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 ردنالسلطات الدستورية و الحياة الحزبية في األ:  الخامسة الوحدة 

 
 ات الدستورية في األردنالفصل األول : السلط

عاون امل والتالتك يعد األردن أنموذجاَ للدولة الحديثة القائمة على المؤسسات الدستورية التي تقوم على
 في إدارة الدولة األردنية 

 :المؤسسات الدستوية في األردن 

  قضائيةال -3                         تشريعيةال -2                                تنفيذيةال -1

 " أوال : السلطة التنفيذية "

                                       :مكونات السلطة التنفيذية 

 كومة( .مجلس الوزراء )الح -2  مؤسسة العرش . -1 

    :  نظام الحكم في األردن

 ويمثل الملك مؤسسة العرش في المملكة األردنية الهاشمية ., نيابي ملكي وراثي  -

    : من الدستور األردني 28جاء في المادة 

                                 أن عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدهللا األول  -
 مؤسس المملكة األردنية الهاشمية

 : تكون وراثة العرش في الذكور من أبنائه وفقا لألسس اآلتية 

                        ,  ألكبرااألبن  ذلك أبناء ثم إلى أكبر , سنا   أكبر أبنائهصاحب العرش إلى تنتقل والية الملك من  -1
                                                                                                             وهكذا طبقة بعد طبقة .

أبناء  له إخوة فإلى أكبر لم يكن إذاخوته وإعقب تنتقل إلى أكبر  له والية الملكلمن إن لم يكن  -2
 ., وهكذا حسب الترتيبأخوته 

                  : ( بوصفه رأس الدولة )أبرز صالحيات الملك 

                                                                               قيادة القوات المسلحة فهو القائد األعلى للقوات المسلحة .                      -1
                                                                                                                    اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك . -2
                                                                                                               تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء . -3
                                                                                     وإنهاء خدماتهم .  ت ومدير الدركتعيين قائد الجيش ومدير المخابرا -4
                                                                                        .  المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلمبرام إ -5
                                                                                               . القاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية  إصدار  -6
                                                                                                                  ه .ئتعيين رئيس مجلس األعيان وأعضا -7
                                                                                              قرارها من مجلس األمة .إالمصادقة على القوانين بعد  -8
 .  حلهوفتتاحه وتأجيله او, جتماع الودعوة مجلس األمة ل, نيابية النتخابات االالدعوة إلى إجراء  -9

 صالحيات الملك المرتبطة بالسلطة التشريعية 9+8+7* نقطة 
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ضيات اء وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتيتألف من رئيس الوزر :)الحكومة(مجلس الوزراء 
  كافة . الدولةشؤون على  الحكومة صاحبة الوالية العامة تعدو ,العامة لحة المص

                                                                               :                                  األسس التي يتم بها تشكيل مجلس الوزراء

                                                                                               . ويكلفه رسميا  بتشكيل الوزارة , ختار الملك رئيس الوزراء ي -1
ية السامة الملكية دارهم على الملك إلصدار اإلءويعرض اسما, الوزراء  يختار رئيس الوزراء -2

                                                                                                          يل الحكومة .بتشك
                                                                                    .  الملكجاللة أمام  ةورييؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدست -3
   لثقةمن تشكيله للحصول على ا شهر الوزاري إلى مجلس النواب خاللبيانه يتقدم مجلس الوزراء ب -4

اللة ج اليهإخطة عمل الحكومة بناء  على كتاب التكليف السامي الذي وجهه   :عرف البيان الوزاري
 .  بتنفيذه التزامهاب عن وتسأل من مجلس النوا, واليتها بتنفيذه في مدة الحكومة وتتعهد  , الملك

                                                   :التنفيذية والتشريعية  تينوضح العالقة بين السلطوفقا ألحكام الدستور : 
  لنواب اإن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب وكل وزير مسؤول أمام مجلس  -

 ة مجلسلحصول على ثقااألساس يتعين على الحكومة للبقاء في السلطة عن أعمال وزارته وعلى هذا 
 النواب بناء  على البيان الوزاري .

                                      :األسباب الموجبة لتغيير الحكومات  /يقوم جاللة الملك بتغيير الحكومات 
                                                         :                            إذا رأى جاللة الملك أن  -
                                                                قدرتها على بذل المزيد من العطاء .انسجامها والوزارة فقدت  -1
                                                           فقدتها ثقة الملك وثقة الشعب .أمجموعة من األخطاء بت ارتك -2
 أو سياسة عربية خارجية مستجدة . متغيريد جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جد -3

 ديد . جزاري و* فأن جاللة الملك يدعو من يرى فيه األهليه لتحمل المسؤولية للشروع في تشكيل فريق 

  :مهام مجلس الوزراء 

                                                                                             مة للدولة .إعداد الموازنة العا -1
                                                                   قتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة .ا -2
                                                           ا .جية جميعهإدارة شؤون الدولة الداخلية والخار -3
 والخارجي . الداخلي يندتنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعي -4

 "السلطة التشريعية  " ثانيا :

 . لسلطاتهي الركيزة األساسية للحكم في الدولة األردنية التي تعد األمة مصدراً ل -

                                                                                   نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ردني على أن نص الدستور األ
 أهمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب في الحياة السياسية . ما يدل علىو -

                                                                        بمن تناط السلطة التشريعية في األردن :
                                                                                                               الملك . -1
                                                                                               : مجلس األمة ويتكون من  -2

 أ( مجلس األعيان . ب( مجلس النواب .
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                                                                                             : مجلس األعيان
                  أعضاء وال يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس نصف عدد, أعضاء يعينهم الملك بإرادة ملكية 

 مجلس النواب .

                                                                                              : مجلس النواب 
 . أعضاء منتخبين باالقتراع السري من الشعب بمقتضى قانون انتخاب معمول به

 : دستوربمقتضى ال التشريعية لطةأبرز اختصاصات الس

                      )دور تشريعي(                                شريع القوانين المنظمة لحياة الشعب .ت -1
                                 (                                               )دور رقابي   منح الثقة للحكومة . -2
                                              )دور رقابي( دائها .أستجوابها ومراقبة ار العامة والحكومة حول األمو ءلةمسا -3
 دور تشريعي() إقرار الموازنة العامة . -4

 

 " ثالثا : السلطة القضائية "

                                                                                         : ةأهمية السلطة القضائي
 . بعضاهم بالدولة وببعضهم تتطبيق القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالق  -

                                                              : تعد السلطة القضائية مستقلة عن السلطات األخرى 
            كة .في المملا للقانون المعمول به اقوف هاوتصدر أحكام, ختالف أنواعها اتتوالها المحاكم ب حيث -

                                                                                             :بموجب الدستور األردنيبماذا يتمتع القضاة 
            ضائيمجلس القمن ال يصدر إذ يعينون ويرقون ويعزلون في المحاكم النظامية بقرار, ستقاللية تامة ا -

 ويقترن بإرادة ملكية سامية .

 :ختصاصات السلطة القضائية ا

                                                   . التنفيذيةطبيق القوانين واألنظمة التي تحددها السلطة التشريعية والسلطة ت -1
                                دة القانون والتكاملمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سياض -2

                                                                                                             مع السلطتين التشريعية والتنفيذية .
                          بي بالصورة التي تتوافقايجاإلتغيير الوإحداث  الجريمة واالنحراف , حماية المجتمع من  -3

                                                                                                     .  مع أهداف المجتمع وطموحاته
 المجتمع . ستقرار والتوازن داخلوتحقيق اال, الفصل بين المتخاصمين  -4

                                                                                            : ئي األردنيالمجلس القضا
 سلطات .قمة هرم السلطة القضائية ويجسد مع مجلس األمة والوزراء مبدأ الفصل بين اليمثل  -

                                                                                                   : المحاكم خصائص
                                                     . أو غير رسمية   جهة سواء أكانت رسميةأي مصونة من تدخل ومستقلة تعد  -
                                                                                          .   اسجلساتها مفتوحة أمام الن -
لمحاكم نواع اأعلى اختالف  إلى القضاء امكاالحتالمؤسسات المختلفة جميعها والهيئات و يحق لألفراد -

 ودرجاتها تطبيقا لمبدأ استقاللية القضاء .
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 :أنواع المحاكم 

                                                                                           نظامية . المحاكم ال -1
                                                                                 .  دينيةحاكم الطوائف الم -لمحاكم الشرعية   با -وتشمل :  أ دينية .المحاكم ال -2
 خاصة .المحاكم ال -3

 

 ألردنالفصل الثاني : الحياة النيابية في ا

 : هاإلمار األردن منذ تأسيسالحياة النيابية في بدأت 

 . 1946حتى اإلستقالل  1929 مشكلت خمس مجالس تشريعية ما بين عا -

                                                                              : تميزت المجالس التشريعية  
                                                                                                    النشاط السياسي . -1
                                                                            . أداء الحكومات ومساءلتهامراقبة  -2
 التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية . -3

 

 م( "9671-1946حياة النيابية بين عامي ) " أوال : تطور ال

                               : جتماعيةية واالالقانونية والسياس جداتمجموعة من المستشهدت الحياة النيابية بعد اإلستقالل 
                                                                                       .م  1948نتيجة نكبة فلسطين  -1
 م . 1950وحدة الضفتين عام بسطينية مع األردن إتحاد ما تبقى من األراضي الفل -2

                                        :                                  1950أعيد النظر في قانون اإلنتخاب عام 
 تخابات .ناال الفلسطنيين في الضفة الغربية في لضمان مشاركة -

                                                                   : والنيابي متى بدأ األردن يقطف ثمار التطور الدستوري
                                       (                                فسر) . 1956عندما أجريت اإلنتخابات عام  -
                                                     اتجاهاتها . تالفخايات السياسية كافة على مشاركة الفعال  -1
   عندما حصل مرشحو األحزاب, ة ظهور أكبر كتلة إتالفية حزبي خامسشهد المجلس النيابي ال -2

 مقعدا (40)مقعدا من أصل  (26)على 

                                                                                                                :الحكومة الوطنية 
 سليمان النابلسي . برأسةوكان على  1956هي أول حكومة حزبية إئتالفية تشكلت عام  -

                               م(1967 – 1946 ) ما بين عام النيابية ةأهم التحديات التي واجهت الحيا
                                                                        : حلت معظم المجالس النيابية قبل إنتهاء مدتها الدستوريةأو 
                                                                                           الحروب اإلقليمية . -1
 القضية الفلسطينية .تداعيات  -2
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                                                      : تينمتى جرى أخر إنتخاب مجلس نيابي يجمع بين الضف
 ) التاسع (  . 1967/ نيسان /  15

                                                         م :1967عام ماذا نتج عن احتالل إسرائيل للضفة الغربية 
                                                                                   تعطلت وظيفة السلطة التشريعية . -1
                                                                                        تأجلت جلسات مجلس األمة . -2
 التاسع ألكثر من مرة . لس النيابيمجال فترةمددت  -3

                                                              :إلى متى بقي األردن دون إنتخابات نيابية )معطلة( 
 م1984حتى عام  -

                                                      :بماذا قامت القيادة الهاشمية إليجاد بديل المجلس النيابي 
                                   قامت باجتماعات مع فئات الشعب ومشاركتهم في صنع القرارات وأوجدت صيغ بديلة : -
                                                                    م 1972شروع اإلتحاد الوطني األردني عام م -أ

 م .1978اري عام المجلس الوطني اإلستش -ب

 م( "9841-1978" ثانيا : المجلس الوطني االستشاري األردني   )

                                                                                                :إنشاء المجلس الوطني اإلستثماري 
                                                                             الدستوري حل مؤقت لسد الفراغ -1
                                                                                 ة للمشاركة الشعبية .إتاحة الفرص -2
 تحمل المسؤولية في صنع القرار . -3

                                                                                        :المجلس الوطني اإلستشاري 
 لمجلسهو مجلس معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء كانت مدته عامين وجاء تركيبة ا

 ممثل لشرائح المجتمع وفئاته السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية .

 :طني اإلستشاري على ماذا أكدت الرسالة الملكية في إنشاء المجلس الو

            دستوريةعلى أن المجلس ليس بديال  عن الحياة النيابية اإلنتخابية وال المؤسسات ال تأكد -
 والتي ستعود في حين تسمح الظروف .

                                         : م9841صدور اإلرادة الملكية بدعوة مجلس األمة لإلجتماع بالدورة اإلستثنائية عام 
 ر . لتعديل بعض مواد الدستو و حل المجلس الوطني اإلستشاري -

                                                       : م1984فرعية عام تكميلية أصبح باإلمكان إجراء إنتخابات 
ي بين عام فترة ماال فيأعضاء من المجلس النيابي التاسع  ثمانيةوفاة بلملء المقاعد النيابية الشاغرة  -
                                           م( . أجريت انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة , 1984- 1974)

 العاشر . وسمي هذا المجلس بالمجلس النيابي 

                                                                            :م1988ابرز االحداث النيابية في عام 
 .  انتخابات جديدة دعي إلجراءحل المجلس النيابي العاشر و -
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 م " 1989" ثالثا : الحياة الديمقراطية في األردن عام 

 عادةإلر جاللته أول فرصة م* رغبة من الملك الحسين بن طالل في استمرار مسيرة اإلصالح استث
 : م1989 ل إلى إجراء إنتخابات برلمانية عامدعى الملك حسين بن طالالحياة البرلمانية , 

                                                               . قتصادية للتعامل مع عدد من األحداث كاألزمة اال -1
 . فك اإلرتباط مع فلسطين -2

                                       بداية مرحلة جديدة م1989يعد إنتخاب المجلس النيابي الحادي عشر عام 
 : في مسيرة الديمقراطية األردنية

 ة من مختلف الشرائح واألطياف السياسية في األردن .عألنه شهد مشاركة حزبية واس -

 :آخر المجالس النيابية في عهد الملك حسين بن طالل 

 م . 1997عام المجلس النيابي الثالث عشر  -

 م " 2001نذ عام " رابعا : الحياة النيابية م

 :شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبدهللا الثاني تطوراً ملحوظاً 

                                          ضرورة نشر ثقافة الديمقراطية .بظرا  إلى توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة ن -1
                                            . ني اسية ألطياف المجتمع األردتعزيز مفهوم المشاركة السي -2
 ب .دعوته إلنشاء الهيئة المستقلة لإلنتخا -3

                                     : أكد الملك عبدهللا الثاني ضرورة ترسيخ سياسة اإلصالح وتطوير الحياة الحزبية
 لقرارلتمكين المواطن األردني من المشاركة الفاعلة في صنع ا -

                                                    : م 2001حتى عام  قائم استمر المجلس النيابي الثالث عشر
                                                                        :         والمتمثلةبسبب الظروف التي مر بها األردن حيث أجل انتخاب مجلس جديد  -
                                                                               .  بتداعيات حرب الخليج الثانية  -1
  .  اإلنتفاضة الفلسطينية -2

                                                                               :  المجالس في عهد الملك عبدهللا الثاني
                                                                                   م 2003المجلس الرابع عشر عام  -
                                                                               م  2007المجلس الخامس عشر عام  -
  . م2012ب قانون حس 2013المجلس السابع عشر  -

                                                       :م  2016أهم ما جاء في قانون إنتخاب النيابي في عام 
                                              للكوتا النسائية . امقعد( 15)بينهم من عضوا  (130)س النواب أصبح عدد أعضاء مجل -1
من  متلك كل ناخب عددبحيث ي, وإعتماد القائمة النسبية المفتوحة , انون الصوت الواحد إلغاء ق -2

 نتخابية .األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته اال

خابات النيابية من أجل اإلشراف على اإلنت م2012هي هيئة تأسست عام   الهيئة المستقلة لإلنتخاب :
 اف على أي إنتخابات يقررها مجلس الوزراء .وإدارتها في كل مراحلها واإلشر
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 ةبيالنيا لساهي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمج :الكوتا النسائية 
 لضمان تمثيل المرأة األردنية في مواقع التشريع وصنع القرار .,  للنساء ةوالبلدي

 

 الث : الحياة الحزبية في االردن الفصل الث

                                                                           : الحياة الحزبية في األردن متى بدأت
 .م 1921مارة عندما تأسس حزب اإلستقالل الذي شكل أول حكومة أردنية عام اإل عهدمنذ  -

                                                                     : التي كانت عليها األحزاب في األردن الصبغة
                                      :                                                         وتدعو إلى قومية - 1
 الهجرة اليهودية إلى فلسطين .ووعد بلفور  رفض -ب      الوحدة العربية م قيا -أ

 داب البريطاني .إنهاء اإلنت -حصول األردن على اإلستقالل .  ب -أ  : بــ وطالبت  وطنية -2

 

 : األحزاب التي تشكلت في عهد اإلمارة

                                                                                                 حزب اإلستقالل . -1
                                                                                             حزب الشعب األردني . -2
 . طني األردنيحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الو -3

 

 م( "5791-1946" أوال : تطور الحياة الحزبية بين عامي )

                              :                         بسبب,  1946نشطت الحياة الحزبية في األردن بعد عام 
                                                                                      .م  1946اإلستقالل عام  -1
                                                                                       .م  1950وحدة الضفتين عام  -2
 .م  1952الدستور عام  إصدار -3

                                                            :دور في تطور الحياة الحزبية م  1952كان للدستور عام 
 .والجمعيات  االحزاب السياسية ألنه سمح بتشكيل  -

                                                                              :مثال على حكومة تشكلت باألحزاب السياسية 
  م .9571 – 1956حكومة سليمان النابلسي عام  -

                                                           :التطور الذي طرأ على الحياة الحزبية في حكومة سليمان النابلسي 
 . مدةإزداد النشاط الحزبي اإليديلوجي الفكري في تلك ال -

                                                 بسبب :  :إعالن الدولة األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي 
                                                         . لحزبيوالقوانين الناظمة للعمل ا مخالفة بعض األحزاب الشروط التي اقرها الدستور -1
                                                        تر األوضاع السياسية واإلقتصادية إقليميا  ودوليا  .تو -2
 . الوطن وسالمته نللحفاظ على أم -3
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                                                                     : جماعة األخوان المسلمينلم يتم حل و ايقاف 
 .  كم أنها جمعية خيرية إجتماعية وليست حزبا  سياسيا  بح  -

 م .  1989* بقي النشاط الحزبي محدودا في األردن حتى عام 

الة ن فيها حوتعل , تالدولة في حالة األزما إليهاهي مجموعة من القوانين التي تلجأ  :األحكام العرفية 
  يستتبى التنفيذية صالحيات واسعة حت وتمنح فيها السلطة, الطوارىء حتى تزول الظروف الطارئة 

 األمن واإلستقرار في البالد .

 م "1989" ثانيا : مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية منذ عام 

 

                                                             : م 1989بية بعد عام زماذا كان يطلق على الحياة الح
 بية )مرحلة التحول الديمقراطي(زياة الحمرحلة العودة إلى الح -

 :بمرحلة التحول الديمقراطي  1989سميت المرحلة بعد عام 

 .  نها شهدت إعادة إنطالق الحياة النيابية من جديدأل -1
 ركت بهاوشانتخابات جراء اإلنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب السياسية بالترشح لالإ -2

 بية والسياسية .زمختلف األطياف الح
 

 :( 1989بية )زأبرز مظاهر العودة إلى الحياة الح
 .م  1991لوطني عام صدور الميثاق ا -1
 . م1992 صدور قانون األحزاب عام  -2
 إطالق الحريات العامة . -3
 .م  2007حزاب عام تعديل قانون األ -4
 

 :الميثاق الوطني  ةظهور فكر
      عليها  تاتفقل السياسي التي عمللالناظمة  العامةلمبادىء الذي يتضن ار العام بوصفة اإلطا -

 فئات المجتمع األردني المختلفة .القوى السياسية و
 

 :الميثاق الوطني  سعى
 النهج الديمقراطي . ترسيخ -1
 التعددية السياسية عن طريق اإللتزام بمبادئه . قتحقي -2
 

 :مبادىء الميثاق الوطني 
 م للتنظيمات واألحزاب السياسية .الديمقراطي في السلوك العا هجالناحترام قواعد  -1
 أحزاب جديدة . خيصنتخابات وترألحزاب باستئناف عملها والمشاركة في االلالسماح  -2
 خرين .رسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات اآلت -3
ستور ن حرية الرأي في إطار الدع بيرمان الحريات األساسية للمواطنين جميعا  بما يكفل التعض -4

 الفرص بين المواطنين . ؤوتحقيق العدالة والمساواة وتكاف
 لحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة .ا -5
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 : م1992صدور قانون األحزاب عام 
 اهر الحياة الديمقراطية للدولة .ألن األحزاب السياسية تعد من مظ -
 

 :قانون األحزاب 
لق توجها خ, ما أوجه الحياة السياسية والحزبية وتناول تنظيم مختلف م ,  1992ر عام هو قانون صد

 .جية كافةيدولواسيين إلنشاء أحزاب سياسية مثلت االتجاهات السياسية القومية والوطنية واأليلدى الس
 

 :الحزب 
ة من تنظيم سياسي يتألف من جماع م الحزب بأنه 1992عرف قانون األحزاب األردني لعام 

لق حددة تتعمهداف أن وفقا  للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق ياألردني
 جتماعية ويعمل بوسائل سلمية ومشروعة .قتصادية واالبالشؤون السياسية واال

 
 :كيف تم إطالق الحريات العامة 

 حريات .للرفية المقيدة عإلغاء األحكام ال -1
 صة .من الصحف والمجالت والمطبوعات المتخصبإصدار العديد السماح  -2
 

 :اذكر التعديالت التي جاءت على قانون األحزاب 
 و .عض (500)عن  للحزبأن ال يقل عدد المؤسسين  م , 2007عام  -1
                             , اعضو( 150) للحزبعدل القانون ليصبح عدد المؤسسين ,  م2015 في عام  -2

 .  بهدف تشجيع المشاركة الحزبية
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 بنك األسئلة الوزاري / الوحدة الخامسة

 

 لتنفيذية في األردن من مؤسسة العرش باإلضافة إلى :اتتكون السلطة  -1

 جلس الوزراءم -لمحمكة الدستورية        دا -لمجلس القضائي         جا -ب           مجلس األمة  -أ

 

                  ( من الدستور األردني أن عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي28ءت المادة )جا-2

 في أسرة الملك  :

 بدهللا الثانيع -د          بدهللا األول ابن الحسين ع -الل بن عبدهللا     جط -لحسين بن طالل      با -أ

 

 لس األمة من صالحيات  :رارها من مجتعد المصادقة على القوانين بعد إق -3

 ئيس الوزراءر -لمجلس القضائي              د ا -ج       جاللة الملك -ستورية           بالمحمكة الد -أ

 

 عيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم من صالحيات  :ت – 4

 جلس األعيانم-د         النواب           مجلس-ج           الملك   -لوزراء            بامجلس  -أ

 

 لمعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم من صالحيات :يعد إبرام ا -5

 جلس النوابم -جلس الوزراء        دم -ج          جلس النواب    م -ب            الملك        -أ

 

 :األمة لالجتماع تعد من صالحيات  ات النيابية ودعوة مجلس الدعوة إلى إجراء االنتخاب  -6

 مجلس الوزاء -ج              الملك    -ج           جلس األعيان    م -النواب          ب سمجل -أ

 

 الدولة كافة , هو : صاحب الوالية العامة على شؤون -7

 س الوزراءلمج -جلس األعيان        دم -ج             جلس النوابم -ب  المجلس القضائي    -أ

 

لثقة المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانه الوزاري لمجلس النواب للحصول على ا -8

 هي :

 ربعة أشهرأ -د         ثالثة أشهر      -ج                 شهرين     -ب                   شهر  -أ

 

 ن مهام  :ان اعداد الموازنة العامة للدولة م -9

 يوان المحاسبةد -ن           دمجلس األعيا -ج         مجلس النواب -ب    س الوزارء     مجل -أ

 

 هو : لمجلس الذي من مهامه تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي ,ا -10

 نمجلس األعيا -جلس النواب            دم -ج     لمجلس القضائي    ا -جلس الوزراء           بم -أ

 

 : ما عداكل مما يأتي من مهام مجلس الوزراء  -11

                                                                                              لعامة للدولةإعداد الموازنة ا -أ

 راح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمةتاق -ب

                                                                   رجية جميعهالداخلية والخاإدارة شؤون البالد ا -ج

 القوانين الناظمة لحياة الشعب تشريع -د
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 حكام الدستور األردني فإن مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام :وفقا أل -12

 جلس النوابم -ن             دمجلس األعيا -ج        لمجلس القضائي         ا -لملك            با -أ

 

 تناط السلطة التشريعية في األردن بــ : -13

 لملك والمجلس القضائيا -لملك ومجلس الوزراء       با -أ

 الملك والمحكمة الدستورية -د    الملك ومجلس األمة       -ج

 

 من اختصاصات السلطة التشريعية : -14

 استجوابها ومراقبة أدائهااألمور العامة و مساءلة الحكومة حول -أ

 نفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الخارجي والداخليت -ب

 والوزراء تعيين مجلس الوزراء -ج

 العامة للدولة  إعداد الموازنة -د

 

 ر الموازنة العامة للدولة هي  :السلطة التي تختص بإقرا -15

 السياسية -د       القضائية    -ج            ة   التنفيذي -ب       التشريعية   -أ

 

 ة هي :السلطة التي تختص بمنح الثقة للحكوم -16

 لسلطة الرابعةا -د   لسلطة التنفيذية     ا -ج        ائية السلطة القض -ب        السلطة التشريعية   -أ

 من اختصاصات السلطة التشريعية : -17

 لملكايع القوانين ورفعها إلى اقتراح مشار -ب                        وزراءتعيين مجلس الوزراء وال -أ

                عها  دارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميإ -د           مسائلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدائه -ج

 

 بقرار يصدر عن : قضاة وترقيتهم وعزلهم في المحاكم النظامية في األردنيتم تعيين ال -18

 ائرة قاضي القضاةد -ائي          دالمجلس القض -ج    جلس النواب      م -ب       مجلس الوزراء  -أ

 

 من اختصاصات السلطة القضائية : -19

 مع من الجريمة واالنحرافحماية المجت -ب            نح الثقة للحكومة                                 م -أ

 زنة العامةإقرار الموا -د               اد الموازنة العامة للدولة                  إعد -ج

 

لسلطة التي تختص بإحداث التغيير اإليجابي بالصورة التي تتوافق مع أهداف المجتمع ا -20

 وطموحاته :

 اإلعالمية -د     لتنفيذية      ا -ج               لقضائية         ا -لتشريعية             با -أ

 

 قمة هرم السلطة القضائية في األردن : -21

 لس القضائيالمج -د      ي القضاة    قاض -ج     لمحكمة الدستورية    ا -حكمة أمن الدولة     بم -أ

 

 من المحاكم الدينية في األردن  : -22

 لمحكمة الدستوريةا-ة          دالخاص المحاكم -ج     حاكم الطوائف م -لمحاكم النظامية         با -أ
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 لذي شهد ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية هو  :االمجلس النيابي  -23

 الخامس -د          الرابع  -ج        األول  -لثاني     با -أ

 

 :م , وقد عرفت باسم الحكومة  1956عام  ية في األردنفتم تشكيل أول حكومة حزبية ائتال -24

 لعربيةا -الوطنية        د -ج المحلية     -ب  القومية   -أ

 

 كومية حزبية ائتالفية باسم الحكومية الوطنية في األردن كانت برئاسة :حأول  -25

 سين الطراونةح -لهدى           دتوفيق أبو ا -بلسي            جسليمان النا -م       بإبراهيم هاش -أ

 

 مع بين الضفتين الشرقية والغربية هو :مجلس نيابي يجالعام الذي جرى فيه انتخاب آخر  -26

 1970-د        1967 -ج     1969 -ب    1968 -أ

 

لمدة لمجلس النيابي الذي مددت فترته ألكثر من مرة ولم تجر انتخابات نيابية بعد انتهاء اا -27

 م , هو :1984القانونية له وبقي معطال حتى عام 

 الحادي عشر -د           العاشر      -ج                التاسع               -ب الثامن                  -أ

 

 ي الذي أنشىء في عهده المجلس الوطني االستشاري هو  :الملك الهاشم -28

 لحسين بن طاللا -اني                 دعبدهللا الث -ول          جعبدهللا األ -هللا         بطالل بن عبد -أ

 

           ,دنية المجلس النيابي الذي يعد انتخابه بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األر -29

 هو المجلس :

 لسابع عشرا -لرابع العاشر        دا -ج                  لحادي عشر    ا -ب       التاسع       -أ

 

   عهد الملك الحسين بن طالل هو آخر المجالس النيابية في -30

 الثالث عشر- د          الخامس عشر  -ج               الرابع عشر        –ب    الحادي عشر        -أ

 

 م , هو :2016جاء في قانون االنتخاب النيابي الجديد الذي صدر عام  أهم ما -31

 لغاء الصوت الواحد واعتماد القائمة النسبية المفتوحةإ -أ

 عضوا150ح صبعدد أعضاء مجلس النواب أ -ب

 يلة للمجلس النيابيإيجاد صيغ بد -ج

 عتماد الصوت الواحد وإلغاء القائمة النسبية المفتوحة ا -د

 

                  م , أصبح عدد أعضاء 2016قانون االنتخاب النيابي الجديد الذي صدر عام  بحسب -32

 مجلس النواب :

                                                                   مقعدا للكوتا النسائية  15عضوا من بينهم  150 -أ

 مقاعد للكوتا النسائية 10عضوا من بينهم  150 -ب

                                                              مقعدا للكوتا النسائية   12عضوا من بينهم  120 -ج

 تا النسائيةمقعدا للكو 15بينهم  عضوا من 130 -د
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 لعام الذي تأسست فيه الهيئة المستلقة لالنتخاب هو  :ا- 33

 2013-د       2010 -ج    2012 -ب    2011 -أ

 

 م هو  : 1921ردنية عام الحزب الذي شكل أول حكومة أ -34

 االستقاللزب ح-زب اللجنة التنفيذية            دح -ج   زب األمة          ح -زب الشعب           بح -أ

 

 : ما عدا, ألحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اإلمارة اكل مما يأتي من  -35

 حزب األمة -دزب الشعب األردني    ح -ج       لتنفيذية  احزب اللجنة  -ب         حزب االستقالل   -أ

 

 سين للحزب :ليصبح عدد المؤس, م 2015عدل قانون االحزاب عام  -36

 عضوا 150 -عضوا                د 350 -ج                    عضوا 500 -ب        عضوا   100 -أ

 

 :داما ع, م 1991اق الوطني عام كل مما يأتي من مبادىء الميث -37

 حترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزابا -أ

 اآلخرينرسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات ت -ب

 عدم ترخيص أحزاب جديدة -ج

 لحفاظ على الصفة المدنية والديقراطية للدولةا -د

 

 

ن بقصد سمى التنظيم السياسي الذي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا للدستور وأحكام القانوي -38

 المشاركة في الحياة السياسية :

 الميثاق -د  لنقابة             ا -ج                     لجمعية            ا -لحزب                 با -أ

 

 االجابات : *  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 أ أ ج د د أ أ أ د ج أ ب ب ج د

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 د ب د ب ج ب ج د ب د ب ب ج ج أ

31 32 33 34 35 36 37 38        

        أ ج د د د ب د أ



 

 

15 

 منية في االردنسة العسكرية و األجهزة األالمؤس : السادسةالوحدة 

 
 جيش العربيال -األردنية الفصل األول : التطور التاريخي للقوات المسلحة 

 
 الجيش العربي -القوات المسلحة األردنية 

 عاصر .ها الحديث والمعبر مراحل تاريخوتطورها هي الركيزة األساسية لنشأة الدولة األردنية 
 

 :اذكر المراحل التي مر بها الجيش العربي أثناء تطورها 
 .  م1953 – م1921المرحلة األولى 
 .   م1966 –م 1953المرحلة الثانية 
 .   م1976 – م1967المرحلة الثالثة 
 .   م1999 – م1977المرحلة الرابعة 
 .   حتى اآلن – م1999المرحلة الخامسة 

 
 م( " 1953 – 1921المرحلة األولى )" أوال : 

 
 : م 1921عام  نواة الجيش العربي ممن تكون

 ن .ى شرق األردوا مع األمير عبدهللا بن الحسين إلؤرجال الثورة العربية الكبرى الذين جامن  -
 

 :يتطلب وجود جيش إمارة شرق األردن كان إنشاء 
 ها وشعبها .ضلحماية أر -
 

 :األولى ة في المرحلتشكيالت الجيش 
 قوة السيارة . -3  األمن العام . قوة -2  القوة العربية . -1
 

 :القوة العربية 
                                 , هي القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا بن الحسين من الحجاز إلى معان  -

 .  جندي 250ضابط و 25وتكونت من 
 

 قوات األمن العام
 .  وة الهجانةق -2وة الدرك الثابتة ق -1  وتكونت من :, ن حفظ األممهمتها  -
 

 :تكونت القوة السيارة 
 فرد . 750 أفرادها من سرايا فرسان ومشاة وبلغ عدد -
 

 :التطورات التي مر بها الجيش العربي في المرحلة األولى 
 م .1923قوة السيارة عام الحاقها بوإل, إلغاء قوة األمن العام  -1
 .1923اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام إطالق  -2
 شكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية .ت -3
 شكيل سالح الجو األردني وسالح المدفعية .ت -4
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 طالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارةا
 بية متعددة .رعألنه كان مكون من عناصر  -1
 .ل هذا االسم إلى اليوم وال يزال يحم ,لكل العرب يدافع عن قضاياهم ا ليكون جيش -2
 

 م ( " 1966 – 1953" ثانيا : الثانية )
 

 :المرحلة الثانية  التي شهدتها سنوات تطوراتالأهم 
 . م 1956 في األول من آذار عامتعريب قيادة الجيش األردني  -
 

 : 1956عدد الضباط اإلنجليز في الجيش العربي عام  بلغكم 
طوير تون أي , وقد حالت هذه القيادة المخلصة لبريطانيا دائد الجيش جون كلوب ضابطا  بقيادة ق 64

 .للجيش األردني , وهذا ما عبر عنه الملك الحسين ابن طالل في مذكراته 
 
 
 
 
 

 كما حددها الملك في خطابه تعريب قيادة الجيشأسباب ودوافع 
ادة ن قيالة البالد و الوطن االردني منفعة الجيش الن الضباط االنجليز شغلوا مناصب مهمة و خدم

ت ن سيطرلندن حدث اي تطوير على الجيش االردني و مصلحة االمة و اعالء كلمتها التاالنجليز لم 
 . على الشؤون العسكرية كما عبر الملك 

 
 :تعريب قيادة الجيش 

 جليزاإلن لقادةوكبار اللملك حسين بن طالل بإنهاء خدمات قائد الجيش كلوب  ءهو قرار تاريخي جري
ؤدي مهمته األردنية , وليلتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ القوات المسلحة م ,  1956آذار عام  1في 

 .الوطنية والقومية التي أنشىء ألجلها 
 

 * خطاب الملك الحسين بن طالل في إعالن قرار تعريب قيادة الجيش األردني : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         لم يكن في مقدوره أن ينسى إخالصه ووالءه إلنجلترا ," على الرغم من أن كلوب كان القائد العام لجيشي , ف

                                                       هذا الوضع يفسر سيطرة لندن في ما يختص بشؤوننا العسكرية " 

 86الملك الحسين بن طالل : مهنتي كملك , ص

                                                                                   أيها الضباط والجنود البواسل :                 

أحييكم أيمنا كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحراسا وجنودا , وبعد :                                                          

من اإلجراءات الضرورية في مناصب الجيش ,                فلقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبالدنا ووطننا أن نجري بعضا

         فنفذناها متوكلين على هللا العلي القدير , ومتوخين مصلحة أمتنا وإعالء كلمتها ,                                                 

                                                         وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم الطاعة والنظام .                     

وأنت أيها الشعب األردني هنيئا لك بجيشك المظفر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن , ونذر روحه لدفع العاديات عنه 

                      مستمدا من تاريخنا روح التضحية والفداء , ومتوسما نهج األلى في جعل كلمة هللا هي العليا ,         

 " إن ينصركم هللا فال غالب لكم "                                                                                              

 م  1956آذار عام  2إلى الضباط والجنود في الجيش العربي في الملك الحسين بن طالل خطاب 



 

 

17 

 الرغبة الملكية السامية : اتخذ مجلس الوزراء قراره بتنفيذ
 نهاء خدمات القائد العام للجيش جون كلوب .إ -1
 عيين اللواء راضي عناب رئيسا لألركان .ت -2
 

 أهم التطورات التي جاءت في المرحلة الثانية
 ن .وخروج القوات البريطانية من األردم 1957 في عام المعاهدة األردنية البريطانية إلغاء -1
 تي : على النحو اآلاد المنتسبين في الجيش من ضباط وجنود في هذه المدة أعد ازدياد -2

 عدد الضباط والجنود السنة

 20,000 م 1953

 25,000 م 1956

 55,000 م 1967

 
 شكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش .ت -3
 

 ةالتي دخلت على الجيش في المرحلة الثاني والكتاب األلوية
 ألوية الحرس الملكي . -1
 سالح الدروع الملكي . -2
 كتائب المدفعية . -3
                                                                                       مشاة مثل :للألوية جديدة  -4

 . واء اليرموكل, لوليد لواء خالد بن ا, لواء حطين , لواء القادسية , لواء اإلمام علي بن أبي طالب 
 
 

 م ( " 1976 – 1967" المرحلة الثالثة : ) 
 

 :الجيش  في تطور تحديات سياسية وعسكرية أثرت بصورة كبيرة في هذه المرحلة شهد األردن 
 :  بسبب الصراع العربي اإلسرائيلي  -

 ية غربفة الفقد فيه الجيش الكثير من أسلحته , واحتلت إسرائيل الض م1967حرب حزيران عام 

 يسرائيلاإل جيش العدو على انتصارعربيحقق فيها الجيش أول  م 1968الكرامة معركة 

 شارك الجيش األردني في القتال على الجبهة السورية م 1973حرب تشرين )رمضان( 

 
                              أدت هذه التحديات إلى إعادة النظر في تنظيم الجيش وتدريبه وتسليحه ,       

 : عدة من أهمهاتطورات فشهدت المرحلة الثالثة 
سكرية ت الخاصة للقيام بمهمات اإلستطالع ومكافحة اإلرهاب واستهداف األرتال العتشكيل القوا -1

 وإعاقة تقدمها .
 والخدمات( سنادواإلمناورة الم مختلف وحدات ضنظيم الجيش على أساس الفرق )كل فرقة تت -2
 . الميداني ويمة الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع الجتطوير منظو -3
 الجغرافي الملكي . إنشاء المركز -4
نساء ومن مظاهر هذه المشاركة تجنيد عدد من ال, شاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة م -5

 .  للعمل إداريات في القوات المسلحةالجامعيات األردنيات 
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 م ( " 1999 – 9771" المرحلة الرابعة : ) 
 

                                                                 :ور التط أبرز مظاهرتميزت هذه المرحلة بتطورات ملحوظة للجيش من حيث التسليح والتدريب 
 نشاء جامعة مؤتة العسكرية )الجناح العسكري( والعديد من الكليات العسكرية .إ -1
 الحرب اإللكترونية . إنشاء مديرية -2
               ةسن الثامنة عشر وان ما بلغني ينص على إلحاق الذكور مالذ: صدور قانون خدمة العلم  -3

 في التدريب العسكري لمدة عامين .
 المسمى إلى القوة البحرية الملكية . ريغيتو الملكي تطوير قوة خفر السواحل -4
 لنقل .بأحدث الطائرات المقاتلة وطائرات ا ورفده ر سالح الجوي الملكي يتطو -5
 لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحة . دارة شؤون المرأة العسكرية تأسيس إ -6
م صدرت اإلرادة الملكية بإلحاق كلية األميرة منى بجامعة مؤتة العسكرية وذلك  1998في عام  -7

 مؤهالت . لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات ال
ولية دظرا إلى ما حظيت به القوات المسلحة من سمعة , نالمشاركة في قوات حفظ السالم الدولية  -8

 .معهد تدريب عمليات السالم  شىءوان, وإشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه , طيبة 
 ليكون : إنشاء صرح الشهيد -9
 خليدا  لشهداء الجيش العربي األردني .ت -أ

 لحديث وإنجازات القوات المسلحة .افا  وطنيا  يسجل تاريخ األردن متح -ب
 

 حتى اآلن ( " – 1999" المرحلة الخامسة : ) 
 

 :سين بن الحاحظيت القوات المسلحة األردنية باهتمام بالغ من الملك عبدهللا الثاني 
 . تقبليةاته المسوتطلع شبحاجات الجيه وقائد للقوات الخاصة وهو األكثر دراي األنه كان أحد أفراده -
 

 :اذكر التطورات التي شهدتها المرحلة الخامسة 
                    ,                      م1999عام أسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير ت -1

  لتصنيع المعدات المدنية والعسكرية . 
 ى نظام المناطق العسكرية .ام الفرق إلإعادة تنظيم القوات المسلحة من نظ -2
 يثة .إدخال طائرات نقل وقتال حدحدث بو,لقواعد العسكرية العمل بنظام افي استمرار سالح الجو  -3
 للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية والدولية . ات إنشاء مركز أدارة األزم -4
 متطور.ة أسطول حديث وبواسط لحةلتأمين تنقالت أفراد القوات المس نظام النقل اإلداري تحداثاس -5
 .  دخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها لمواكبة التطور اإللكترونيإ -6
 
 *KADDB  1999مؤسسة عسكرية تأسست عام مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير : هو 

                      يةت المدنية والعسكرتعمل في مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج األولية من المعدا
 لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية .
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                                                               الفصل الثاني : الدور التنموي واإلنساني
 المسلحة األردنية )الجيش العربي( للقوات

 
 :ها الجيش العربي األدوار التي يقوم ب

 د العدوان .ص -ب الدفاع عن حدود الوطن .-أ المتمثل في : لدور العسكريا -1

 الوقوف بجانب األشقاء العرب في أزماتهم المتمثل في : لدور القومي ا -2

 لتنمية .دفع حركة ا -أ المتمثل في : لدور التنمويا -3
 .  نية التحتيةلمشاركة في تنفيذ المشاريع اإلقتصادية والبا -ب

 دانياصي وال, فكان له النصيب الوافر بشهادة الق حفظ السالم الدولي المتمثل في : لدور اإلنساني ا -4

 
 " أوال : الدور التنموي للقوات المسلحة األردنية "

 
 :مجاالت المشاركة التي تقوم بها القوات المسلحة في دورها التنموي 

                                                                                              مجال القوة البشرية . -1
 مجال التعليم والثقافة . -2
                                                                                                  مجال الصناعي .ال -3
 مجال الصحي .ال -4
                                                                                                         ال الزراعة والري .مج -5
 مجال اإلنقاذ واإلخالء . -6
 والمساحة الجوية . مجال الخرائط -7
 مجال البناء والتعمير . -8
 
 :    مجال القوة البشرية  -1

                                                                                           
 :القوة البشرية  مجالدور قوات المسلحة في 

 مهامها في الحرب والسلم . لتنفيذمن األردنيين الف مئات اآلتستوعب  -أ
 ضباط وأفراد .من تعليم من ينظم إلى صفوفها  -ب
 متميزة  يةطط وبرامج تأسيسعلى خ من ينتسب اليها تدريب -ج
 
 : مجال التعليم والثقافة -2
 

            ية التثقيفويمية تسهم مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات في تقديم الخدمة التعل
 : عن طريق للمجتمع األردني

 كة .فظات المملعسكرية المنتشرة في محاالافة ثقالتعليم والتوفير التعليم المجاني في مدارس  -أ
 . جهزة االمنية واألجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء توفير التعليم ال -ب
ية مع الجامعات األردن المشتركة ث العلمية والمشروعات الصناعيةالمشاركة في إعداد البحو -ج

 لكية .لعلمية المالجمعية مع ابالتعاون مشروع طاقة الرياح مثل ,  والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
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 : مجال الصناعي ال -3
 :القطاع الصناعي في القوات المسلحة األردنية  بين اسهامات

 ت التابعةقديم الخدمات الفنية لصيانة األجهزة والمعدات في المصانع عن طريق المشاغل والمختبرات -أ
 للقوات المسلحة .

 .وغيره كسجين واألثاث واألمصنع و اتهاندإنشاء العديد من المصانع مثل : مصنع ال -ب
 . وغيرها وفكسسيدكس وأه مثل معرض يخارجالو لداخليةالمشاركة في المعارض الصناعية ا -ج
 
 : مجال الصحي ال -4

 : في المجال الصحيكيف تسهم القوات المسلحة األردنية في تقديم الرعاية الطبية 
 قةلدول الشقياسكان المملكة ورعايا  عدد منتعالج  ثحيالخدمات الطبية الملكية  مديرية عن طريق -

ات مستشفيفي عمان وال الخدمات الطبية وفي مقدمتها مدينة الحسين الطبية مستشفياتفي  والصديقة
 . العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة كافة

 
 : مجال الزراعة والري  -5

ذ لى تنفيتخصة عوبالتعاون مع الوزرات الم عن طريق سالح الهندسة الملكيتعمل القوات المسلحة 
 العديد من المشاريع الزراعية والمائية , ومنها : 

 الترابية في البادية األردنية . دودإنشاء الس -أ
 إستصالح األراضي الزراعية . -ب
 شق الطرق الزراعية . -ج
 
 :  مجال اإلنقاذ واإلخالء -6

  :طريق  واإلنقاذ في الظروف االستثنائية عنتشارك القوات المسلحة في عمليات اإلخالء 
 من اآلليات .  إخالئهافتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج و -أ

 القوات البحرية الملكية .:عن طريق ,   البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق -ب 
 وهذه أدوار انسانية . -
 
 :رائط والمساحة الجوية مجال الخ -7
 
 :لملكي مركز الجغرافي اال

 .  الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات
 
  :مجال البناء والتعمير  -8
 

 :تسهم القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير 
 المباني الحكومية . إنشاءعن طريق  -أ

 القوات المسلحة . إنشاء المباني السكنية لمنتسبي -ب
 .لقوات المسلحة منح القروض اإلسكانية لمنتسبي ا -ج
 إقامة السدود . -د

 * مثال على مباني حكومية : جامعة آل البيت . 
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 " ثانيا : الدور اإلنساني للقوات المسلحة األردنية "
 

 : دوليةأسهم األردن بقيادته وقواته المسلحة وأجهزته األمنية في مهام حفظ السالم ال
 . تمتع بهايإنطالقا  من المكانة الدولية التي  -أ

 . وطنجاوز حدود الدور اإلنساني الذي أصبح نموذجا  في العطاء تاللرسالته وأمانه ب اإنعاكس -ب
 

 :ة الدولي السالم قوات المسلحة األردنية لتؤدي دوراً في مهام حفظللاختيار األمم المتحدة سبب 
 سمعة الطيبة التي تمتمع بها القوات المسلحة من حيث التدريب واإلنضباط .لل -
 

 :ية قوات المسلحة األردنية في قوات حفظ السالم الدولالفيها  تالمواقع التي شارك
                                                                                                             هايتي .  -1
 العاج . حلسا -2
                                                                                                              سيراليون . -3
 تيمور الشرقية . -4
 البوسنة والهرسك . -5
 

 القوات المسلحة في ميدان حفظ السالم العالمي : أثر تواجد 
 عزيز الصورة المشرقة للجندي األردني .ت -1
 .وثقافتها شعوب العالم المختلفة على التعامل بصورة حضارية مع  قدرته -2
 مالمحترفين في مجال عمليات حفظ السال المتخصصين فد الدول الصديقة والشقيقة بالمدربينر -3

 . واألمن الدولي 
 

 : األهداف التي حققتها المشاركة األردنية في قوات حفظ السالم
 . ج إليهايحتا المساعدة لمن وتقديم, تخفيف من ويالت الحروب الالمساعدة على  -1
 أكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين .ت -2
 رتقاء بمكانته على الساحة الدولية .لميا  واالالتعريف باألردن عا -3
 . شفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في العالم كالعراق وغزة وأفغانستانتسيير المست -4
 

 األردنالفصل الثالث : األجهزة األمنية في 
 

 : ما هو أساس وجود المجتمعات وتقدمها
 , وأهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها .  األمن واإلستقرار -
 

             ها     أرضي المقيمة على رعايا الدوللكفلت الدولة األردنية حق الحياة للمواطن األردني و
ن األردني ير حياة كريمة للمواطلتوفالتي أخذت على عاتقها السهر عن طريق األجهزة األمنية  -

 وللمقيمين على األراضي األردنية .
 

 :األجهزة األمنية في األردن 
 لدفاع المدني .ا -2                         األمن العام . -1
 . قوات الدرك  -4           دائرة المخابرات العامة . -3
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 " أوال : األمن العام "
 

 : في األردن جهاز األمن العام تشكلمتى 
                                                م .  1956 عام  بينهمامنه وفصل  ءاحيث كان جز , منذ تأسيس الجيش العربي األردني -
 م أصبح يتبع وزارة الداخلية . 1958منذ عام  –
 

 : األبعادان بالحسب أخذت يعد جهاز األمن العام األردني أنموذجا ألجهزة الشرطة العالمية الرائدة التي
 للوظفية الشرطية .  حضارية ال و جتماعية اال ونسانية اإل ووقائية ال -
 

 :مهام األمن العام 
 واألعراض واألموال . حوحماية األروا, م واألمن المحافظة على النظا -1
 وتقديمهم للعدالة ., تشافها والقبض على مرتكبيها كامنع الجرائم والعمل على  -2
 دارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء .إ -3
                   ها لمعاونة السلطات العامة على تأدية وظائف , نفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسميةت -4

 .  وفق أحكام القانون
 لنقل على الطرق وتنظيمها .امراقبة  -5
 

                ت :لذلك انشئ الكافة , شمل المجاالتاألمن العام فلسفة العمل الشرطي لت جهاز طور
 .لمشكالتالحل بعض المحلي الشرطة والمجتمع رجل بين القائمة على الشراكة   :الشرطة المجتمعية

 
 :لثاني اجهاز األمن العام في عهد الملك عبدهللا  في استحدثت التي والوحدات اإلدارات

                                                                                             إدارة الشرطة البيئية .  -1
 من وتشجيع اإلستثمار .أوحدة  -2
                                                                    .                         إم . إذاعة أمن أف  -3
 إدارة شرطة األحداث . -4
 

 ثانيا : الدفاع المدني "" 
 

 :تأسس جهاز الدفاع المدني 
 .م  1956عام  -

 :جهاز الدفاع المدني  قد حقق
                ز جديدةتتاح مراكفاوللقيام بواجباتهم نوعية في شتى مجاالت عمله من حيث تأهيل أفراد الجهاز  هنقل -

 .في مختلف المناطق 
 

 :واجبات الدفاع المدني أهم 
 ها.ومتابعت ةة والسالمة العاموتوعية المواطنين بإجراءات الوقاي, اية األرواح والممتلكات العامة حم -1
 . اتالعمليذه لهوإعداد أفراد مؤهلين ,لقيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنهاا -2
 يها .واإلشراف عل, ه ات والكوارث وأدواترنذار من الغااإلتوفير وسائل  -3
 قطاعين العام والخاص .الدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من ت -4
 تأكد من توافر شروط السالمة العامة في المباني .ال -5
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 " ثالثا : دائرة المخابرات العامة "
 

 : دائرة المخابرات العامةتأسس 
 . م 1964عام  -

 : دائرة المخابرات العامة 
راد ة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها القوانين السارية على ضباط وأفهي دائرة ذات صبغ

 القوات المسلحة األردنية )الجيش العربي( .
 

     العالم ستوىمحترافية على اا وستخباراية تميزتعد دائرة المخابرات العامة أكثر الدوائر اال
 :وتحظى يثقة كبيرة عالميا

 ي .ل التعاون الدولإسهامها في مجا -1
 إلرهاب والتخريب .لدورها في التصدي  -2
 

                     يل   * تقوم دائرة المخابرات العامة بموجب قانونها بالمهام والعمليات االستخبارية في سب
 أمن المملكة األردنية الهاشمية وسالمتها . 

 
 :يه ستخباراتاإلعمليات المهام وبالالمخابرات العامة دائرة من الذي يكلف 

 . ةسريالطابع تحمل هذه االعمال رئيس الوزراء بأوامر خطية و -
 

 :اذكر المهام التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة 
 تقديمها إلى صانع القرار السياسي .و, جمع المعلومات وتحليلها  -1
 .  تمعمجالراق ختالقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعال  ماديا  تخريبيا  ومحاربة محاوالت م -2
مارسه توتتبع األفراد والجماعات التي , افحة اإلرهاب بصورة كافة ومك, مقاومة التخريب المادي  -3

 وضبط عناصرها وإحالتهم إلى القضاء .
 مكافحة التجسس . -4

 خططاتإحباط الكثير من الم* نجحت المخابرات العامة منذ تأسيسها في حماية أمن المملكة , و
 التي كانت تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره وترويع أبنائه . اإلرهابية 

 
 :ها المخابرات العامة تاألمور التي تواكب

 المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية . -
 

 :كيف تتعامل دائرة المخابرات العامة في تحقيق مهامها 
 وانين والتشريعات النافذة .وفق الق -1
 سان .يير حقوق اإلناإللتزام التام بمعا -2
 كرامة المواطن وحريته .باحترام  -3

 :كيف يتم اختيار ضباط المخابرات العامة 
 فق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي .وبعناية و -1
 حد األدنى .البيحملون درجة جامعية أولى  -2
           عامل عمل كافة وآليات التوعمليات متخصصة لتأهيلهم تراعي جوانب ال وراتيخضعون لد -3

 وتنفيذ الواجبات .



 

 

24 

 ما نظرة المخابرات العامة للمواطن األردني :
في  تمدوطني وتعتؤمن المخابرات العامة بأن المواطن األردني شريك في حماية األمن واإلستقرار ال -

 .  على وعي المواطنين وتعاونهم وحرصهم على أمن المملكة من عملهاجانب كبير 
 

 الدرك " " رابعا : قوات
 

                                       :                                                      تأسست قوات الدرك 
 م2008عام  -
 

 :اذكر الواجبات االمنية واإلنسانية لقوات الدرك 
 وفير البيئة األمنة للمواطن األردني .ت -1
 للدولة . سات والمصانع الحيويةحماية المؤس -2
 ماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة .ح -3
 وفير المظلة األمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية والرياضية .ت -4
 . ثات الدبلوماسيةعحراسة المنشآت والب -5
                      قديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع المساعدات العينية المختلفةت -6

 بالتعاون مع المؤسسات األخرى
 ة األمنة إلنجاح العملية اإلنتخابية البرلمانية والبلدية والنقابية .توفير البيئ -7
 

 

 

 بنك األسئلة الوزاري / الوحدة السادسة
 

 لتي جاءت مع األمير عبدهللا بن الحسين من الحجاز إلى معان , هي :القوة ا -1

 األمن العام -د             القوة العربية  -ج         عمير       البناء والت -ب  القوات الخاصة        -أ

 

 ن التطورات التي شهدتها المرحلة األولى من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية :م -2

 يلجو الملكاتشكيل سالح  -ب                             شكيل القوات الخاصة                 ت -أ

 لشهيدإنشاء صرح ا -د                          نشاء المركز الجغرافي الملكي        إ -ج

 

ريخي المرحلة التي شهدت القرار التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي من مراحل التطور التا – 3

 للقوات المسلحة األردنية هي  :

 الرابعة -د        الثانية  -ولى        جاأل -لثالثة     با -أ

 

 :لعام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني ا – 4

 1957 -د         1954 -ج       1956 -ب      1955 -أ

 

 و :هم , 1956ئيس األركان الذي تم تعينه بعد إنهاء خدمات القائد اإلنجليزي جون كلوب عام ر -5

 راضي عناب -د     تحي أبوطالب       ف -ج              ابس المجالي      ح -لي أبونوار         بع -أ
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 :ن التطورات التي شهدتها في المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية م -6

 الحرس الملكي تشكيل ألوية -ب                         نشاء مركز إدارة األزمات                إ -أ

 لشهيدإنشاء صرح ا -د                             شكيل القوات الخاصة                 ت -ج

 

ش العربي ل مما تأتي من ألوية المشاة التي تم تشكيلها في المرحلة الثانية من مراحل تطور الجيك -7

 ما عدا لواء:

 حطين -القادسية            د -ج     اليرموك    -ب        الفرسان  -أ

 

 رب التي شارك بها الجيش العربي األردني بالقتال على الجبهة السورية هي  :الح -8

                                                            1968 حرب الكرامة -ب        1967حرب حزيران  -أ

 1973رب تشرين ح -د      1948حرب فلسطين  -ج

 

 م هي  :1967الجيش العربي في عام  –قوات المسلحة األردنية الحرب التي خاضتها ال -9

 رب رمضانح -د        رب لبنان     ح -ج                رب الكرامة ح -ب            حرب حزيران  -أ

 

 ل مما يأتي من التطورات التي شهدتها المرحلة الثالثة من مراحل تطور القوات المسلحةك -10

 : ما عدااالردنية 

 قتنظيم الجيش على أساس الفر -ب                           تطوير منظومة الدفاع الجوي           -أ

 ة الحرب اإللكترونيةإنشاء مديري -د                           اء المركز الجغرافي الملكي       إنش -ج

 

 يش العربي :شهدتها المرحلة الثالثة  من مراحل تطور الج من التطورات التي -11

 دارة األزماتإإنشاء مركز  -ب                          نشاء المركز الجغرافي الملكي         إ -أ

 الحرس الملكي تشكيل ألوية -د                          نشاء صرح الشهيد                      إ -ج

 

 ربي األردني  :لقوات الخاصة في الجيش العامن المهام التي تقوم بها  -12

 صدار الخرائطإ -د            لجسور ابناء  -ج     ابفحة اإلرهامك -ب     عدات العسكرية متصنيع ال -أ

 

 :  لحة  هيسلمرحلة التي تم بها إنشاء المركز الجغرافي الملكي من مراحل تطور القوات الما  -13

 ألولىا -د الرابعة           -ج   الثالثة    -الثانية       ب -أ

 

 : المرحلة التي تم تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية من مراجل تطور الجيش العربي هي  – 14

 األولى -د          الرابعة  -لثالثة       جا -ب  الثانية     -أ

 

 ي :هلمرحلة التي تم فيها إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية من مراحل تطور الجيش العربي  ا -15

 الخامسة-د          الثالثة     -ج   األولى   -ب    الرابعة   -أ

 

 –ن التطورات التي شهدتها المرحلة الخامسة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية م -16

 الجيش العربي :

 نشاء مركز إدارة األزماتإ -ب             الخاصة            تشكيل القوات -أ

 تشكيل ألوية الحرس الملكي -د                         إنشاء صرح الشهيد   -ج
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 ركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير :ممن أهداف تأسيس  -17

 راضي الزراعيةاستصالح األ -ب                       أمين تنقالت أفراد القوات المسلحة       ت -أ

 فظ السالمحتدريب قوات  -د                              عسكريةالوتصنيع المعدات المدنية  -ج

 

لدولية , الدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني , والمتمثل بالمشاركة في قوات حفظ السالم ا -18

 هو الدور:

 القومي -لعسكري        دا -ج  لتنموي ا -اإلنساني    ب -أ

 

 ي أزماتهمتمثل في الوقوف مع األشقاء العرب فربي األردني , والمالدور الذي يقوم به الجيش الع -19

 , هو الدور:

 القومي -إلنساني          دا -لتنموي      جا -لعسكري   با -أ

 

مج لمجال الذي تتولى فيه القوات المسلحة تعليم من ينضم لصفوفها وتدريبهم على خطط وبراا -20

 تأسيسية هو :

 إلنقاذ واإلخالءا -ية            دالقوى البشر -ج       الثقافة    والتعليم  -لبناء والتعمير           با -أ

 

 ن المشاريع التي تعاونت فيها القوات المسلحة مع الجمعية الملكية عن مشروع  :م -21

 اقة الرياحط -ة      دالطاقة الشمسي -ج                  طاقة الماء  -ب     الطاقة النووية      -أ

 

 و :هحة األردنية , المسؤول عن تنفيذ المشاريع الزراعية والمائية في القوات المسلالسالح  -22

 الح الجو الملكيس -ة الملكي    دسالح الهندس -ج  الح الدروع الملكيس -الح المدفعية الملكي  بس -أ

 

         اركت القوات المسلحة األردنية في عمليات البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرقش -23

 عن طريق :

 الح الهندسة الملكيس -ية الملكية    دالقوة البحر -الملكي     ج سالح المشاة -صة    بالقوات الخا -أ

 

 لجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات في القوت المسلحة األردنية , هي :ا -24

                                                    سالح الهندسة الملكي      -ب        المركز الجغرافي الملكي -أ

 مديرية الثقافة العسكرية -د         سالح الجو الملكي      -ج

 

      ن منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة هي إحدى مساهمات الجيش العربي إ -25

 في مجال  :

 إلنقاذ واإلخالءا-ثقافة              دالتعليم وال -ج        القوى البشرية     –ب     البناء والتعمير   -أ

 

 لجيش العربي في مجال البناء والتعمير عن طريق :ا –سهم القوات المسلحة األردنية ت -26

                                                            إقامة السدود    -ب              شق الطرق الزراعية   -أ

 نشاء العديد من المصانعإ -د      فتح الطرق بإزالة األنقاض -ج

 

 لدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية :امن  -27

 رواتياك -د        سيراليون  -ج  ربيا  ص -السودان   ب -أ
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 –ردنية القوات المسلحة األ من المناطق المنكوبة في العالم التي سيرت إليها كل من مما يأتي -28

 الجيش العربي المستشفيات العسكرية ما عدا :

 أفغانستان -زة          دغ -لعراق     جا -يبيا    بل -أ

 

 ني الذي ارتبط تأسيسه بتأسيس الجيش العربي األردني هو :الجهاز األم -29

 ن العاماألم -د       وات الدرك         ق -ج             لمخابرات العامة    ا -لدفاع المدني          با -أ

 

 م , هي وزارة : 1958لتي يتبع لها جهاز األمن العام منذ عام الوزارة ا -30

 الشباب -لداخلية          دا -لدفاع     جا -لخارجية    با -أ

 

 م هو  :1958لجهاز األمني الذي أصبح تابعا لوزارة الداخلية منذ عام ا – 31

 ألمن العاما -د           وات الدرك  ق -ج                لمخابرات العامة   ا -ع المدني           بالدفا -أ

  

 مراقبة النقل على الطرق هو الجهاز األمني المسؤول عن -32

 كالدر-د                ألمن العام  ا -ني                 جالدفاع المد -لعامة               بالمخابرات ا -أ

 

 ي :ن اإلدارات والوحدات التي استحدثت في جهاز األمن العام في عهد الملك عبدهللا الثانم  -33

                                                        دارة الشرطة البيئية إ -ب          ية مديرية الحرب اإللكترون -أ

 دارة شؤون المرأة العسكريةإ -د              مديرية الدفاع الجوي   -ج

 

                       لتي استحدثت امن إدارات ووحدات جهاز األمن العام  ال تعدواحدة من اآلتية  -34

 في عهد الملك عبدهللا الثاني :

                                                                 وحدة أمن وتشجيع االستثمار -ب                          إدارة الشرطة السياحية -أ

 دارة الشرطة البيئيةإ -د          رة شرطة األحداث                 إدا -ج

 

بيها , لجهاز األمني المسؤول عن منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكا -35

 هو :

 وات الدركق -لعامة      دالمخابرات ا -ج                      األمن العام -ب      الدفاع المدني     -أ

 

 لجهاز األمني الذي من مهامه توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث هو  :ا  -36

 برات العامةدائرة المخا -د        الدفاع المدني   -ج               قوات الدرك  -ب    األمن العام       -أ

 

 ات ومهام جهاز الدفاع المدني :من أهم واجب -37

 والعمل على اكتشافها وتعقبها منع الجرائم -ب       مع المعلومات وتقديمها إلى صناع القرار      ج -أ

 روط السالمة العامة في المبانيالتأكد من ش -د        ماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة   ح -ج

 

لى على ضباطه وأفراده القوانين السارية كرية والذي تسري عالجهاز األمني ذو الصبغة العس -38

 ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية , هو :

 ألمن العاما -د      وات الدرك     ق -ج                        ني   الدفاع المد -ب  المخابرات العامة    -أ
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 افحة التجسس  :ن مهامه وواجباته مكمالجهاز األمني األردني الذي  -39

 الدفاع المدني-د               األمن العام -ج            ائرة المخابرات العامة د-وات الدرك          بق -أ

 

ة وتحمل م التي يكلفه بها رئيس الوزراء بأموار خطيامهالجهاز األمني الذي يقوم باألعمال وال -40

 هذه األعمال طابع السرية , هو :

 قوات الدرك -دني              الدفاع المد -لعامة            جالمخابرات ا -م                باألمن العا -أ

 

  هواسي لجهاز األمني الذي من مهامه جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها الى صانع القرار السيا -41

 وات الدركق -ع المدني            دالدفا -ج              لمخابرات العامة      ا -ألمن العام          با -أ

 

 فود الرسمية الزائرة للمملكة األردنية هي أحد مهام :إن حماية الو -42

 لدفاع المدنيا -لعامة               دالمخابرات ا -ج             قوات الدرك  –ب        األمن العام      -أ

 

 اإلنسانيةت الدبلوماسية من الواجبات األمنية ولمنشآت والبعثاالجهاز األمني الذي تعد حراسة ا -43

 التي يقوم بها :

 ائرة المخابرات العامةد -ني             دالدفاع المد -ج    وات الدرك         ق -ألمن العام          با -أ

 

 وفير البيئة األمنة النجاح العملية االنتخابية البرلمانية من مهام :يعد ت -44

 وات الدركق -ني            دالدفاع المد -ج              لمخابرات العامة  ا -ب        األمن العام -أ

 

لبلدية لمانية والجهاز األمني الذي من واجباته توفير البيئة اآلمنة إلنجاح العملية االنتخابية البرا -45

 والنقابية هو  :

 لمخابرات العامةا -ني               دالدفاع المد -ج       وات الدرك           ق -ألمن العام           با -أ

 

 * االجابات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 أ ج ب ب أ د أ د أ ب د ب ج ب ج

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 ج د د ج ب أ أ ج ج د ج د أ ج ب

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 ب د ب ب ب ب ب أ د ج ب أ ب ج د
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 قتصادية في األردنالوحدة السابعة : الحياة اال
 الفصل األول : الزراعة في األردن

 
ً اوصفه قطاعاً باإلهتمام بقطاع الزراعة وتطويره   قتصادياً مهما

 في توفير الغذاء . تسهم الزراعة -1
 من الغذائي .تعزيز األ -2
 . ناعة وتجارةمن ص دية األخرىقتصاتطوير القطاعات اال -3
 توفير فرص عمل . -4
 

 "تطور الزراعة في األردن " أوال : 
 
                         ي في عهد اإلمارة حتى أصبحتعمعظم أهالي شرق األردن في الزراعة والر عمل -1

 السمة البارزة لسكان الريف .
 . ادي الرئيس للسكانط اإلقتصبقيت الزراعة النشام 1946عام ستقالل ما بعد اال -2
 

 :المزروعات التي انتشرت في عهد اإلمارة 
 .  الكرسنة -6لعدس . ا -5 الحمص . -4الفول .  -3لشعير . ا -2لقمح . ا -1
 

 :المنتجات الحيوانية التي انتشرت في عهد اإلمارة 
 الجلود . -3.     وف الص -2    مشتقات الحليب . -1
 

 :عة وبخاصة الزراعة البعلية عمل في الزرالتراجع 
 قتصاد األخرى .تطور قطاعات اال -1
 جرة بعض سكان الريف والبادية إلى المدن .ه -2

 .  * ما أسهم في تراجع اإلنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية
 

 لجأت الحكومات المتعاقبة إلى دعم القطاع الزراعي : 
                                                        مة له .       يعات والقوانين الناظإصدار التشر -1
 .تقديم القروض للمزارعين  -2
 تقديم الخدمات اإلرشادية والبيطرية . -3
 .  راعي من الرسوم الجمركيةإعفاء مستلزمات اإلنتاج الز -4
 ستخدام األنظمة الزراعية الحديثة .اتوجيه المزارعين نحو  -4
 

  الزراعي األول في منطقة األغوار هاألردن مشروع أنجز
 : اضي في مطلع الستينيات من القرن الم على نهر اليرموك شق قناة الملك عبدهللا -
 في األردن . قلة مصادر المياه -1
 لزراعة .لحاجة اعلى مياه األمطار التي ال تكفي  اإلعتماد -2
 ص المياه المخصصة للري .قتنا -3
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 :حصاد المائي مشاريع ال
 .الحافظة للمياه الترابية إنشاء السدود والحفائر  -1
 ور( التن لموجب وا الوالة و وادي العرب و الوحدة و الكفرين و الملك طالل و ) سد أهم تلك السدود : -
 اآلبار اإلرتوازية وإستغاللها .حفر تنظيم  -2
 

 :توسع األردن في مشاريع الحصاد المائي 
         عهالزرا اإلعتماد على مياه األمطار والتي ال تكفي لحاجة در المياه في األردن وبسبب قلة مصا

 . تناقص المياه المخصصه للري و
 

 " ثانيا : مشكالت القطاع الزراعي "
 

 : العديد من المشكالت , أهمها القطاع الزراعي في األردن يواجه
 . انتظام توزيعها موتذبذبها وعد , مطاراه األبسبب قلة مي ,محدودية الموارد المائية  -1
 . اقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية  بسبب الزحف العمراني عليهانت -2
 لبادية أراضي اتصحر في األراضي الهامشية ومايؤدي إلى  ,يد مشكلة الجفاف والتغير المناخي تزا -3
 . جيا داخليا وخارضعف التسويق الزراعي  -4
 . جاتهحاو قبين المزارعين ودراسة السو المسبق بؤ والتخطيطضعف التن -5
 

 الفصل الثاني : الصناعة والتجارة في األردن
 

                   يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة لإلقتصاد الوطني 
 لما له أثر في :  واالجتماعية قتصاديةلتنمية االا ة لعجلةوالدافع

                                                                                       توفير فرص العمل . -1
                                                                                   تحسين الدخل الفردي . -2
 قتصادية المختلفة .ستثمارات االجذب اال -3
 

 ال : الصناعة في األردن "" أو
 

 :تطور القطاع الصناعي في األردن 
 إلمارة قامت الصناعة على :افي عهد  -1
                                                                                  الحرف اليدوية كالنجارة . -أ

 صياغة الذهب والفضة . -ب
                                                                                       سط .لبالنسيج والغزل وصناعة ا -جـ
 مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون .انتشار  -د
           أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان شجعت الحكومات المتعاقبة هذه الصناعات :  *

                                                              .م  1925عام مختلفة عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية ال
 
الصناعية تأسيس الشركات د القطاع الصناعي توسعا في شهستقالله ابعد حصول األردن على  -2

                في مجال المطاحن واألغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية  شركة (24)ووصل عددها إلى 
 . في المدن األردنية الرئيسية وتزايد المؤسسات الحرفية 
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 :تالية ة المتهتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعياالتوالى 
 التنمية . سبإلعادة توزيع مكا -1
 التقليل من البطالة . -2
 زيادة اإلنتاج المحلي . -3
 العام والخاص .لقطاعين اتعزيز الشراكة بين  -4
 

 :القطاع الخاص في المجال الصناعي في رفد اإلقتصاد الوطني  دور
          ةمثل مصدرا لتوفير العمل واسهمت المشاريع الصناعية االنتاجية الصغيرة والمتوسطي -

 : معضمها إلى مشاريع كبرى أسهمتوالتي تحولت 
 ة .التخفيف من نسبة البطال -أ

                                                  خيرة جات الصناعية في السنوات الثالث األتشكلت المنني , حيث رفد االقتصاد الوط -ب
 من مجمل الصادارات الوطنية .% 90 ما نسبته

 
 :أبرز التطورات في القطاع الصناعي األردني 

 . جالزجا اإلسمنت و فات والفوس طور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية مثل : البوتاس وت -1
 .  طور الصناعات الكيماوية وفي مقدمتها صناعة األدويةت -2
 طور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية وقطاع الحياكة واأللبسة .ت -3
 كترونية .تطور الصناعات اإلل -4
 المملكة .نشاء عدد من المدن الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة في مختلف محافظات إ -5
 

 أهم المؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن
 .  مؤسسة المناطق الحرة -2      بنك اإلنماء الصناعي .  -1
 الغرف الصناعية . -4   مؤسسة المدن الصناعية .  -3
 

 :أبرز مشكالت القطاع الصناعي في األردن 
 .  متطورةعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات الض -1
 دني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية .ت -2
 صغر حجم السوق المحلي . -3
 ع كلفة استيراد مصادر الطاقة .ارتفا -4
 ألوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير .ا -5
 

 " ثانيا : التجارة في األردن "
 

 :ألردن تطور القطاع التجاري في ا
             على الرغم من العالقات التجارية ضعفوصف النشاط التجاري باليفي عهد اإلمارة  -1

 التي أقامتها اإلمارة مع الدول العربية المجاورة .
                       عد الحرب العالمية الثانية نشطت التجارة وأصبحت عمان محطة أنظار التجار ب -2

 ية المجاورة .في البالد العرب
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 :ثانية ية الأصبحت عمان محطة أنظار التجار في البالد العربية المجاورة بعد الحرب العالم
 ذلك لسهولة إجراءات اإلستيراد وتحويل العمالت األجنبية .و -
 

 تفاقيات التجارية بين األردن والدول العربيةأبرز ما تضمنته اال
 إلستيراد .نتجات المحلية من رسوم اإعفاء الم -1
 ين الدول العربية المجاورة عبر األردن .ب )العبور( نشاط تجارة الترانزيت -2
 

ات عالتشجيع الصن يعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسة االقتصادية لألردن ,
                                      المحلية على المنافسة في األسواق الدولية ,                               

 : لذا تبنت الحكومات المتعاقبة برامج إصالحية لنظام التجارة 
 زالة القيود أمام إنتقال رؤوس األموال .إ -1
 . سثمارالجذب ا -2
 رية عدة .توقيع اتفاقيات تجا -3
 

 :تفاقيات التجارية التي وقعتها األردن أهم اال
 ظمة التجارة العالمية .ألردن إلى مناتفاقية انضمام ا -1
 تفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .ا -2
 تفاقية الشراكة بين األردن واإلتحاد األوروبي .ا -3
 

 :  مارية "الستثالتحقيق الفائدة األكبر من االتفاقيات طرح األردن في مؤتمر دافوس " النافذة 
 .  يوم 14ء مزاولة عمله في مدة في بد تنمح الحق للمستثمر -1
               صالحيات التعامل المستثمر مع مكان واحد جهز بالتقنيات والكفاءات البشرية التي تمتلك ي -2

 ستثمارية .نجاز المعامالت االاو, لمنح الترخيص 
 

 : مؤتمر دافوس
        ا رسويسب ينة دافوس مدفي م  1971قتصادي العالمي بدأت عام ة مؤتمرات المنتدى االلهو سلس

لة ود جال, حقق األردن عن طريقها وبجهاألردن في منطقة البحر الميت ثمانية مؤتمرات  استضاف و
 يطنتصاد الواالق الملك عبدهللا الثاني اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسهمت في دفع عجلة التنمية وتنشيط

 
 :ره أهم المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطوي

 .(JEDCO)لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية ا -2                  الغرف التجارية . -1
 ؤسسة المواصفات والمقاييس .م -4.     ستهالكية المدنيةالمؤسسة اال -3
 

 :أبرز مشكالت القطاع التجاري 
 تجاري األردني .عجز الميزان ال -1
 مني في المنطقة .األوعدم اإلستقرار السياسي  -2
 حديات اإلنفتاح اإلقتصادي وضعف المنافسة .ت -3
 

 : عجز ميزان التجاري األردني
 ارتفاع نسبة المستوردات وإنخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي .  -
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 " ثالثا : االستثمار في األردن "
 

 :كثير من اإلستثمارات من األردن إلى الخارج الهروب 
 .  عربيةار في األردن بالظروف الصعبة واإلضطرابات السياسية في المنطقة البسبب تأثر اإلستثم

 * على الرغم من ذلك استطاع األردن توفير البيئة اآلمنة لالستثمار . 
 

 :م وتعديالته  1995ستثمار عام صدور قانون تشجيع االأسباب 
 اإلستثمارات العربية واألجنبية . جذب -1
 محلية .اإلستثمارات ال فيزتح -2
 

 :الملك عبدهللا الثاني  ستثمار في عهدالتطورات التي طرأت على اال
 ستثمار األردنية .إنشاء هيئة اال -1
 سثمار .وفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة المناسبة لالت -2
 الخاصة . قتصاديةإنشاء منطقة العقبة اال -3
 ستثمارية الكبيرة مثل : مشروع العبدلي في عمان .مشاريع االإنشاء العديد من ال -4
 ستثمار .يات لتشجيع االتفاقنين واالواإصدار العديد من الق -5
 

 :ستثمار األردنية هيئة اال
خاصة به ستثمار وتوحيد التشريعات البهدف تشجيع االم  2014هي هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 

 الصالحيات .زدواجية األدوار والمهام واوالحد من 
 

 الفصل الثالث : السياحة في األردن
 

 :أهمية القطاع السياحي في األردن
 قتصاد الوطني .يشكل موردا  مهما  لال -
 

 :يشكل القطاع السياحي في األردن مورداً مهماً لإلقتصاد الوطني 
 .فة اكنظرا  إلى ما يحظى به األردن من مقومات سياحية جاذبة للسياح من أنحاء العالم  -
 

 " أوال : مقومات السياحة في األردن "
 
 

 : المقومات السياحية في األردن
 الموقع وطرق المواصالت . -1
 ع األثرية والتاريخية .المواق -2
 لمرافق والخدمات السياحية المتوفرة من مواصالت وفنادق واستراحات .ا -3
 جغرافية والطبيعة لألردن .الخصائص ال -4
 ة والمستقرة .منالبيئة اآل -5
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 :يتميز األردن بالموقع وطرق المواصالت في السياحة 
 فريقيا وأوروبا .إيتميز بموقع متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا و -1
 .كافة متلك خطوطا  برية تصله بالدول المجاورة ي -2
 .حية إلى المواقع السيامتلك مطارات تسهل وصول السياح العرب واألجانب من دول العالم ي -3
 . العالماح من مختلف دول في استقبال السيوهي الميناء الوحيد تسهم العقبة  -4
 

 :بلغ عدد المواقع األثرية في األردن 
 ألردن.على أرض االحضارات المتعاقبة  جنتا مسجل في مختلف مناطق المملكة ,ألف موقع أثري  13
 

 :دنية والنهوض بها يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً في تطوير السياحة األر
ستراحات المنتجعات والفنادق واإل, كعن طريق القيام بالعديد من مشاريع الخدمة السياحية  -

 والشركات السياحية التي تنظم قدوم األفواج السياحية وتنقلها في األردن .
 

 :الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن 
        ةبلية وصحراوية وغورية وشواطىء ممتدتتميز التضاريس األردنية وتنوعها من مناطق ج -

 على سواحل العقبة والبحر الميت .
 

 :دور البيئة اآلمنة والمستقرة في السياحة 
 تزايد النشاط السياحي . -1
 ماية السياح داخل المملكة عن طريق إدارة الشرطة السياحية .ح -2
 

 "أنواع السياحة في األردن " ثانيا : 

أنواع 
 السياحة

 السياحية أهم المواقع ال السياحةمج

السياحة 
 الثقافية

زيارة المواقع التاريخية واألثرية 
 والمتاحف المنتشرة في األردن

 جرش ، البتراء ، قلعة الكرك ، قلعة الشوبك ،
، القصور الصحراوية  سقلعة عجلون ، أم قي

                      ,  متحف التراث األردني ، 
 ةحف الحياة الشعبيامت ,  ريةحف القطع األثامت

 متحف األردن ,  حف التراثيةامت,  ال

السياحة 
 العالجية

سياحة اإلستشفاء وزيارة المنتجعات 
العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية 
 الحارة وكذلك مياه البحر الميت العالجية

في ، الحمة األردنية في مادباحمامات ماعين 
، في الطفيلةعفراء  ، حماماتالشونة الشمالية 
 البحر الميتو

السياحة 
 الدينية

ة زيارة األماكن الدينية المقدسة اإلسالمي 
 والمسيحية

 أضرحة الصحابة ، المغطسومقامات األنبياء 
       جبل نيبو ، موقع ،  على نهر األردن

 الكنائس البيزنطية

السياحة 
 البيئية

زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفا  
  ناطق المنخفضة الدافئة شتاء  والم

 المحميات الطبيعيةو

 المصايف مثل : دبين وعجلون
  المشاتي مثل : العقبة والبحر الميت واألغوار

 المحميات مثل : ضانا واألزرق

سياحة 
 المؤتمرات

,  عقد المؤتمرات اإلقتصادية وغيرها
 والتمتع بزيارة المواقع السياحية 

 بحر الميتقصر المؤتمرات في منطقة ال
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 :مشكالت القطاع السياحي 
 ستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة .عدم اال -1
 دني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية .ت -2
 ستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخليا  وخارجيا  .عف االض -3
 دعم القطاع السياحي .ال مجفي  خاصوال عامالقطاعين ال ضعف المشاركة بين -4
 
 

 بنك األسئلة الوزاري / الوحدة السابعة
 

 م هو :1946نشاط االقتصادي الرئيس للسكان بعد حصول األردن على استقالله عام ال -1

 لسياحةا -التجارة        د -ج   الصناعة     -ب  الزراعة   -أ

 
 : داعما متعاقبة لدعم القطاع الزراعي تي لجأت إليها الحكومات الكل مما يأتي من الوسائل ال -2

 مات اإلنتاج من الرسوم الجمركيةإعفاء مستلز -ب        قديم القروض للمزارعين                   ت -أ

 لمحاصيل الزراعية من المزارعينشراء جميع ا -د           يم الخدمات اإلرشادية للمزارعين  تقد -ج

 

                ي أنشىء مطلع الستينياتردن على نهر اليرموك والذأول مشروع زراعي أنجزه األ -3

 من القرن الماضي , هو :

 سد الوحدة -د      د التنور         س -ج              د الوالة       س -ناة الملك عبدهللا        بق -أ

 

 و :ن القرن الماضي هقيم عليه مشروع قناة الملك عبدهللا في مطلع الستينيات ماالنهر الذي  -4

 العاصي -رقاء      دالز -ألردن      جا -ليرموك    با -أ

 

 يها األردن مشروعه الزراعي األول هي  :المنطقة الذي أنجز ف -5

 الكرك-ألزرق         دا-ج        ألغوارا-العقبة       ب -أ

 

شكالت التي يعاني منها لتخطيط المسبق ودراسة السوق وحاجاته من الميعد ضعف التنبؤ وا -6

 القطاع :

 الزراعي -لسياحي       دا -لتجاري      جا -لصناعي    با -أ

 

 هد اإلمارة :عمن الصناعات التي كانت قائمة في  -7

 البسط -ألدوية            دا -لتعدين       جا -لزجاج   با -أ

 

 هي :م 1925ا أول معرض زراعي صناعي عام المدينة التي أقيم فيه -8

 عمان -ربد         دإ -عان           جم -لسلط          با -أ

 

 ن الصناعات التعدينية والتحويلية التي شهد القطاع الصناعي في األردن تطورا فيها :م -9

 الورق -ألدوية         دا -لبالستك     جا -لزجاج    با -أ
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 ي في األردن تطورا فيها :القطاع الصناع من الصناعات الكيماوية التي شهد -10

 البالستك -لزجاج        دا -ألدوية    جا -إلسمنت    با -أ

 

 : ما عداأتي من المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في األردن , يكل مما  -11

 صفات والمقاييسمؤسسة الموا -ب       الغرف الصناعية       -أ

                                        عياإلنماء الصنا بنك -ق الحرة     دمؤسسة المناط -ج

 

 اعية الداعمة للقطاع الصناعي في األردن هي :من المؤسسات الصن -12

                                                  فات والمقاييس مؤسسة المواص-ب                   الغرف التجارية  -أ

 تهالكية المدنيةالمؤسسة االس-د            مؤسسة المناطق الحرة-ج

 

 ن صغر حجم السوق المحلي هو أحد المشكالت التي يعاني منها القطاع  :إ – 13

 السياحي -لتجاري        دا -ج    لصناعي ا -الزراعي     ب -أ

 

 ألردن اتفاقية التجارة الحرة هي :الدولة التي وقع معه ا -14

 روسيا -د       بريطانيا    -ج              لواليات المتحدة األمريكية   ا -الصين            ب -أ

 

 : ما عداالمؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري في األردن  كل مما ياتي من -15

 صفات والمقاييسمؤسسة الموا -ب                        طق الحرة            مؤسسة المنا -أ

 المؤسسةاالستهالكية المدنية -د                                     الغرف التجارية       -ج

 

 :  عد تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة إحدى المشكالت التي يعاني منها القطاعت -16

 لسياحيا -الزراعي       د -ج الصناعي     -ب  التجاري  -أ

 

 : الدولة التي تقع فيها مدينة دافوس هي  -17

 سويسرا -لجيكا        دب -ولندا        جه -لسويد      با -أ

 

 م , هي :1971لدولة التي بدأت فيها سلسلة مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي عام ا -18

 لواليات المتحدة األمريكيةا -د                 النمسا  -ج             فرنسا      -ب  سويسرا                -أ

 

 ردن مؤتمر دافوس  :المنطقة التي استضاف فيها األ – 19

 العقبة -د       البحر الميت    -ج    رش ج -عمان        ب -أ

 

 رتفاع نسبة المستوردات وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي عجز :يسمى ا -20

 اعيالصنالميزان  -د           البنوك التجارية  -ج           الموازنة    -ب    الميزان التجاري       -أ

 

 : ن المشاريع التي تعد من مظاهر تطور االستثمار في عهد الملك عبدهللا الثاني , إنشاءم -21

 عبدهللا الثاني الصناعية مدينة الملك -ب                            صناعية         مدينة الحسن ال -أ

 اصةمنطقة العقبة االقتصادية الخ -د                               مؤسسة المناطق الحرة      -ج

 



 

 

37 

 يئة االستثمار األردنية هو  :العام الذي تأسست فيه ه  -22

 2011 -د       2014 -ج         2013 -ب     2012 -أ

 

      دن , لسياحة التي تقوم على زيارة المواقع التاريخية واألثرية والمتاحف المنتشرة في األرا -23

 من أنواع السياحة :

 المؤتمرات -لدينية          دا -لثقافية     جا -لبيئية     با -أ

 

 : ضة شتاء من أنواع السياحةفلمنخية والغابات صيفا والمناطق اتعد زيارة األماكن الجبل -24

 لثقافيةا-الدينية           د-ج   العالجية    -ب     البيئية  -أ

 

 مغطس على نهر األردن من أنواع السياحة  :يعد زيارة موقع ال -25

 الدينية -لعالجية         دا -لبيئية          جا -لثقافية     با -أ

 

 األردنية في الشونة الشمالية تعد مثاال على السياحة : زيارة الحمة -26

 الثقافية -لبيئية            دا -لعالجية     جا -لدينية        با -أ

 

 اقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الدينية في األردن :من المو -27

 جبل نيبو -م قيس            دأ -لبتراء       جا -بين      بد -أ

 

 مات ماعين السياحة هي :المحافظة التي تقع فيها حما -28

 معان -ادبا           دم -لكرك        جا -لطفيلة      با -أ

 

 ع بها حمامات عفرا هي   :المدينة التي تق -29

 الكرك-د           السلط       -إربد      ج-ب     الطفيلة  -أ

 

 

 

 * االجابات : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 أ ب ب ج ب ب أ د د د ب أ أ د أ

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

  أ ج د ب د أ ب ج د أ ج أ د أ
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 جتماعية في األردن: الحياة اال الثامنةالوحدة 
 

 جتماعية في األردنالفصل األول : تطور الحياة اال
 

 : الفئات التي يتكون منها المجتمع األردني
 البادية . -3الريف .  -2كان المدن . س -1
 

 م :1946ستقالل عام ي مر بها المجتمع األردني منذ االما هي مظاهر التطور الت
                                                              السكاني .                            تزايد النمو -1
 تزايد الهجرات الداخلية . -2
                                                 تغير في شكل األسرة األردنية .                           ال -3
 في المجتمع األردني . تزايد دور المرأة -4
                                                              هتمام بقطاع الشباب في المجتمع  .          اال -5
 رعاية ذوي اإلعاقة . -6
                                                              جتماعية السائدة .غير في النظرة إلى بعض القضايا االالت -7
 زايد على التعليم .اإلقبال المت -8
 

 " تزايد النمو السكاني" أوال : 
 

 : تزايد النمو السكاني
 .طبيعية الير غالزيادة  لزيادة الطبيعية للسكان واهو ارتفاع عدد السكان نتيجة 

 
 : الزيادة الطبيعية

 نخفاض نسبة الوفيات .اهي ارتفاع نسبة المواليد و
 

 : طبيعيةال غيرزيادة عرف ال
 روب .رية من الدول المجاورة إلى األردن بفعل الحسهي الزيادة المرتبطة بتدفق الهجرات الق

 
 : رية التي قدمت إلى األردنسالق هجراتأهم ال

 .م  1967 عام وبعد حربم  1948 عام ربحالهجرة الفلسطينية بعد  -1
 . م1991ج الثانية عام لخليج بعد حرب الخليدول ا منن المغتربين نييف من األردالآعودة  -2
 . م2003وعام ,  م1991جرة العراقيين إلى األردن بعد حرب الخليج الثانية عام ه -3
ورية كاألزمة الس ستمرار موجات اللجوء الناتجة عن األزمات التي تعرضت لها المنطقة العربيةا -4

 .م  2011عام 
 

 " تزايد الهجرات الداخلية" ثانيا : 
 

 نشهد المجتمع األردني تزايداً ملحوظاً في الهجرة من الريف والبادية إلى المد
 .(ادي قتصاخدمات تعليمية أو صحية وفرص عمل ونمو )بسبب توافر عوامل الجذب في المدن من  -
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 * أسهمت الهجرات الداخلية في نمو المدن . 
 
 : ثار السلبية للهجرات الداخليةاأل
 في المدن . يةالسكانكثافة الارتفاع  -1
 تزايد الطلب على الغذاء . -2
 رتفاع األسعار .ا -3
 .  ختناق المروريسكانية واالجتماعية واإلظهور المشكالت اال -4
 

 : لمدناللحد من هجرة المواطنين إلى  المتعاقبةبين اإلجراءات التي بذلتها الحكومات 
 والبوادي . فيارستقرار في األإعادة النظر في توفير أسباب اال -1
 خدمات التعليمية والصحية .الرتقاء باال -2
 وفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة .ت -3
 .لحد من الهجرات الداخلية () من اإلجراءات المهمة التي اتخذت لتوطين البدو  -4
 

 : "مهنتي كملك  " في كتابه  الذي كتب عنه الملك الحسين توطين البدو
 
 
 
 
 
 

 : رأى جاللة الملك الحسين بن طالل أنه يمكن توطين البدوكيف 
 لهم مساكن حضارية وحديثة . أن يؤمن -1
 ن تكون مياه هذه المساكن جارية طوال السنة .أ -2
 

 : سينالح ابن استمرت الجهود في الحد من الهجرات الداخلية في عهد الملك عبدهللا الثاني
 نتاجية .اإلو كتفاءالامجتمع األردني األقل حظا  نحو بشرائح ال نتقالالرؤية الملكية إلى اال هدفت -
 

 : هذا المجالأهم المؤسسات التي تعمل في 
 .م  2003, وأسس في عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية 

 
 : صندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنيةالأهداف 

 ية منطقة جاذبة للسكان .جعل الباد -1
 :فرة فيها ية والبشرية المتواستغالل األمثل للموارد الطبيعسثمار عبر االا منطقة مؤهلة لالجعله -2
 رفع المستوى المعيشي للسكان . -أ

 الحد من الفقر والبطالة .  -ب
 .  تفعيل دور المرأة عن طريق إنشاء المراكز النسائية في أنحاء البادية -ج
 
 
 

القبائل البدوية , وأن أضع حدا لحياة االرتحال واالنتقال التي يحيونها وهم يبحثون              لقد حاولت بنجاح أن أوطن 

عن الماء والكأل , وقد قمت من تلقاء نفسي بإعداد وتنفيذ برامج مساعدة ومعونة يؤمن لهم مساكن حضرية وحديثة , 

                                                             ومياها جارية طوال السنة , وهذا هو أساسي في بالدنا           

 53الملك الحسين بن طالل , مهنتي كملك , ص 
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 " نيةتغير في شكل األسرة األرد" ثالثا : 
 

 : طويلة المميز في المجتمع األردني لعقود طابعهااألسرة األردنية الممتدة على  تحافظ
 قتصادية .نتيجة األوضاع اال -1
 األبناء .جتماعية التي تؤكد على دوام الصلة بين اآلباء وار التمسك بالقيم والمفاهيم االاستمر -2
 

    متدةسر المتراجع في نمط األ لقرن الماضيمن ا خريينفي العقدين األ المجتمع األردنيشهد 
 : النووية ةوشيوعاً لنمط األسر

 ر في بعض وظائف األسر التقليدية .تغي -1
 ارتفاع مستوى التعليم . -2
 لهجرة من الريف إلى المدن .تزايد ا -3
 قتصادي .تنوع النشاط اال -4
 

 "تزايد دور المرأة في المجتمع األردني" رابعا : 
 

     ع الرجلملى جنب ها على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية جنباً إتقدر المرأة األردنيةأثبتت 
 : في توفير مستوى معيشي أفضل ألسرتها

 ن طريق العمل في الوظائف الحكومية والخاصة .ع -1
 دارة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة التي قامت الدولة على تمويلها ورعايتها .إ -2
 

 : د اهتمام الدولة بالمرأةمظاهر تزاي
 لتوسع في تعليم المرأة وفتح المجال أمامها للمشاركة في سوق العمل .ا -1
                          تقلدت المرأة أول منصب وزاري م  1979قلد المناصب العامة في الدولة ففي عام ت -2

 . جتماعيةوزارة التنمية االفي 
 م .  1992نية لشؤون المرأة عام األرد تأسيس اللجنة الوطنية -3
                  , النيابية والبلدية واألحزاب السياسيةالتشريعية وسية في المجالس المشاركة السيا -4

          ,             م 1995م المجالس البلدية عافي ، وم  1993فكانت أول مشاركة نسائية في البرلمان األردني عام 
 ق الكوتا النسائية .ثم تزايدت عن طري

 .جتماعي التطوعي يد مشاركة المرأة في الجمعيات ومؤسسات العمل االتزا -5
 ماية المرأة من صور التمييز والعنف كافة .ح -6
 

 :م 1992 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
 وطنية مرجعية في ما يتعلق باألنشطة ذات الصلة بشؤون المرأة . بوصفها جهة

 
 : أسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في األردنيدل ت

 تزايد اهتمام الدولة األردنية بالمرأة . -
 

 : أمثلة على جهود األردن في محاربة العنف والتمييز ضد المرأة
 . ةلعنف ضد المرأاضاء على جميع صور قصادق األردن على اتفاقية ال م1992عام  -1
 من العام .حماية األسرة التابعة لمديرية األإدارة  ئتنشأ م 1997عام  -2
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 : إدارة حماية األسرة
 :  األمن العام ديريةتابعة لم م1997هي إدارة أنشئت عام 

 معالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل .ل -1
 لمحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسية في بناء المجتمع األردني .ا -2
 

 " طاع الشباب في المجتمع األردنيهتمام بقاال" خامسا : 
 

 :  يعد المجتمع األردني من المجتمعات الفتية
 . , وهي من أعلى النسب في العالم  األردني ألن الشباب يشكل ثلثي المجتمع -
 

 : اهتمام األردن في فئة الشباب
 ن الشباب يشكل ثلثي المجتمع األردني .أل -1
 .  زدهارهاوه وتطور األردن ونم فيلما لها أهمية  -2
 

                                    اذكر التطورات التي مرت على المستوى الرسمي لرعاية الشباب األردني 
 : من القرن العشرين في النصف الثاني

 . راء مسؤولة عن رعاية هذه الفئةأصبحت مؤسسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة الوزم 1966عام  -1
 ئت وزارة خاصة للشباب .أنش م1984عام  -2
 

جهها التي و رسالةاستمر االهتمام بقطاع الشباب في عهد الملك عبدهللا الثاني , وظهر ذلك في ال
 : م  2006للحكومة عام 

 
 
 
 
 

 ناتهمدعا جاللة الملك عبدهللا الثاني لدعم الشباب ورعايتهم واكتشاف طاقتهم وإمكا
 والدعم .ة ألنهم األولى بالرعاي -
 

 : جاللة الملك عبدهللا الثاني الشباب على تحمل المسؤولية دعا
 ظهار وعيهم وإدراكهم لحجم التحديات .إل -1
 طاقته الحية .هم الذي  التغيرلطبيعة  -2
 يز .ثبات قدرتهم على المنافسة والتمتحقيقا  إل -3
 للوطن . داعاتهم التي ستسهم في تحديد مالمح المستقبلبالنهوض بإ -4
 
 
 
 
 

جمعينا مدعوون لدعم الشباب ورعايتهم , واكتشاف طاقاتهم وإمكانياتهم , ألنهم األولى بالرعاية والدعم , وثمة 

اكهم لحجم التحديات , ولطبيعة التغيير الذي هم طاقاته الحية مسؤولية أيضا تقع على كاهل الشباب إلظهار وعيهم وإدر

, وأداته وهدفه النهائي , تحقيقا إلثبات قدرتهم على المنافسة والتميز , والنهوض بإبداعاتهم التي ستسهم في تحديد 

 مالمح المستقبل للوطن , وألجياله القادمة .
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            الثاني دهللانجازات والمبادرات الملكية التي تحققت في قطاع الشباب بعد تولي الملك عباإل
 : سلطاته الدستورية

 .م  2001شكيل المجلس األعلى للشباب في عام ت -1
 طالق جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين لإلنجاز واإلبداع الشبابي .إ -2
 والتركيز على العمل الجاد, لقرار اوإشراك الشباب في صنع , تغيير ة فرسان الرإعالن مباد -3

 والتثقيف السياسي .
 قامة معسكرات الحسين للعمل والبناء .إ -4
 طالق جائزة الملك عبدهللا الثاني للياقة البدنية .إ -5
                               المدنيةطالق مبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفتهم إ -6

 .للعمل في قطاع اإلنشاءات في القوات المسلحة األردنية 
 

 : الهدف من إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني للياقة البدنية
 وى اللياقة الصحية للطلبة .رفع مست -1
 إيجابي . على نحو فراغهم ستثمار أوقاتالخاصة ال قدراتهمالكشف عن  -2
 

 : رة تدريب الشباب وتشغيلهمالهدف من إطالق مباد
 عالية . كفاءات و مهاراتدنية ذات إعداد قوى عاملة أر -1
 للحد من الفقر والبطالة . متدريبه -2
 . هملتزام لدى المشاركين في المشروع جميعنضباط واالتماء الوطني واالتعزيز روح اإلن -3
 
 

 " رعاية ذوي اإلعاقة" سادسا : 
 

 عيةإلجتماوزارة التنمية اإلعاقة على المستوى الرسمي عن طريق هتمام بفئة ذوي اجاء اال
 ألن ذوي اإلعاقة جزء مهم من المجتمع األردني القائم على التكافل والتضامن . -
 

جهها التي و رسالةفي المظاهر اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثاني في فئة ذوي اإلعاقة ورعايتهم 
   : م  2006جاللة الملك للحكومة عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص المعوقينالمجلس األعلى لشؤون األشخاأسس م  2007بموجب قانون حقوق األشخاص المعوقين لعام 

 لة القانونية والحقوقية لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن .مظليشكل ال -
 

تفاقيات احق من حقوق اإلنسان التي أكدت عليه  , و وطنيهتمام بهذه الشريحة من المواطنين هو واجب ن االإ

,  مقياس من مقاييس تقدم األمم ورفعتها( , مثلما هو المستدامة)أهداف التنمية األلفية  , و حقوق اإلنسان العالمية

ات وعلى الرغم من اإلنجازات العديدة التي حققها األردن في مجال توفير سبل الرعاية والدعم لذوي االحتياج

الخاصة , ال سيما في المجاالت التشريعية والتعليمية والصحية , إال أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن بعض 

المراكز والجمعيات واألندية العاملة والنشاطات التي تقدمها غالبية هذه المؤسسات تفتقر إلى وجود فلسفة ورؤية 

                                      انخراطهم في المجتمع .واضحة تساعد على تفعيل برامج التاهيل التي تسهم في 

 الموقع الرسمي لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين 
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 : أبرز إنجازات المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين
 اإلعاقة ذويللطلبة عليم وتوفير غرف صفية وزارة التربية والت ة مدرستي بالتعاون معرإطالق مباد -1
            شخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع وزارة الصحةلأل الوطني إنشاء نظام المعلومات -2

 .  جتماعيةووزارة التنمية اال
 ية .رسممو األمير رعد بن زيد لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بالجامعات الستقديم منحة  -3
 ألشخاص ذوي اإلعاقة .لتوفير فرص عمل  -4
                                   بالتعاون مع إدارة القيادة والسيطرة  لصملإطالق مشروع خط الطوارىء  -5

 العام . التابعة لمديرية األمن
 نفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار "مكاني بينكم" .ت -6
 

 : حملة "مكاني بينكم"
ة اإلعاق زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي توعوية تهدف إلىحملة هي 

 ضمن المدارس الحكومية والخاصة  .
 
 

 " جتماعية السائدةالقضايا اال التغير في النظرة إلى بعض" سابعا : 
 

 :  بماذا تميز المجتمع األردني
 .واألعراف الموروثة  التقاليدالمحافظة على  -
 

           ظرة ي النالتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي طرأت على المجتمع التي أثرت إيجابا ف
 بعض القضايا : إلى 
 التوسع في التعليم . -1
 شاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة .م -2
 ة والصحة اإلنجابية .تنظيم األسر -3
 

 " يماإلقبال المتزايد على التعل" ثامنا : 
 

 أدى التقدم الكبير في قطاع التعليم : 
 . لألردن مقارنة بالدول المجاورةتطور المجتمع األردني , في ظل الموارد المحدودة  -
 

 : مدن اليواألر أصبح االستثمار في الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة أساس التقدم الذي يشهده
 من ارتفاع في المستوى المعيشي واالجتماعيتب عليه بحيث أصبح الحصول على العمل وما يتر -

 . مرتبط بالتعليم المهني واالكاديمي 
 

 :اذكر مظاهر تطور المجتمع األردني في الوقت الحاضر
 التوسع في التعليم . -1
 .بمستوياته كافة اإلقبال على التعليم الجامعي  تزايد -2
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                                  في نسبة األمية :     من مظاهر تزايد اإلقبال على التعليم االنخفاض المستمر
 

 نسبة األمية العام

1952 88% 

1961 76.6% 

1971 43% 

1981 29% 

1991 17.7% 

1999 11.3% 

2009 7.2% 

2015 6% 

 
 الفصل الثاني : النهضة التعليمية والثقافية في األردن

 
 : من إنجازات حققه األردن ستثمار في قطاع التعليم من أبرز ماأصبح اال

                                   تنميةللقتصادي األساس والمورد اال تغييرجوهر عملية اليعد ألن التعليم  -
 الموارد المحدودة .ومكانات اإلفي ظل 

 دول المتقدمة في التعليم على مستوى العالم .أصبح األردن من ال -
                                       ,عالية الءة كفاالتعليمية ذات الخبرات اللشقيقة بالدول العربية ا األردن رفد -
 .  ا أسهم من تطوير منظومة التعليم لديهمم
 

 " أوال : تطور التعليم في األردن "
 

 : بدأ االهتمام بالتعليم منذ تأسيس اإلمارة رغم شح اإلمكانات
 الكرك و في السلط وإربد (سنتانمدة الدراسة فيها )ة ية متوسطمدارس ثانو ثالثبلغ عدد المدارس  -1
                 رسمداثالث ثم تبعتها ( سنوات  أربعمدة الدراسة فيها كاملة )لثانوية اأصبحت مدرسة السلط  -2

 . وعمان والكركفي إربد 
                      ناث س لإلعشر مدارمدرسة للذكور و خمسونأصبح عدد المدارس م 1931عام  -3

 .واحدةصناعة ومدرسة 
 صدر نظام المعارف وتعديالته .م 1939عام  -4
 

 : المعارف وتعديالته نظامتقسيمات األلوية التعليمية حسب 
 لواء البلقاء . -3       واء الكرك ومعان .ل -2     لواء عجلون .  -1
 

 : التطور الذي طرأ على آلية التخريج قبل اإلستقالل
 نات المدرسية .متحابعد اجتياز االاألولية المدارس  فيكان الطالب يتخرجون م  1939قبل عام  -1
صبح الحصول على شهادة الدراسة األولية مشروطا  أ م ( 1945 – 1944 الدراسي ) عامالبعد  -2

 .آنذاك متحان التي تشرف عليه وزارة المعارف بنجاح الطالب في اال
 

 : بعد اإلستقاللعدد المدارس في األردن 
 ( مدرسة حكومية .77)
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 : س محدوداً راكان تطور أعداد المد
 نية في الريف .ان افتتاح المدارس كان مقتصرا  على المدن وبعض التجمعات السكأل -1
 . الماليةقلة الموارد  -2
 المرأة . تعليمبالتعليم وخاصة  هالياألضعف اهتمام  -3
 

 : في تطوير التعليم يونساهم األردن
 معلمين وثمن مواد التعليم .دفع أجور ال -2 فع تكاليف التعليم األساسية مثل بناء المدارس .د -1
 

 : التعليم نشردور البلديات والمجالس القروية في 
 بناء المدارس األساسية . عباءأتحمل  -1
 . تسهيال للبناء  األراضي لوزارة التربية والتعليم قطع تقديم -2
 

 : ين على المدارس األردنيةيصيل العلمي لألردنتحال يقتصرلم 
 لحكومة .ة لهم على نفقة اأيحصلون على بعثات علمية إلى جامعات عربية مكاف ونألن المتفوق -
 

 : األردنيين فيهاالجامعات العربية التي درس 
 ة في بيروت .الجامعة األمريكي -1
 ق .الجامعة السورية في دمش -2
 اهرة .جامعة األزهر في الق -3
 

 : أثر في إحداث نهضة تعليمية في األردنم  1952كان للدستور عام 
 أقر إلزامية التعليم ومجانيته . إذ -
 

 : التطور الذي طرأ على التعليم في عهد الملك حسين بن طالل
 المدارس وعدد الملتحقين بها . دتضاعف عد -
 جفت منابع األمية إلى حد كبير . -
                ءةلى درجات الكفاأعبين المتسلحين يف من األردنآالوتخرج فيها , أفتتحت الجامعات  -

 في مختلف العلوم .
 

 : التطورات التي طرأت في عهد الملك عبدهللا الثاني على التعليم
 عليم إلى حد غير مسبوق .رتفعت نسبة اإلنفاق على التا وأولى التعليم جل عنايته  -
 ظيفها في الغرف الصفية .تخدام تكنولوجيا المعلومات وتوشهدت المدارس ثورة في اس -
 .   لهاجا  للمعرفة ومحلال  تفعيل دور الطالب ليكون منتو مدى الحياة  على التعليم المستمرالتركيز  -
 وإغنائها بالمصادر والمختبرات والمشاغل .اآلمنة هتمام بالبيئة التعليمية اال -
 .المؤهلة  لرفد سوق العمل بما يحتاج إليه من الكوادرقني هتمام بالتعليم المهني والتاال -
 أثنائها .في معلمين وتدريبهم قبل الخدمة ول التأهي -
 متزايدة من الطلبة .ال األعدادعدد المدارس الستيعاب  زاد -
                     ادت العناية بالطلبة المتميزين بإيجاد مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميزالمنتشرةز -

 .كافة في جميع المحافظات 
 .ليم وصوال إلى أعلى معايير الجودة في التعي كما  ونوعا  حدث توسع كبير في التعليم الجامع -
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 " ثانيا : تطور النشاط الثقافي في األردن "
 

 : الثقافة
                حصيلة التطور في المجاالت اإلنسانية جميعها هي هي عنصر أساسي في تقدم المجتمعات و

 ولغة وفكر . وآداب من تراث وفنون
 

 : بدأ النشاط الثقافي في األردن منذ تأسيس اإلمارة
 ان الملك عبدهللا المؤسس أديبا  وشاعرا  .ك -1
 ان بالط الملك عبدهللا المؤسس ملتقى األدباء والشعراء والمفكرين .ك -2
 نهج الديمقراطي .الق طبيكان  -3
  قافيمن المظاهر الدالة على الوعي الث لمجالتعلى إصدار الصحف وااألول بدهللا تشجيع الملك ع -4
 

 : أشهر الصحف التي أصدرت في عهد اإلمارة
 صحيفة الحق يعلو . -1
 . م 1926عام  حيفة الشرق العربي الذي تغير اسمها إلى الجريدة الرسميةص -2
 

 : ي األردنففي نشاط الحركة الثقافية م  1966التي تأسست عام دور دائرة الثقافة والفنون 
                                 ,                    هتمت بالكتاب والمثقفين والفنانين ودعم إنتاجهم الفكري ا -

 وكانت جزءا من وزارة اإلعالم والسياحة واآلثار . 
 

 : مظاهر التطور الثقافي في األردن
 مجلة أفكار .الكصدور المجالت الثقافية  -1
 تأسيس قصر الثقافة . -2
 لكتاب األردنيين .اتأسيس رابطة  -3
 ابطة المسرحيين األردنيين .تأسيس ر -4
 أسيس مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي .ت -5

لعرش اي خطاب فذلك  حرص الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين على االرتقاء بالحركة الثقافية , وظهر
 : م 2000اني عام السامي في تشرين ث

 
 
 

 : لثانيأبرز اإلنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عهد جاللة الملك عبدهللا ا
 .م  2002عالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام إ -1
 عالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة األردنية .إ -2
 .م  2003عام لملكية لألفالم إنشاء الهيئة ا -3
                   ثقافية جديدة في المدن األردنية مثل مركز الملك عبدهللا الثاني الثقافي إنشاء مراكز -4

 مركز األمير حسين الثقافي في مدينة معان . في مدينة الزرقاء و
 طالق مهرجان القراءة للجميع )مكتبة األسرة( .إ -5
      ألردن في منطقة رأس العين بمدينة عمان   ث أنشىء متحف ا, حي تشجيع السياحة الثقافية -6

 الذي يحوي آثار األردن التاريخية . 

ستظل الحركة الثقافية موضع الرعاية واالهتمام من خالل دعم الكتاب والمثقفين , وتقدير اإلبداع والمبدعين , 

 تساعد على النهوض بالحركة الثقافية .وإيجاد العديد من المراكز والمؤسسات التي 
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 :م 2002عام  إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية
 به من تراث عريق . خروإظهار ما تز, لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة  -
 

  :في ابرازها الوسائل التي اسهمت , ماهي  تم إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية
 ار الكتب في مختلف حقول المعرفة .إصد -1
 ة في األردن .الثقافو الفكر عن أبرز أعالم و ندواتعقد محاضرات  -2
 لفنون التشكيلية .لإقامة معارض  -3
 

 :م 2003عام  الهيئة الملكية لألفالم
يق نافسة عن طرهي مؤسسة حكومية تهدف إلى تطوير صناعة مواد مرئية ومسموعة قادرة على الم

 . والماليةتطوير القدرات البشرية والفنية 
 

 : القراءة للجميع نمهرجا
    ن المؤلفات هدف إلى إصدار العديد ميو , م 2007المشاريع الوطنية الرائدة التي بدأت عام  يعد من

 . هتمام بالكتابسعار رمزية للحث على القراءة واالأفي شتى المعارف اإلنسانية وبيعها ب
 

 الفصل الثالث : النهضة الصحية في األردن
 

                         * حقق القطاع الصحي في األردن إنجازات مهمة أكسبت األردن مكانة مميزة             
 . في هذا المجال محليا ودوليا 

 
 تطور قطاع الصحة "  أوال : "

 
 م: 1950تطور قطاع الصحة منذ تأسيس اإلمارة حتى عام 

 تأسيس إمارة شرق األردن : مرحلة -1
 ن مشاور )وزير الصحة( مع تشكيل أول حكومة أردنية .يأ( ع
 . 1929أول دائرة للصحة عام  أسستب( 
 
 مرحلة بعد اإلستقالل : -2

 : مثلأ( إنشاء العديد من المستشفيات الحكومية 
 .درية تشفى األمراض الصفي عمان )البشير( والمستشفى الحكومي في إربد ومس يمستشفى الحكومال

 : مثلب( إنشاء مستشفيات القطاع الخاص 
 لسطينفمستشفى األهلي ومستشفى راهبات الناصرة ومستشفى الالمستشفى اإليطالي ومستشفى ملحس و

 . شاملةوعملت عن طريق مديرياتها على تقديم الخدمات الصحية ال,  م 1950اول وزارة صحة  ستجـ( تأس
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ً يتميز قطاع ا  : لرعاية الصحية األردني بالجودة العالمية إقليمياً ودوليا
 جود األطباء والممرضين والفنيين المؤهلين .و -1
 .  وافر المستشفيات العامة والخاصة المزودة بأحدث األجهزة والمعداتت -2
لمؤسس ا ية ومستشفى الملك عبدهللاكمستشفى الجامعة األردن المستشفيات الجامعية التعليميةوجود   -3

 الجامعي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا .
 .ة األردنيةفي مستشفى الجامعمركز الخاليا الجذعية األردني  : اكز العلمية البحثية مثلوجود المر -4
                    المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة  : خصصة منهاوجود مراكز طبية مت -5
 سرطان .مركز الحسين لل و
 

 : أهم اإلنجازات التي تحققت في مجال الصحي
 فد المؤسسات الطبية المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبية الحديثة .ر -1
 في منظومة التأمين الصحي المدني مجانا  . ن السادسةسشمول األطفال ممن هم دون  -2
 العام والخاص . مستشفيات في القطاعينالإنشاء المزيد من  -3
 قديم خدمات األمومة والطفولة وتنظيم األسرة مجانا  .ت -4
  ةوالشامل المملكة بالرعاية الصحية األولية عن طريق إنشاء المراكز الصحية األولية تغطية مناطق -5
 . شاملالصحي التأمين المل مع الجهات المختلفة للوصل إلى الع -6
 

 " ثانيا : الخدمات الطبية الملكية "
 

م , ثم أخذت  1941منذ عام الخدمات الطبية الملكية التابعة للقوات المسلحة األردنية * بدأت مسيرة 
هم , ائالتبالتوسع الكبير في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية في التخصصات كافة للعسكرين وع
 ومعالجة المدنيين للحاالت المحولة من وزارة الصحة والجهات األخرى المتعاقد معها . 

 
 : فيات التابعة للخدمات الطبية الملكيةالمستش

                                                          ستشفى ماركا العسكري .                               م -1
 .  لطبية الملكيةلتكون المركز التحويلي والتعليمي للخدمات ا,  م 1973 الحسين الطبية مدينة -2
                                                        .م  1982عام  عالية ألمراض وجراحة القلب مركز الملكة -3
 . م 1984م عا ماركا منطقة صطناعية فيمعهد األطراف اال -4
 ستشفى األمير هاشم بن عبدهللا الثاني في العقبة .م -5
 ي الطفيلة .حسين فالمستشفى األمير زيد بن  -6
 

 : الخدمات الطبية الملكية تضمنتهاالتي التطورات 
 والتمريض والمهن الطبية المساندة . الطبات اعتمدت لتدريب طلبة كلي -1
 دخول أجهزة طبية متطورة . -2
 الطبية المتخصصة . ةتنظيم الخدم -3
 ختصاصات الفرعية .التوسع في اال -4
 دولي .رسال الفرق الطبية بالمهمات اإلنسانية على المستوى الإ -5
 ات حفظ السالم .المشاركة في قو -6
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 بنك األسئلة الوزاري / الوحدة الثامنة
 

النتقال رتحال والملك الذي حاول بنجاح توطين القبائل البدوية في األردن , ووضع حدا لحياة االا -1
 هو  :

 الل بن عبدهللا ط -د        بدهللا الثاني  ع -ج             لحسين بن طالل  ا -ب     عبدهللا األول   -أ
 
 لعام الذي تم فيه تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية هو  :ا  -2
 2002-د        2005-ج    2004 -ب     2003 -أ

 
 , وكان ذلك في وزارة  : 1979قلدت المرأة في األردن أول منصب وزاري عام ت -3
 تجارة الصناعة وال -جتماعية        دالتنمية اال -ثار       جواآلالسياحة  -ب   التربية والتعليم      -أ

 
 ي تقلدت فيه المرأة أول منصب وزاري في األردن هو : ذالعام ال -4
  1978-د           1977 -ج     1982 -ب    1979 -أ

 
 هد أول مشاركة نسائية في البرلمان األردني هو : شالعام الذي  -5
  1990 -د         1998 -ج        1993 -ب    1992 -أ

 
 جلس األعلى للشباب هو :العام الذي تشكل فيه الم -6
 2003 -د        2002 -ج     2001 -ب       2004 -أ

 
 لتي تعنى بتوفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة هي  :المبادرة ا -7
 مسار -د             اب   تدريب الشب-ج      لتغيير       افرسان  -درستي         بم -أ

 
ة ي اإلعاقلشعار الذي هدف إلى زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوا  -8

 ضمن المدارس الحكومية والخاصة هو   :
 على قدر أهل العزم  -د       مكاني بينكم    -ج                 األردن أوال    -لهمة        ب اأهل -أ

 
 لوزارة التي اهتمت بذوي اإلعاقة على المستوى الرسمي في األردن هي : ا -9
 تنمية االجتماعية ال -د         ب      الشبا -ج             افة       الثق -لتربية والتعليم      با -أ

 
 م  :2009ام بلغت نسبة األمية في األردن ع -10
 %17,7 -%         د7,2 -ج  %  11,3 -%      ب6 -أ

 
 ي هي : فركز األمير الحسين الثقاالمدينة التي يقع بها م -11
 عمان -زرقاء        دال -عان        جم -لكرك       با -أ

 
 برات هو   ر والمختلملك الذي برز في عهده االهتمام بالبيئة التعليمية اآلمنة وإغنائها بالمصادا  -12
 الل بن عبدهللا ط-د       بدهللا األول     ع-بن طالل         ج  نالحسي -هللا الثاني             بعبد -أ
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 مارة هي : من الصحف التي صدرت في عهد اإل -13
 لقبلة ا -د        الدستور     -ج                     صوت الشعب    -رق العربي      بالش -أ

 
 م هي  :1926ر اسمها إلى الجريدة الرسمية عام الصحيفة التي تغي -14
 شرق العربي ال -د         دى العرب      ص -ج       ريد الحجاز    ب -لحق يعلو                با -أ

 
 تقع فيها مستشفى األمير زيد بن الحسين هي :  المدينة التي -15
 الزرقاء  -د   إربد        -ج   الطفيلة   -ب    عمان  -أ

 
 وم والتكنولوجيا األردنية هو  :لجامعة العلالمستشفى التعليمي الذي يتبع  -16
 لملك المؤسسا -د          ألمير فيصل      ا -ألمير حمزة            جا -لملكة علياء         با -أ

 

 * االجابات : 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ج أ ب ب أ ج أ ب

9 10 11 12 13 14 15 16 

 د ب د أ أ ب ج د

 

 

 تذكر : 

              حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس،              ال يصل الناس إىل" 

ي هذه المحطات 
 
 "وصاحب اإلرادة القوية ال يطيل الوقوف ف

 

 األستاذ عبدهللا أحمد الخوالدة 
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