجتمعلأ .1
يقً : "ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله يحقق التقدم والتطور .2 ً من سلك طر يقً ل الل  ه له بسه   اا يلتمس به علم ا إلى ه طر

 "الجنة
 حق العمل -5

 ؟ أهمية العمل للفرد والمجتمعما س: 
 حاجاته ن الفرد من سد  مك   ي   .1
 حفظ كرامته .2
 تلبية متطلباته .3
 يحقق ال كرامة للإنسان .4
 يقضى على ال كسل والخمول .5
لا لا ﴿ :: لقوله تعالىغايات العبادة والعيش ال كريمقيق وهو وسيلة لتح .6 عا ِي جا ُُك ُُ ُهوا ٱَّلَّ

ۡرضا ذالُوَٗل 
ا
َا ٱۡۡل وا  ِِف ما ُُ ۡۡ ورُ  َام ُُ ۡهِ ٱلنُّ ِۡزقِهۦِۖ ِإَوَلا ُُكُوا  ِمن رد ا وا  ﴾اكِبِها
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 [2]ورقة عمل 
 ؟قوق التي أعطاها الإسلام للإنسانما هي أهم الح(: 1س)

................................................................................................................. 
 ؟قوق التي أعطاها الإسلام للإنسانلماذا يعد حق الحياة أهم الح(: 2س)

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

 : ضمنتها من الآيات ال كريمة الآتيةما هي الحقوق التي ت(: 3س)
َلا تاۡقُتلُوا  ٱنلَّۡفسا ﴿: تعالىقوله  - ِ  وا ُ إَِلَّ بِمۡۡلاقد رَّما ٱَّللَّ  ............................................﴾ٱلَِِّت حا
َا قوله تعالى: ﴿ - وا  ِِف ما ُُ ۡۡ ورُ َام ُُ ۡهِ ٱلنُّ ِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلا ُُكُوا  ِمن رد ا وا  .................................... ﴾اكِبِها
ِيِن  قوله تعالى: ﴿ - اها ِِف ٱلد ٓ إِۡكرا

ي  َلا ِ د ا ٱلرُّۡشُد ِمنا ٱلۡغا  ............................................. ﴾قاد تَّباَّيَّ
َٰت   ﴿قوله تعالى:  - جا وتُوا  ٱلۡعِلۡ ُا دارا

ُ
ِينا أ َُوا  ِمَُُك ُۡ واٱَّلَّ ِينا ءااما ُ ٱَّلَّ  .......................... ﴾ياۡرَاِع ٱَّللَّ

 ؟ما هي الآثار الإيجابية للمساواة(: 4س)
..................................................................................................................... 

ح م(: 5س)  ؟وقف الإسلام من طلب العلم والعملوض 
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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 سان: حقوق الإنالدرس الثالث
 ما المقصود بحقوق الإنسان؟س: 
 ،ها أو إلغاؤهااون أو الاستخفاف بلا يجوز التهة تلك الحقوق التي يتمتع بها الفرد وهي حقوق عالمي  ج: 

 لامحها من خلال المواثيق الدوليةوتم تحديد م
 ؟بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما المقصودس: 
من أجل الاهتمام بحقوق الإنسان بسبب  ؛م1441علان قامت بوضعه هيئة الأمم المتحدة عام إهو ج: 

 ية جمعاء في ذلك الوقتت بالإنسانالخسائر الهائلة التي لحق
 ؟م1441ول عام أقوق الإنسان في العاشر من كانون لماذا تم إصدار الإعلان العالمي لحس: 

لتي الأن الأصوات تعالت في أعقاب الحرب العالمية الثانية نظراً ل كثرة الضحايا والخسائر الهائلة  .1
 لحقت بالإنسانية جمعاء

 تنمية العلاقات الودية بين الأمم .2
 بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته إيمانهاتأكيد  .3
ية النهوض بالتقدم الاجتماعي وتحسين .4 يات الحياة في جو من الحر  مستو

 : م هما1966صياغة اتفاقيات حقوق الإنسان إلى اتفاقين عام تم س: 
 : وهي ص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخا .1

 حق الحياة  .1
ية التنقل والعبادة  .2  حر
 المساواة وعدم التمييز  .3
ية الرأي والفكر  .4  حر
 الحق في المشاركة السياسية .5
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 :وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .2
 الحق في العمل  .1
 الحق في حماية الأسرة  .2
 الحق في التعلم  .3
 الحق في الراحة والعيش ال كريم .4
 حق المل كية  .5

 ؟من قبل هيئة الأمم المتحدة 2006ما عمل مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس عام س: 
 قوق الإنسان دون تمييز من أي نوعنشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لح .1
 يراقب انتهاكات حقوق الإنسان  .2
 نسانإال نشر ثقافة حقوق .3
يات العامة للشعوبالتأكد من أهمية الوعي العام  .4  بأساسي ات الحر
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 [3]ورقة عمل 
 ف ما يأتي: عر   (: 1س)

 .................................................................................................. :حقوق الإنسان
..................................................................................................................... 

 :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................
 ؟ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسانما هي الظروف الدولية التي ساهمت ف(: 2س)

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

..................................................................................................................... 
 :حقوق الإنسان ر ثلاثة مناذك(: 3س)

 : المدنية والسياسية
-  ........................................................................... 
- ............................................................................ 
- ............................................................................ 

 : الاقتصادية والاجتماعية
- ............................................................................ 
- ............................................................................ 
- ............................................................................ 

م والتابع لهيئة الأمم 2006ما هي صلاحيات مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس عام (: 4س)
 ؟المتحدة

- .................................................................................................. 
- .................................................................................................. 
- .................................................................................................. 
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 الطفلحقوق المرأة و: الدرس الرابع
 ؟أقرها الإسلام للمرأةلحقوق التي اما هي س: 

 وهي عادة كانت سائدة في الجاهليةم وأد البنات : حيث حر  حق الحياة .1
 خيها وابنها وزوجهاأيراث أبيها وها حقها من ماحق الميراث فأعط .2
 حق العلم والعمل وحض  عليه .3
 حق اختيار الزوج .4
 المناصب ءق المشاركة في خدمة المجتمع وتبو   ح .5

 ؟(م1414وخاصة في معاهدة فرساي عام ) المواثيق الدوليةحقوق المرأة في ما هي س:  
 حق التصويت .1
ية للأجور التي تدفع للرجال أجوردفع  .2  مساو

 ؟وق المرأة في الاتفاقيات الدوليةلماذا تم إفراد باب خاص لحقس: 
 ن أجل المساواة والتنمية والسلامم .1
 المساواة والفرص للنساء في العملوتحقيق أكبر قدر من  .2

 ؟لام ووثيقة الطفل الدوليةهو الطفل برأي الإسمن س: 
مره بما لا يتجاوز ع ، وأما في وثيقة الطفل الدولية فقد تم تحديدالإسلام هو الذي لم يبلغ الح ل مالطفل بج: 

 الثامنة عشر
ّ ه عليه وسلم في أحاديثهما هي س:   ؟أبرز الحقوق التي أقرها الإسلام ورواها الرسول صلى الل

 حق الحياة .1
 إثبات النسب حق .2
 حق الاسم اللائق .3
 حق الرضاعة .4
 حق التعليم والمساواة .5
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متحدة التي أصدرتها هيئة الأمم ال الحقوق التي وردت في وثيقة الطفل الدوليةما س: 
 ؟م1451عام
 حق في الحياة الآمنة  .1
 حق المسكن والغذاء والرعاية الصحية  .2
 الحق في التعليم  .3
ية .4  أو التفرقة الدينية الحق في حمايته من التفرقة العنصر
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 [4]ورقة عمل 
 ؟ام وفي وثيقة حقوق الطفل الدوليةد بالطفل في الإسلما المقصو(: 1س)

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

 ؟اذكر حقوق الطفل في الإسلام وفي المواثيق الدولية(: 2س)
 : في الإسلام -

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

............................................................................................................. 
 : في المواثيق الدولية -

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

 ؟لامحقوقها في الإسسان والإعلان العالمي لحقوق الإن فيما هي حقوق المرأة س: 
 :في الإسلام -

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

............................................................................................................... 
 : لدوليةفي المواثيق ا -

............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
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 الوحدة الثانية: الديمقراطية
 : مفهوم الديمقراطية وأهدافها الدرس الأول

 ىورالش -1
 ؟ما المقصود بالشورىس: 
ل هي استطلاع الرأي من ذوي الخج:  نظر والآراء ، وتقليب وجهات الإلى الصواببرة في الشيء للتوص 

 ناقشتها للتوصل إلى الحق والصوابوم
 ؟نذ متى الشورى تطبق في المجتمعاتمس: 
 وفي اليمن. ،ي بلاد الشام كالأنباط والغساسنةوف ي بابلمنذ العصور القديمة حيث تطبقت فج: 

 ؟ز الإسلام بعد مجيئه مبدأ الشورىكيف عزس: 
 قائمة على أساس الشورى في القضايا التي ليس فيها وحي ملسو هيلع هللا ىلصكانت سياسة النبي  .1
يقة ثابتة للشورى حيث تطبيقاتها متنوعة حسب الحادثة وأهميتها  .2  :قال تعالى ،ظروفهاوولم توجد طر

رِ  ﴿ ۡۡ
ا
اوِرُۡه ُۡ ِِف ٱۡۡل  ﴾واشا

  الديمقراطية -2
 وضح المقصود بالديمقراطيةس: 
 أساليب ممارسة الديمقراطيةتختلف هي كلمة يونانية تعني حكم الشعب وج: 

  أشكال الديمقراطيةوضح س: 
يكون الشعالديمقراطية المباشرة .1 اليونانية  المدن :مثل، ب مصدر السلطات وله حق ممارستها: و

ية في الوقت الحالي، والوالقديمة كأثينا  لايات السويسر
( ينوبون بيهم )نوايطلق عللشعب بانتخاب أشخاص : يقوم االديمقراطية النيابية )النظام النيابي( .2

يع والرقابةطلعنه، ويتولون باسمه الس يعية التي تتضمن التشر الأردن التي يختار شعبها  :لمث ،ة التشر
 ين عنه لمدة معينةممثل

اً عنه ل كن ينتخب الشعب نواب إذ ،صورة مركبة من المباشر والنيابي :الديمقراطية شبه مباشرة .3
 استفتاء الشعبي واقتراح القوانينال :مثل، سلطةتفظ بحقه في ممارسة مظاهر اليح
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 ؟هداف من البرلمان الطلابيأالما س: 
 س الطلبةمن أجل تعميق مفهوم الديمقراطية في نفو .1
 وتعميق مفهوم الولاء والانتماء .2

 ؟ف التي تريد تحقيقها الديمقراطيةالأهداما س: 
 مسؤولية اتخاذ القرار مشاركة الشعب في تحمل  .1
 التضحية في سبيل المصلحة العامة  .2
 تطوير المجتمع على أساس الجدارة والاستحقاق  .3
 التسامح  .4
 تحقيق الأمن الاجتماعي والشخصي والاقتصادي  .5
 احترام المال العام  .6
 ترسيخ مبدأ احترام الرأي الآخر  .7
ية والمساواة تحقيق م .1  بادئ العدالة والحر
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 [5]ورقة عمل 
 ف المقصود بما يأتي: عر   (: 1س)

: الديمقراطية
.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 
: الديمقراطية المباشرة

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

 :ية النيابيةالديمقراط
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
: باشرةالديمقراطية شبه الم

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

 ؟ف البرلمان الطلابيمن أهداما الأهداف المرجوة (: 2س)
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
 ؟اذكر ثلاثة من أهداف الديمقراطية (:3س)

- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 

 ؟المباشرة والديمقراطية النيابية استنتج الفروق بين الديمقراطية(: 4س)
: الديمقراطية المباشرة -

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

: لديمقراطية النيابيةا -
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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 : أهمية الديمقراطية ومبادئها الدرس الثاني
  أهمية الديمقراطية وأثرها على المجتمع -1

 ؟تؤثر الديمقراطية على المجتمعات كيفس: 
 فكار الجماعات المختلفةأتساعد على التنافس بين  .1
 تساهم في تنمية المجتمع وتثقيفه .2
 ور المجتمع في التعبير عن رأيهتفعيل د .3
 تفعيل رؤى المجتمعات  .4
 إثراء حالات النقاش والتعلم  .5
 تحقيق العدالة والتعبير السياسي الآمن  .6

بية الديمقراطيةما هي س:   ؟أهداف التر
ية الفكر  .1  تنشئة المواطن على حر
 تحرره من ميول النزاعات غير الإنسانية  .2
 التأكد من احترام كرامة الإنسان .3
 نشر العدالة والمساواة  .4

 ؟ما المقصود بديمقراطية التربيةس: 
ية اختيار نوع وإعط ،، ومعاملتهم بالتساوي والعدلفرص التعليمية لكافة أبناء الشعبتكافؤ الج:  ائهم حر

 استعداداتهم وإمكاناتهم الشخصيةالتعليم ومستواه وفق قدراتهم و
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 مبادئ الديمقراطية  -2
  يةمبادئ الديمقراطوضح س: 

 الحكم مثل الانتخاباتلمجتمع في : هي مشاركة أبناء االمشاركة السياسية .1
 خر من خلال الآراء ووجهات النظر: هي مبدأ هام لأنها تعترف بحق وجود الآالتعددي ة .2
 اطنين، والمساواة أمام القانون: وتعني احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الموالعدل والمساواة .3
هم مع الدولة دون ن: تعني خضوع جميع المواطنين للقوانين التي تنظم علاقاتهم وشؤوونسيادة القان .4

 تمييز 
ية، الإجماع، التضامن، التسامح ئمباد .5 ية، حسم الأكثر  أخرى مثل الحر
 طرق تطبيق الديمقراطية  -3

 ؟طرق تطبيق الديمقراطية في المجتمعاتما هي س: 
 :ا يبرز أهمية الانتخابات من خلالالانتخابات البرلمانية والبلدية، مم  .1

 اختيار النخب السياسية -1
 توسيع نطاق السياسة  -2
 إعطاء كل فرد فرصا في اختيار صانعي القرار -3
 الشخص المنتخب يسعى لخدمة الوطن جعل -4

 تشكيل الأحزاب السياسية  .2
 اتخاذ القرار بالأغلبية مع احترام حقوق الأقلية  .3
ية التعبير  .4  حر
 تطبيق القوانين والأنظمة والتعليميات على المواطنين دون استثناء  .5
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 [6]ورقة عمل 
 : ف المقصود بما يأتيعر   (: 1س)

: حكم الشعب
............................................................................................................... 

: سيادة القانون
............................................................................................................... 

 :ديمقراطية التربية
...............................................................................................................  

............................................................................................................... 
 ؟ما طرق تطبيق الديمقراطية(: 2س)

- ....................................................................................................... 
- ....................................................................................................... 
- ....................................................................................................... 
- ...................................................................................................... 

 ؟هي مبادئ الديمقراطية موضحاً لهاما (: 3س)
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 

بية الديمقراطيةي أهداف ا هم(: 4س)  ؟ التر
- ............................................................................ 
- ............................................................................ 
- ............................................................................. 
- ............................................................................ 
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  : التعدديةالدرس الثالث
 مفهوم التعددية -1

 ؟هل التعددية حقيقة كونية؟ كيفس: 
 تلفون في نمط، بل يخالناس لا يعيشون بنمط وسلوك واحد، هي حقيقة كونية ونعمة إلهية حيث نعمج: 

 حياتهم وسلوكهم في كل المجتمعات
 ؟ما المقصود بالتعدديةس: 
والتعايش  ،واحترام الآخر واحترام التنوع ،خر والإقرار بالتنوع داخل المجتمعآالاعتراف بوجود الج: 

ية الآخر بين الأفراد في  إطار احترام التنوع وحر
 التعدديةأقسام  -2

 ؟أقسام التعددّيةما هي س: 
 ام هذا التنوعجتمع الواحد واحتر: تعني الاعتراف بوجود التنوع الديني داخل المالدينية التعددية  .1
ش والتعبير عن ، وحقها في التعايدد القوى والآراء السياسيةع: تعني مشروعية تالتعددية السياسية .2

مرتكزات لقيامها  تعددية السياسية عدةل، ولفي المجتمعاتاسية في صنع القرار الرأي والمشاركة السي
 وهي: 

 مشروعية تعدد الأفكار والآراء -1
ية الوطنية -2  مصلحة الوطن والهو
 التعايش السلمي الآمن والاحترام المتبادل  -3
 ، والتسامح بين جميع مكونات المجتمعنبذ العنف -4

ية وتنوعها: هالتعددية الثقافية .3 لأخرى بسبب فكل ثقافة تختلف عن ا، ي تعدد الثقافات البشر
 رها التاريخي الخاص بها وميزاتهتطو
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 ؟ما المقصود بالأحزابس: 
بقصد دستور ها وفقاً لأحكام السيم تأستنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يتج: 

 وسلمية جالات تحقق بوسائل مشروعةوتحقيق أهداف محددة تتعلق بجميع الم ،المشاركة السياسية
 فوائد التعددية   -3

  المرجوة من التعددية الفوائدوضح س: 
ق على ، وهذا ينطبره وحلوله لأي قضية داخل المجتمعفكاأتسمح لكل صاحب اتجاه أن يقدم  .1

 جميع الاتجاهات 
 لأفكار التي تسعى لخدمة المجتمعانعكاس تقديم أفضل الآراء وا .2
 والقانوندون تعددية في ظل الحق لا توجد مواطنة حقيقية  .3
 التمكين الديمقراطي  -4

هداف ألثاني مبادرة التمكين الديمقراطي، ما هي الل  ه ا من المبادرات التي قام بها جلالة الملك عبدس: 
 ؟تلك المبادرة

 وضع مبادرات في جميع المجالات .1
 شاطات تكرس الثقافة الديمقراطيةتنفيذ ن .2
 المشاركة السياسية للمجتمعات .3
 التركيز على أخلاقيات الحوار الهادف  .4
 مل التطوعيثقافة الع .5
ياديين الاجتماعيين المسؤولية الاجتماعية من .6  خلال دعم الر
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 [7]ورقة عمل 
 ما المقصود بما يأتي: (: 1س)

: الحزب
.....................................................................................................................  
..................................................................................................................... 

: التعددية
 ..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 ؟عدديةوضح أقسام الت(: 2س)
- ..................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
 ؟ما هي مرتكزات التعددية السياسية(: 3س)

- ...................................................................... 
- ...................................................................... 
- ...................................................................... 

 ؟عدد فوائد التعددية(: 4س)
- ...................................................................... 
- ...................................................................... 
- ....................................................................... 
- ....................................................................... 

 ؟أهداف برنامج التمكين الديمقراطيما هي (: 5س)
- ...................................................................... 
- ...................................................................... 
- ....................................................................... 
- ....................................................................... 
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 من الوطني والأجهزة الأمنيةأالوحدة الثالثة: ال
 الدرس الأول: الأمن الوطني 

 مفهوم الأمن الوطني -1
 ؟ما المقصود بالأمن الوطنيس: 
صدي وقدرتها على الت ،أراضيها وشعبها ومصالحها من أي عدوان خارجيهي قدرة الدولة على حماية ج: 

 لولاء والانتماء للوطن والقيادةوتجذير ا ،لكل المشاكل الداخلية والعمل على حلها
 ؟اذا يعتمد الأمن الوطني الأردنيعلى مس: 

 على منعة المجتمع الأردني .1
 ل إراداتهتعزيز عوامل قوة المجتمع الذاتية لحماية الوطن واستقلا .2
 ضمان آمن الشعب الأردني وحريته  .3
 للمجتمع توفير مقومات الحياة ال كريمة  .4
 مرتكزات الأمن الوطني الأردني -2

  مرتكزات الأمن الوطني الأردنيد عد   س: 
 استقرار النظام السياسي في الدولة  .1
 ترسيخ النهج الديمقراطي  .2
 دني جزء من الأمن القومي العربي الامن الوطني الأر .3
 تعميق مفهوم الاحتراف لدى قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية  .4
 ا للقيام بواجباتها على أكمل وجهالعناية بتطوير الأجهزة الأمن الوطني وتأهله .5
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 أبعاد الأمن الوطني -3
 ؟أبعاد الأمن الوطنيوضح س: 
يع، دفاع عن نفسها ضد أي عدوان عسكري: يعني قدرة الدولة على الالبعد العسكري .1 بر عن قدرة و

ي  ة إذا اضطرت إليهاالدولة على إنفاذ خيارتها السياسية باستخدام القوة العسكر
 :  : حيث يرتبط بالبعد السياسي .2

 الإرادة الوطنية الحرة -1
ية اتخاذ القرار السياسي  -2  حر
 القدرة على التعامل مع المستجدات السياسية  -3
ية -4  تأمين مصالح الوطن الحيو

يضمن له أمنه  : الذيالبعد الاجتماعي .3 يشمل الاهتمام بجميع النواحي الحياتية التي تهم المواطن و
يؤدي لتماسك المجتمععلى   نفسه وماله و

ية وقدرة الدولة على تأمين اقتصادها ومشروعاتها ضد البعد الاقتصادي .4 : يهدف إلى التنمية البشر
 و خارجي واحترام المل كية الخاصةأي تهديد داخلي أ

لوافدة او الحفاظ على الم كونات الثقافية الأصيلة في مواجهة التيارات الثقافية : هالبعد الثقافي .5
ية الثقافية من الضياع وتحصين  الهو

ية والحفاظ على البيالبعد البيئي .6 ة الأردنية ئ: توفير الأمن للناس من الأخطار الطبيعية والبشر
 وحمياتها من التلوث
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 [8]ورقة عمل 
 : عرف المقصود(: 1س)

: الوطني الأمن
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
: الأمن الاجتماعي

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

: الأمن الاقتصادي
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
: الأمن البيئي

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

 ؟ين مرتكزات الأمن الوطني الأردنيب(: 2س)
- .................................................................................................... 
- .................................................................................................... 
- ..................................................................................................... 
- ..................................................................................................... 

 ؟واطن في الحفاظ على الأمن الوطنيبين دور الم(: 3س)
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 ؟ني الأردنيا هي أبعاد الأمن الوطم(: 4س)

- ................................................................................................................ 
- ................................................................................................................. 
- ................................................................................................................. 
- ................................................................................................................. 
- ................................................................................................................. 
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  الجيش العربي –: القوات المسلحة الأردنية الدرس الثاني
 الجيش العربي –لمسلحة الأردنية نشأة القوات ا -1

 ؟متى نشأ الجيش العربيس: 
 نشأ من نخبة رجالات الأردن والعرب الذين شاركوا في الثورة العربية ال كبرى  .1
بتأسيس نواة الجيش الأردني عام م 1421 عد تشكيل إمارة شرق الأردنالل  ه ب قام الأمير عبد .2

 م  1423
ية المل كية الأردنية، سلاح الجو المل كي :تطورت القوات المسلحة الآن لتشمل .3 القوات  ،القوات البر

ية الملبا  ة الأردنية ل كيحر
 دور القوات المسلحة الأردنية في الأمن الوطني -2

 ؟ساسية للقوات المسلحةأالمهمة الما هي س: 
 الدفاع عن الوطن .1
 قوى الداخلية على الأمن والنظاممساندة ال .2
 تحقيق الاستقرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك  .3
 ذج للتنمية الوطنية داخل المجتمعوهي نمو .4

 ؟سلحة وإعدادها أول واجبات الدولةبناء القوات الم لماذا يعدس: 
 لم والحرب ي تستخدم في حالتي السلأن القوات المسلحة هي جزء من الكيان التنظيمي للدولة التج: 

 ؟ما المقصود بتعريب قيادة الجيشس: 
طرد القائد م ب1456قيام جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الل  ه ثراه بتعريب قيادة الجيش عام ج: 

يطاني كلوب باشا  يين وجعلها قيادة عربية وعدد من الضباط البر  الانجليز
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 دور القوات المسلحة الأردنية في التنمية  -3
  مسلحة في مجال التنمية الاردنيةالأدوار التي تقوم بها القوات الوضح س: 

فظات الممل كة في كافة اجميع محالمساهمة في مجال التعليم والتعليم العالي من خلال فتح المدارس في  .1
ًّ اط والمرشحات، وفتح الجناح العسكري لجامعة مؤته لرفد القوات بالضبالمحافظات  االمؤهلين أكاديمي  

ًّ ي    ا.وعسكر
يق الخدمات الطبية المل كية في تقديم كافة الراعية لمنتسبيها  .2 المساهمة في المجال الصحي عن طر

ية في كافة أنحاء وذويهم مجانا من خلال المستشفيات الع  ين الطبيةالممل كة مثل مدينة الحسسكر
 خلاء والإنقاذ في حالات ال كوارث المساعدة في عمليات الإ .3
 راضي الزراعية وتشجيع الصناعاتأاستصلاح ال .4
 ركة في قوات حفظ السلام الدوليةالمشا .5

 (؟د الل  ه الثاني لتصميم والتطوير )كادبيما المقصود مركز الملك عبس: 
ية للأردن هو ج:  مركز مهم يعنى بالبحث والتطوير من أجل توفير حلول في المجالات الدفاعية والتجار

ية المتطورة بأقل تكلفة ماليةورفد القوات المسلحة بالتكنولوجيا العس  كر
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 [9]ورقة عمل 
 : يف المقصود بما يلعر   (: 1س)

: تعريب قيادة الجيش
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
: للتصميم والتطويرالملك عبد الل  ه مركز 

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

 : فسر ما يلي(: 2س)
 ربي في قوات حفظ السلام الدولية مساهمة القوات المسلحة الأردنية الجيش الع -أ

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

 ي في جامعة مؤتة تأسيس الجناح العسكر -ب
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 : الجيش العربي في –سلحة الأردنية استنتج دور القوات الم(: 3س)

: المجال الصحي -أ
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
: المجال التعليمي -ب
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 مسلحة الأردنية في الأمن الوطني حلل دور القوات ال(: 4س)

- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
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 الدرس الثالث: الأمن العام 
  نشأة جهاز الأمن العام ودوره في التنمية وحفظ الأمن -1

 ؟تى نشأ جهاز الأمن العام الأردنيمس: 
 من الجيش  هم عندما صدر قرار فصل1456بقي الأمن العام مرتبط بالجيش الأردني حتى عام  .1
 ثر أجهزة الأمن كفاءة في العالمأك .2
 لتي عانت عن الصراعات والنزاعات شارك في حفظ الأمن في المناطق ا .3
 لدولية تميزاً وكفاءة في العملاظهر منتسبو الأمن العام المشاركون في الشركة ا .4
السلام الدولي )البوسنة والهرسك الدول التي شاركت جهاز الأمن العام في حفظ الأمن و .5

 ( والسودان
 ؟منأأمن العام في التنمية وحفظ الدور جهاز الما س:  

 ة للتنمية في شتى مجالات الحياة صالح ئةالأمن الشامل بييوفر  .1
 دني تسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع الأر .2
 ضمن حدود الشرعية وسيادة القانوناتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والأنشطة  .3
 وظائف جهاز الأمن العام والمهام التي يقوم بها والتنمية المجتمعية   -2

  يقوم بها جهاز الأمن العامالتي الوظائف وضح س: 
ضبط و ن وقوع الجريمة: حيث يقوم على حفظ الأمن والسلامة العامة والوقاية موظيفة أمنية .1

 لجريمة وأدلتها وإثبات منتسبيهاا
: تعد من أجهزة الدفاع الاجتماعي المعني ة بسلوك الأفراد وقيمهم ومثل المجتمع وظيفة اجتماعية .2

 مباشر مع المجتمعواتصالها بشكل بحكم موقعها 
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 مهام جهاز الأمن العاماذكر س: 
 ا وتقديمهم للعدالةمنع الجرائم والعمل على كشف مرتكبيه .1
 لنظام وحماية الأرواح والممتلكاتالمحافظة على الأمن وا .2
 مراقبة النقل وتنظيمه على الطرق .3
 نفيذ القوانين الأنظمة والأوامرت .4
 إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل .5

  ية التي لها دور في خدمة المجتمعمنأالإدارات العدد س: 
 ظام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار : تهدف إلى حماية النالشرطة المجتمعية .1
: هي توعية أفراد المجتمع وخصوصاً الشباب من خلال عقد دورات لغرس الوعي أصدقاء الشرطة .2

 بين الشرطة والمواطنتعزيز الصلة الأمني لديهم وتدعيم الأمن والاستقرار المجتمعي و
ية للمواطأعوان المرور .3  ير في عملهم هدف مساعدة شرطة السب نين المشاركين: هو برنامج للتوعية المرور
 م للحد من حوادث الطرق1474ت عام تأسس :الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق .4
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 [11]ورقة عمل 
 ف المقصود بما يأتي: عر   (: 1س)

: معيةالشرطة المجت
............................................................................................................ 

: أصدقاء الشرطة
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
: أعوان المرور

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

 تتبع نشأة جهاز الأمن العام(: 2س)
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

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

 ؟نيائف الأمن العام في الأمن الوطما هي وظ(: 3س)
- ..................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
 ؟العام از الأمنما هي المهمات التي يقوم جه(: 4س)

- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 
- ........................................................................................................... 
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 : قوات الدرك الدرس الرابع
يف والنشأة والواجبات -1   التعر

 ؟بقوات الدركالمقصود ما س: 
ية له مهام مختلفة عن الأمن العام ويرتبط مباشرة بوزير ج:  هو جناح ميداني مستقل عالي الجاهز

 ً ًّالداخلية ويتلقى تدريب ًّ اا بدني   ي   ً وعسكر  اا عالي
  ؟متى نشأ هذا الجهازس: 
 م2001في عام ج: 

 ؟الواجبات المنوطة لقوات الدركما هي س: 
  المحافظة على النظام والأمن .1
 ملاحقة المجرمين الخطرين .2
 ة الشغب والعصيان وفض المشاجرات مكافح .3
 حماية السفارات الاجنبية والمؤسسات الحكومية  .4
 المشاركة في قوات حفظ السلام  .5
 درك في التنمية الوطنية الشاملةدور قوات ال -2

 ؟سيخ مفهوم التنمية الشاملة للوطنكيف ساعدت قوات الدرس على ترس: 
ية  .1 سلحين تمن خلال توظيف المنتسبين وإكسابهم المهارة والمعرفة ليكونوا منتجين ومالتنمية البشر

 بالعلم والمعرفة والخبرة
 ية من خلال توفير الأمن والأمانالتنمية الاجتماع .2
 ياسيةأمنية لإنجاح الفعاليات السالتنمية السياسية حيث يسهم الدرك في توفير المظلة ال .3
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 [11]ورقة عمل 
 اذكر واجبات قوات الدرك (: 1س)

- ................................................................................................... 
- .................................................................................................... 
- .................................................................................................... 
- .................................................................................................... 

 ؟بقوات الدرك ونشأتهاما المقصود (: 2س)
.....................................................................................................................

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

 ؟لدرك في التنمية الوطنية الشاملةما دور قوات ا(: 3س)
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.fb.com/talakheesjo


 

35            www.fb.com/talakheesjo   
 

 المدني الدفاع س: الخامالدرس 
  النشأة ومهام الدفاع المدني -1

 ؟ى كانت نشأة جهاز الدفاع المدنيمتس: 
ة ومراكز في العاصم ( التي تألفت عن لجانم ألف وزير الدفاع )هيئة الدفاع المدني1453في عام ج: 

ية الأقضية وكافة مدن الممل كة إلى أ  م 1470ن أصبح جهاز مستقل في عام الألو
 ؟أهم المهام التي يقوم بها الدفاع المدنيما هي س: 

 يات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف القيام بعمل  .1
 ر من الغارات وال كوارث الطبيعية توفير وسائل الإنذا .2
 د مناطق وجودها المتفجرات وتحدي ال كشف عن .3
يع الغاز السائل الإشراف على إنشاء محطات المحرو .4  قات ووكالات توز
 تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية للغابات  .5
 طوعية على اعمال الدفاع المدني  تدريب فرق الت .6

 ؟الل  ه الثاني للحماية المدنية عبد ما المقصود بأكاديمية الأمير حسين بنس: 
يوس ا صرح علمي متميز ومتخصص في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية تمنح درجة هيج:  لبكالور

 صوالإسعاف الطبي المتخص، في ثلاثة تخصصات هي: هندسة الإطفاء والسلامة، وإدارة الكارثة
ّ ه للحماية المدنية عبدحسين بن مير أف التي تريد تحقيقها أكاديمية الالأهداما س:   ؟الل

 ل ومتخصص في علوم الدفاع المدني مركز دولي فعاعقد  .1
 عقد دورات متخصصة في مجالات الدفاع المدني  .2
 ومتخصصة في علوم الدفاع المدني  إعداد كفاءات علمية مؤهلة .3
 تأهيل مرتبات الدفاع المدني وإكسابهم الخبرات والمهارات والتدريبات لبلوغ درجة الاحترافية  .4
 فة الدفاع المدني لكافة الشرائح ونشر ثقا ترسيخ مفهوم الوعي الوقائي .5
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 [12]ورقة عمل 
 ؟ عدد مهام الدفاع المدني(: 1س)

- ................................................................................................... 
- .................................................................................................... 
- .................................................................................................... 
- .................................................................................................... 

 ؟مدنيةبد الل  ه الثاني للحماية الما الأهداف التي تسعى إليها الأكاديمية الأمير حسين بن ع(: 2س)
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 

 د الل  ه الثاني للحماية المدنيةأكاديمية الأمير حسين بن عبعرف (: 3س)
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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 المخابرات العامة س: الدرس الساد
  النشأة والتطور والشعار والواجبات -1

 ؟المقصود بدائرة المخابرات العامةما س: 
 الوطني وحماية مصالح الأردنلأمن هي مؤسسة مكلفة بموجب القانون هدفها الحافظ على اج: 

  ؟متى تم إنشائهاس: 
 م تأسيس دائرة المخابرات العامةم ت1464في عام ج: 

 ؟مما يتكون شعار دائرة المخابراتس: 
يط ك  يتكون من التاج، إكليل الزيتون، طائر العقاب، الدرع، الأفعىج:  ب عليه الآية ت  ، والسيفين وشر

قُۡل جا ﴿:ال كريمة   ﴾آءا ٱۡۡلاقُّ وا
 ؟الواجبات المنوطة لدائرة المخابرات العامةما هي س: 

 مكافحة التجسس  .1
 وتقديمها لصانعي القرار السياسي جمع المعلومات وتحليلها  .2
 مقاومة التخريب المادي ومكافحة الإرهاب  .3
ي .4  ة في سبيل أمن الممل كة وسلامتها المهام والعمليات الاستخبار
 ا بها رئيس الوزراء بأوامر خطية عمال التي يكلفهأال .5

  ز عليها دائرة المخابرات العامةالمنطلقات التي ترتكاذكر أهم س: 
 ميق لمفهوم الأمن الوطني الشاملتنطلق من الإدراك الع .1
 ن ميعتمد الأمن الوطني على منعة المجتمع وتعزيز عوامل قوته الذاتية لتوفير الحياة ال كريمة وضمان الأ .2
 يق ترسخ على في النهج والتقاليدإرث وطني عرالاستناد إلى  .3
ية ونماء المواطن الأردنيالأمن والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة وتعز  .4  يز لحر
 على كافة مؤسسات المجتمع المدني الانفتاح الموضوعي  .5
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 [13]ورقة عمل  
 ؟المقصود بدائرة المخابرات العامةما (: 1س)

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

..................................................................................................................... 
 ة المخابرات العامة واجبات دائر بين(: 2س)

- .............................................................................................. 
- ............................................................................................... 
- ............................................................................................... 
- ............................................................................................... 

 ؟مةبرز المنطلقات التي ترتكز عليها دائرة المخابرات العاأما هي (: 3س)
- .............................................................................................. 
- ............................................................................................... 
- ............................................................................................... 
- ............................................................................................... 

 حلل شعار دائرة المخابرات العامة(: 4س)
..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 

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