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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على الر�سول الأمني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني:
�أخي املعلم� /أختي املعلمة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ن�ضع بني يديك (دليل املعلم) لكتاب تاريخ الأردن لل�صف الثاين ع�رش بطبعته الأولى� ،آملني
اال�ستفادة منه يف �إعداد الدرو�س وتنفيذها؛ بو�صفه �أحد امل�صادر التي ت�ساعد على حتقيق النتاجات
التعلمية املرجوة.
ولعل من الأ�س�س املهمة التي بني عليها هذا الدليل� ،أنه �أحد الركائز لتحقيق املنهاج مبفهومه
احلديث� ،إذ ين�سجم وخطة التطوير الرتبوي املنبثقة من فل�سفة الرتبية والتعليم ،و�أهداف تطوير التعليم
نحو االقت�صاد املبني على املعرفة و�إعداد الطلبة للحياة.
مر�شدا ومور ًدا يف تخطيط الدرو�س ،مبا يتالءم
نقدم �إليك هذا الدليل ،لن�أمل �أن يكون
ً
ونحن �إذ ّ

مع م�ستويات الطلبة والبيئة املادية ال�صفية و�أهداف املبحث ،كما ن�أمل حتقيق التكامل بني النظرية
والتطبيق� ،إذ ارتبط هذا الدليل بكتاب الطالب على نحو مبا�رش ،كما ارتبط بالنتاجات التعلمية
وا�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي احلديثة� ،إ�ضافة �إلى اهتمامه بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات
ً
ً
وتنفيذا وتقوميًا
تخطيطا
واالت�صاالت ( )ICTبو�صفها �أداة لتفعيل التعلم االيجابي

نقدم �أمثلة واجتهادات ال نتوقع منك الوقوف عندها
ونحن �إذ ن�ضع هذا الدليل بني يديك ،ف�إننا ّ

تعدها منطلقًا لتنمية خرباتك ،و�إبراز قدراتك الإبداعية يف و�ضع البدائل �أو الأن�شطة
فح�سب ،بل �أن ّ

املتنوعة� ،أو �إ�ضافة اجلديد �إلى املحتوى� ،أو بناء �أدوات تقومي مبعايري �أخرى جديدة.
ويل التوفيق
واهلل ّ

امل�ؤلفون

إرشادت الدليل

الأهمية:
تكمن �أهمية الدليل يف ما ي�أتي:
 ت�صميم مواقف تعليمية �إجرائية مخططة وفق نتاجات التعلمّ ،واقعيا.
متكن املعلم من حتقيقها
ًّ
 توظيف ا�سرتاتيجيات تدري�س ت�ستند �إلى التعلم الن�شط ،وتنمية التفكري الناقد والإبداعي لدى الطلبة. الرتكيز على التعلم والتقومي الذاتي ،يف بيئة تعليمية تدعم التعلم وتي�سرّ ه. تنمية جوانب �شخ�صية الطالب العقلية واملهارية والوجدانية. تنفيذ �أن�شطة تعلم ترتكز على املهارات الذهنية واحل�سية والعاطفية ،ومهارات احلياة املختلفة.وداعما لتعلم الطلبة.
وموجها
 توجيه الطلبة للتعلم عن طريق دور املعلم بو�صفه مي�سرّ ًاً
ً
 توجيه الأن�شطة ال�صفية وا�سرتاتيجيات التدري�س ،مب�صادر تكنولوجيا املعلومات واالت�صال املتاحة.املكونات:
ّ
يتكون دليل كتاب تاريخ الأردن من ثمان وحدات ،ومت تق�سيم مو�ضوع الوحدة لكل ف�صل ح�سب ما
ّ
مراعيا
ينا�سبه من ح�ص�ص� ،سواء �أكانت منفردة� ،أم متتالية؛ لتمكني املعلم من التنفيذ يف الغرفة ال�صفية؛
ً
التطبيق وفق تنوع بيئات وم�صادر التعلم.
كيفية ا�ستخدام الدليل:
 التعليم القبلي :ربط التعلم ال�سابق بالتعلم الالحق ،لتحقيق التكامل الأفقي والر�أ�سي. ا�سرتاتيجيات التدري�س� :آليات لتنفيذ مو�ضوع الدر�س ،تت�ضمن جمموعة من الإجراءات والأ�ساليبوالأن�شطة املتنوعة ،مت بنا�ؤها وفق معايري تربوية مراعية �أمناط تعلم الطلبة وميولهم واهتمامهم والفروق
الفردية لديهم� ،ضمن مواقف تعليمية ّ
متكن املعلم من الإدارة ال�صفية الفاعلة ،وتوظيف اال�سرتاتيجية بي�رس
�ضمن موارد التعلم املتاحة ،والوقت املحدد للح�صة.
 م�صادر التعلم� :أدوات م�ستخدمة من موارد املدر�سة ،بو�صفها و�سائل لت�سهيل تنفيذ التعلم ،مع الرتكيزعلى توظيف املوارد املتاحة :كاملكتبة واخلرائط التاريخية واجلغرافية ،وم�صادر التعلم التكنولوجية
واحلا�سوبية والإنرتنت.
 القيم واالجتاهات :تعد القيم واالجتاهات البناء الوجداين يف مو�ضوع الدر�س لتكمل البناء العقليواملهاري ل�شخ�صية الطالب ،كما �أن غر�س القيم واالجتاهات ،يحقق �أهداف بعيدة املدى من التعلم:
كاالنتماء وحب الوطن ،ما ي�شكل الهوية الوطنية املنفتحة على العامل بفكر �إيجابيّ ،
ميكن الطالب من
االنطالق للم�ستقبل بثقة.

الف�صل الدرا�سي الأول

7

8

ملحق ()١

(م�صادر التعلم)

خطة فصلية

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

عدد احل�ص�ص5 :

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة

و�إجابات
 -2العمل اجلماعي؛ التعلم

م��راج��ـ��ـ��ع��ة
الذات.

الف�صل الدرا�سي :الأول

الت�أمل الذاتي

الفرتة الزمنية� 20 / / :إلى 20 / / :
�أن�شطة مرافقة

حول الوحدة
خريط��ة الأردن .................
مواقـــع املمالك .................

التعلم.
� -سلم تقدير

 -1التدري�س املبا�رش؛ �أ�سئلة  -املعـــتمد على ��� -س��ج��ل �سري -
حــــ��دد عل��ى � -أ�شعر بالر�ضا عن:
ّ

ا�سرتاتيجيات التدري�س

عدد ال�صفحات25-6 :
املواد والتجهيزات

املبحث :تاريخ الآردن

الواردة يف الوحدة.

 -3خريطة الأردن.

وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2اللوح.

ي��و���ض��ح امل��ف��اه��ي��م  -1الكتاب املدر�سي.
ّ

النتاجات

الوحدة الأولى :الأردن عرب الع�صور

الرقم

1

2

العربيــ��ة الت��ي .................
قامــ��ت علــ��ى .................
�أر���ض الأردن
خـ�لال الع��صر  -التحديات:
احلديدي.

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

 -6التعل��م القائ��م عل��ى

الأداء.

 املتعـــمد على  -قائمة ر�صد.التعاوين.
يتع��رف احل�ض��ارات � -4شبكة (الإنرتنت).
ّ
القدمي��ة الت��ي ن�ش�أت  -5خ��ري��ط��ة ال��وط��ن  -3التفك�ير بالن�ش��اط؛

على �أر�ض الأردن.
العربي.

ع�صف ذهني.

3
 -4التعل��م ع��ن طري��ق

يتتبع ح�ضارات الع�صور  -6خريطة العامل.
ّ
احلجرية يف الأردن.
� -7أوراق عمل.

الها�شمية.

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

املناق�شة �ضمن فريق.

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

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

الن�شاط؛ م�شهد متثيلي.

4

�أر�ض الأردن.

القدمية التي قامت على

ّ
يو�ضح مظاهر احل�ضارات � -8شعار اململكة الأردنية  -5حتليل الن�صو�ص.

5

يحـــدّ د علــى خريطــة

الأردن املناطق الأثرية

والتاريخية.

9

الرقم

6

7

النتاجات

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

ا�سرتاتيجيات التدري�س

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

التو�ضيح��ي (داتا

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 بالرج��وع �إل��ى  -مقرتحات التح�سني:مكتبة املدر�سة،

ال�صف.

زمالئـــ��ك يف

واعر�ض��ه �أم��ام

الراي��ة الأردنية،

تقري��را
اكت��ب
ً
ع��ن تـاريــــ��خ

مكتبة املدر�سة،

 -بالرج��وع �إل��ى

ال�صف.

زمالئـــ��ك يف

واعر�ض��ه �أم��ام

العربي��ة الكربى

�شو).

		
-2
		
-2

تقري��را
اكت��ب
ً
عـــ��ن الثــ��ورة

يب�ّي�نّ جه��ود املل��ك  -9جه��از العر���ض
عب��داهلل الأول اب��ن

احل�س�ين يف حتقي��ق

اال�ستقالل الوطني.

يحاف��ظ عل��ى الآثار

التاريخي��ة يف وطنه،

8

ويحميها من العبث.

يعتز بتاري��خ الأردن

9

عرب الع�صور.

يقدر دور الها�شميني
ّ
يف بناء الدولة الأردنية

وتطورها.
10
يثم��ن دور املل��ك
ّ
عب��داهلل الأول اب��ن

احل�س�ين يف حتقي��ق

اال�ستقالل.

يق��در جهود الأردن
ّ
11
الوطن.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

		
-3
		
-3

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
امل�رشف الرتبوي  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:

10

ملحق ()١

املبحث :تاريخ الآردن

عنوان الوحدة :الإجنازات ال�سيا�سية

الرقم

النتاجات

خطة فصلية

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

عدد احل�ص�ص15 :

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة

و�إجابات
 -2العم��ل اجلماع��ي؛

م����راج����ع����ة
الذات.
الأداء.

التعلم.
 �سلم تقدير -االختبار

التـــعل��م التعـــ��اوين - ،املعتــمد علــى  -قائمة الر�صد.
اجليك�س��و ،الر�ؤو���س
املرقمة.

 -املالحظة.

 -3التفكري الناقد؛ ع�صف  -الورقة والقلم.
ذهني.

الف�صل الدرا�سي :الأول

حول الوحدة

الت�أمل الذاتي

الفرتة الزمنية� 20 / / :إلى 20 / / :
�أن�شطة مرافقة

ابن احل�سني

www.kingabdullah.jo

واالط��ّل�اّ ع على
 التحديات:م�ضـــامني الورقة
.................
النقا�شية ال�ساد�سة،
يكـــتـب الطلبـــة .................

ال�������ص���ف �أم�����ام

وي��ع��ر���ض��ون��ه يف

يف حياتنا اليومية................. ،

تقريرا عن �أهمية .................
ً
االلتزام بالقوانني .................

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

جل�لال��ة امل��ل��ك .................
ع��ب��داهلل ال��ث��اين .................

املوقع الر�سمي .................

 -1التدري�س املبا�رش؛ �أ�سئلة  -املعتـمد عــــلى � -سج��ل �س�ير  -بالرجوع �إل��ى � -أ�شعر بالر�ضا عن:

ا�سرتاتيجيات التدري�س

ال�صفحات55-26 :
املواد والتجهيزات

1

(م�صادر التعلم)

ي��و���ض��ح امل��ف��اه��ي��م  -1الكتاب املدر�سي.
ّ
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2اللوح.

الواردة يف الوحدة.

2

�شو).

التو�ضيــــحي (داتا

 -8جهــــــاز الـــعر�ض

� -7أوراق عمل.

 -6خريطة العامل.

العربي.

 -5خ��ري��ط��ة ال��وط��ن

 -3خريطة الأردن.

ي��ت��ت� ّ�ب��ع ال��ت��ط��ورات � -4شبكة (الإنرتنت).
ال�سيا�سية يف الأردن

يف ع���ه���د امل���ل���وك

3

الها�شميني.

يتـعرف التعـــديالت
ّ
ال��ت��ي �أج��ري��ت على

4

الفل�سطينية.

الد�ستور الأردين.

يبينّ دور الأردن يف
ال��دف��اع عن الق�ضية

5

يقارن بني م�شاريع

ال��وح��دة العربية يف

القرن الع�رشين.
زمالئهم.

11

الرقم

النتاجات

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

ا�سرتاتيجيات التدري�س

6

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

التو�ضيح��ي (داتا
�شو).

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 بالرج��وع �إل��ى  -مقرتحات التح�سني:الن�شـــــاط ،م�شــهــــــد
متثيلي ،امل�سابقة ،قبعات

يكت�س��ب امله��ارات  -9جه��از العر���ض  -4التعل��م ع��ن طري��ق

الواردة يف الوحدة.

مكتب��ة املدر�سة

�أو املوقـــــــــ��ع

التفكري ال�ست.

ال�صف.

ويعر�ضون��ه يف

ا لأردنـــــــــي،

اجليــــ�ش العربي

تقريــــــ��را عن
ً
تعري��ب قي��ادة

يكت��ب الطلب��ة

www.jaf.mil.jo

الر�سمي للقوات

 -7حل امل�شكالت.

فريق.

الن�ش��اط املناق�شة �ضمن

 -6التعل��م عـ��ن طريـ��ق

 -5حتليل الن�صو�ص.

7

والأف������ك������ار م��ن

الأ�شكال والن�صو�ص

التاريخية.

يثمن ال��دور القومي

والوح��دوي للملوك

الها�شميني.

امل�سلحة الأردنية

ي�ستنتــج احلقــــــائق

8

9

يعتـــــز بالإجنــازات

ال�سيا�سي��ة للها�شميني

يف الأردن.

يق��در دور املل��وك
ّ
10
الها�شمييـــ��ن فــ��ي

تعزيز مكان��ة الأردن

الدولية.
 11يتم ّثــــ��ل االجتاه��ات

والقي��م ال��واردة يف

الوحدة.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

		
-2
		
-2

		
-3
		
-3

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
امل�رشف الرتبوي  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
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ملحق ()١

املبحث :تاريخ الآردن

النتاجات

الأق�������ص���ى وق��ب��ة

ال�صخرة.
 -4اللوح.

خطة فصلية

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

عدد احل�ص�ص7 :

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة
ال�صفحات81-56 :
ا�سرتاتيجيات التدري�س

و�إجابات� ،ضيف زائر،

التعلم التعاوين.

م����راج����ع����ة

الأداء.

 -الورقة والقلم.

 -3التفكري الناقد؛ ع�صف  -املالحظة.
ذهني.

 -5ج��ه��ـ��از ال��ع��ر���ض  -4حتليل املواقف.

التعلم.

 -االختبار.

الف�صل الدرا�سي :الأول

الت�أمل الذاتي

الفرتة الزمنية� 20 / / :إلى 20 / / :
�أن�شطة مرافقة

حول الوحدة
املوقع الر�سمي .................

اب���ن احل�����س�ين،

www.kingabdullah.jo

يكتـب الطلــبة
 التحديات:ت���ق���ري���را ع��ن
ً
.................
ال����و�����ص����اي����ة
الها�شـمية علــى .................
امل���ق���د����س���ات .................
ال���دي���ن���ي���ة يف .................

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

جل�ل�ال���ة امل��ل��ك .................
ع��ب��داهلل ال��ث��اين .................

ي��و���ض��ح امل��ف��اه��ي��م  -1الكتاب املدر�سي -1 .التدري�س املبا�رش؛ �أ�سئلة  -املعتمـد علــى � -سج��ل �س�ير  -بالرجوع �إل��ى � -أ�شعر بالر�ضا عن:
ّ
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2خـــــريطــة الأردن

(م�صادر التعلم)

املواد والتجهيزات

عنوان الوحدة :الأردن والق�ضية الفل�سطينية

الرقم

1

2

3

الواردة يف الوحدة.
 �سلم تقديرالذات.
�أوراق عمل.
وفل�سطني.
يبينّ ال��دور الأردين ���� -3ص���ور امل�����س��ج��د  -2العم��ل اجلماع��ي؛  -املعتــمد عـلـى  -قائمة الر�صد.
يف دع���م امل��ق��اوم��ة

الفل�سطينية.

4

يتتبع مراحل الإعمار
ّ
الها�شمي للمقد�سات

الدينية يف فل�سطني.

يعتز بــــدور اجليـــ�ش
فريق.

الن�شاط ،املناق�شة �ضمن

ال��ت��و���ض��ي��ـ��ـ��ـ��ح��ي  -5التعل��م ع��ن طري��ق

(داتــا �شو).
ال��ع��رب��ي الأردن��ـ��ـ��ي
و�شهدائه يف الـــدفاع � -6شبكة (الإنرتنت).

عن فل�سطني.

ال�����ق�����د������س................. ،

وينــاق�شــونه مع

الطلبة.

13

النتاجات

الرقم

5

عنها.

فل�ســط�ين والدف��اع

املقد�س��ات الدينية يف

يق��در دور امللــــ��وك
ّ
الها�شمي�ين يف رعاية

1968م.

معرك��ة الكرام��ة عام

العرب��ي الأردين يف

يثم��ن االنت�صـــــ��ار
ّ
التاريخ��ي للجي���ش

6

7

يتـــم ّثــــ��ل الـــقي��م
واالجتاه��ات الواردة

يف الوحدة.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

		
-2
		
-2

ا�سرتاتيجيات التدري�س

		
-3
		
-3

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 بالرجوع �إل��ى  -مقرتحات التح�سني:املوقـــــع الر�سمي

للقـــــيادة الــعامة
للقـــوات امل�سلحة
الأردن�������ي�������ة -
اجليـــــ�ش العـــربي
www.jaf.mil.jo

ي��ك��ت��ب ال��ط��ل��ب��ة
تقريرا حول الدور
ً
الذي قام به اجلي�ش
العـــــــربي فــــــي
معـــركة الكـــرامة
عام 1968م.

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
امل�رشف الرتبوي  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
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ملحق ()١

املبحث :تاريخ الآردن

عنوان الوحدة :ر�سالة عمان

الرقم

النتاجات

خطة فصلية

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة
عدد احل�ص�ص6 :
التقومي
اال�سرتاتيجيات
مراجعــــــــ��ة
الذات.

و�إجابات� ،ضيف زائر،
�أوراق عمل.

الأدوات
التعلم.
 -قائمة الر�صد.

الف�صل الدرا�سي :الأول

حول الوحدة

الت�أمل الذاتي

الفرتة الزمنية� 21 / / :إلى 21 / / :
�أن�شطة مرافقة

www.ammanmassege.com

و ي�ستخر ج��و ن

الإي��ات الكرمية

بع�ضا................. ،
بع�ضه��م ً
وغريه��م م��ن .................

التــــ��ي حتـــ��رم  -التحديات:
قتـ��ل امل�سلم�ين .................

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

الإلكتـــــرونــي .................
لر�سال��ة عم��ان .................

�إلـــ��ى املوقـــ��ع .................

 -1التدري�س املبا�رش؛ �أ�سئلة  -املعتم��د عل��ى � -سج��ل �س�ير  -يرج��ع الطلب��ة � -أ�شعر بالر�ضا عن:

ا�سرتاتيجيات التدري�س

ال�صفحات98-82 :
املواد والتجهيزات

1

(م�صادر التعلم)

ي��و���ض��ح امل��ف��اه��ي��م  -1الكتاب املدر�سي.
ّ
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2اللوح.

الواردة يف الوحدة.

2
�شو).

التعاوين.
ذهني.

 -3التفكري الناقد؛ ع�صف  -الورقة والقلم.

الأداء.

التــو�ضيحي (داتـــا  -2العمل اجلماعي؛ التعلم  -املعتم��د عل��ى  -االختبار.

 -3ج���ه���از ال��ع��ر���ض

ي�ستخلــ�ص مبــادىء

الو�ســــطية والت�سامح

3

يف ر�سالة عمان.

يو�ضح �صور التطرف
ّ
و�أخ�����ط�����اره على

4

املجتمع الإن�ساين.

يتعرف مفهوم ر�سالة
ّ
ع��م��ان و�أه��داف��ه��ا

ومبادئها.

الأمم.

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

15

الرقم

النتاجات

املواد والتجهيزات

5

(م�صادر التعلم)

يق��در دور ر�ســـال��ة � -4شبكة (الإنرتنت).
ّ
عمان يف ن�رش مفاهيم � -5أوراق عمل.

الو�سطية واالعتدال.

6

املجتمع.

�آثــ��اره ال�سلبيــ��ة يف

ب�أنواعه كاف��ة ،ويعي

ينبذ الغل��و والتطرف

املجتمعات.

التطـــــ��رف فـــــ��ي

يثم��ن دور ر�سال��ة
ّ
عم��ان يف مواجه��ة

7

8

يتم ّثـــــ��ل القيـــــ��م
و،االجتاهات الواردة

يف الوحدة.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

		
-2
		
-2

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 -4حتليل الن�صو�ص.

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

 -5التعل��م ع��ن طري��ق
الن�شـــــاط؛ امل�ســـابقة،

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 بالرجوع �إل��ى  -مقرتحات التح�سني:املكتبة املدر�سية،

يكتــــب الطلبـة

الندوة.

زمالئهم.

ويعر�ضونه �أمام

يف امل��ج��ت��م��ع،

ت���ق���ري���را ع��ن
ً
�آثــــار الت�سـامح

		
-3
		
-3

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
امل�رشف الرتبوي  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:

الوحدة الأوىل :الأردن عرب الع�صور
قامت على �أر�ض الأردن العديد من احل�ضارات ،وتعاقبت عليه الدول واملمالك منذ الع�صور احلجرية القدمية
ابتداء من الع�رص احلجري احلديث،
�إلى الع�رص احلايل ،وقد ا�ستعر�ضت هذه الوحدة تاريخ الأردن على مر الع�صور،
ً

واليوناين والروماين ،والع�صور اال�سالمية حتى نهاية الدولة العثمانية ،ومرحلة ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية

وبناء الدولة الأردنية احلديثة ،وقد جاءت هذه الوحدة يف ف�صلني :تناول الف�صل الأول الأردن منذ الع�صور القدمية
وحتى نهاية الدولة العثمانية ،وتناول الف�صل الثاين ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها �أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّيتعرف احل�ضارات القدمية التي ن�ش�أت على �أر�ض الأردن.
 ّيتتبع ح�ضارات الع�صور احلجرية يف الأردن.
 ّيو�ضح مظاهر احل�ضارات القدمية التي قامت على �أر�ض الأردن.
 ّيحدد على خريطة الأردن املناطق الأثرية والتاريخية.
 ّ يبينّ التطور التاريخي للأردن يف الع�صور الإ�سالمية.يتتبع دور الها�شميني يف ت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن.
 ّيتعرف دور الأردنيني يف نيل اال�ستقالل الوطني.
 ّ يبينّ جهود امللك عبد اهلل الأول ابن احل�سني ،يف حتقيق اال�ستقالل الوطني. يحافظ على الآثار التاريخية يف وطنه ،ويحميها من العبث. يعتز بتاريخ الأردن عرب الع�صور.يقدر دور الها�شميني يف بناء الدولة الأردنية وتطورها.
 ّيثمن دور امللك عبد اهلل الأول ابن احل�سني ،يف حتقيق اال�ستقالل الوطني.
 ّيقدر جهود الأردنيني يف نيل اال�ستقالل الوطني.
ّ -
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

عين غزال �إحدى القرى الزراعية التي تعود للع�صر الحديدي.

2

مدينة �أم قي�س �إحدى مدن الديكابولي�س.

3

ق�صر الم�شتى من الق�صور العبا�سية في الأردن.

4

انطلقت الدعوة العبا�سية من الحميمة جنوب الأردن.

5

بنيت قلعة عجلون في العهد العثماني.

6

دخل��ت الأردن تحت الحكم العثماني بعد انت�صارهم على المماليك،
في معركة مرج دابق عام 1516م.

7

قائد الثورة العربية الكبرى هو ال�شريف الح�سين بن علي.

8

انطلقت الثورة العربية الكبرى في  10حزيران عام 1916م.

9

و�ص��ل الأمير عبد اهلل بن الح�سين �إلى مع��ان في  21ت�شرين الأول عام
1920م.

10

ا�ستقلت الأردن في � 25أيار عام .1946

11

يرمز اللون الأبي�ض في الراية الأردنية �إلى راية الدولة الأموية.

االجابة

17

الف�صل الأول

األردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية

عدد احل�ص�ص ح�صتان

احل�صة الأوىل

�أو ًال :الأردن يف الع�صور القدمية.
ثانياً :الأردن يف الع�صور الإ�سالمية.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يتتبع احل�ضارات القدمية التي ن�ش�أت على �أر�ض الأردن.
ّ
يحدد على خريطة الأردن املناطق الأثرية والتاريخية.
ّ
يبينّ �أ�سباب �إن�شاء حلف املدن الع�رش (الديكابول�س).
يتتبع التطور التاريخي للأردن يف الع�صور الإ�سالمية.
ّ
يتعرف �أهم املعارك التي وقعت على �أر�ض الأردن ،يف �أثناء الفتوحات الإ�سالمية.
ّ
يو�ضح �أ�سباب اختيار احلميمة نقطة انطالق للدعوة العبا�سية.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة العامل ،خريطة الأردن ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

الأردن ،الع�صور احلجرية ،عني غزال ،وادي فينان ،تليالت الغ�سول ،الع�رص النحا�سي ،الع�رص الربونزي،
مملكة �أدوم ،ب�صريا ،مملكة م�ؤاب ،ذيبان ،مملكة عمون ،ربة عمون ،الأنباط ،البرتا ،ق�رص العبد ،الديكابول�س،
فيالدلفيا ،جرا�سيا ،جدارا ،الف�سيف�ساء ،املغط�س ،معركة م�ؤتة ،معركة طبقة فحل ،معركة الريموك ،ق�صري
عمرة ،ق�رص امل�شتى ،ق�رص برقع ،ق�رص الطوبة ،ق�رص احلرانة ،ق�رص املوقر ،ق�رص الق�سطل ،احلميمة� ،أيلة،
احلمالت الفرجنية ،مونرتيال ،معركة حطني ،قلعة عجلون ،قلعة ال�سلط ،م�سجد عجلون الكبري ،قلعة العقبة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االعتزاز بتاريخ الأردن عرب الع�صور.

 -احلفاظ على املواقع الأثرية والتاريخية يف الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتايجية التدري�س املبا�رش؛ �أ�سئلة و�إجابات. ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي ،التعلم التعاوين ا�سرتاتيجية التفكري الناقد.18

خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم �أحد الأ�سئلة الآتية:
التعلم القبليّ :
�سم �أبرز املمالك العربية التي ن�ش�أت على �أر�ض الأردن يف الع�رص احلديدي.
• ِّ
عدد مدن الديكابول�س يف الأردن.
• ّ
• اذكر املعارك التي دارت على �أر�ض الأردن ،يف �أثناء الفتوحات الإ�سالمية.
أعط �أمثلة على الق�صور الأموية يف الأردن.
•� ِ
ميهد املعلم للدر�س بالتعر�ض لت�سمية الأردن ،وموقعه املتو�سط بني قارات العامل ب�صفته حلقة الو�صل بني
ّ -1
بالد ال�شام والعراق و�شبه اجلزيرة العربية وم�رص ،ومناخه املتنوع الذي جعل منه موطن احل�ضارات عرب
ويحدد موقع الأردن على خريطة العامل.
الع�صور املختلفة ،ويناق�ش ذلك مع الطلبة،
ّ
 -2يعر�ض املعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح.
 -3يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة (ّ :)1
االطالع على مو�ضوع الأردن يف الع�صور القدمية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�سم مناطق �أثرية يف الأردن تعود �إلى الع�رص احلجري احلديث.
• ِّ
حدد مواقع املمالك العربية التي قامت على �أر�ض الأردن خالل الع�رص احلديدي.
• على خريطة الأردنّ ،
• اذكر ا�سم عا�صمة كل مملكة.
• ما الآثار التي تركها اليونان يف الأردن وما زالت ماثلة للعيان؟
املجموعة (ّ :)2
االطالع على مو�ضوع الأردن يف الع�صور القدمية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما الآثار التي تركها الرومان وما زالت ماثلة للعيان؟
• ملاذا مت �إن�شاء حلف املدن الع�رش؟
• اذكر مدن حلف الديكابول�س التي تقع على �أر�ض الأردن.
املجموعة (ّ :)3
االطالع على مو�ضوع الأردن يف الع�صور الإ�سالمية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما املعارك التي دارت على �أر�ض الأردن يف �أثناء الفتوحات الإ�سالمية؟
• ملاذا اهتم اخللفاء الأمويني ببناء الق�صور يف الأردن؟
• بينّ �سبب اختيار منطقة احلميمة نقطة انطالق للدعوة العبا�سية.
املجموعة (ّ :)4
االطالع على مو�ضوع الأردن يف الع�صور الإ�سالمية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر �أهم القالع التي بنيت يف الأردن يف �أثناء احلمالت الفرجنية والعهد الأيوبي.
حدد على خريطة الأردن �أهم القالع التي بنيت يف �أثناء احلمالت الفرجنية والعهد الأيوبي.
• ّ
• اقرتح طرائق لتن�شيط ال�سياحة يف الأردن.
ويزودهم بالتغذية الراجعة ويع ّززهم.
 -4يناق�ش املعلم �إجابات الطلبةّ ،
ّ -5
يذكر املعلم الطلبة ب�أنه �سيتم يف احل�صة القادمة مناق�شة مو�ضوع الأردن يف الع�رص احلديث.
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التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على مراجعة الذات. �أداة التقومي� :سجل �سري التعلم.يعبىء الطالب بعد حتليل ما جاء يف الدر�س من خريطة ومعلومات ،وبعد تنفيذ تعليمات و�إر�شادات
 ّاملعلم هذه البطاقة.
اال�سم.........................المو�ضوع ......................التاريخ....................
• الهدف من الدر�س
..................................................................................................
..................................................................................................
....................
• الأمر الذي قمت بفعله (تنفيذه)
..................................................................................................
..................................................................................................
....................
• تعلمت من الدر�س
..................................................................................................
..................................................................................................
....................
• �أفادني هذا الدر�س في تح�سين مهارتي في
.................................................................................................
.................................................................................................
........
• مالحظاتي:
..................................................................................................
..................................................................................................
....................
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�أن�شطة �إ�ضافية

ل الطلبة اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
ن�شاط عالجي :مي أ
ا�سم اململكة

العا�صمة

ب�صريا
امل�ؤابية
العمونية
البرتا
ي�صمم بع�ض الطلبة مطوية با�ستخدام برجمية (النا�رش) تبينّ فيها التطور التاريخي للأردن يف الع�صور
ن�شاط �إثرائيّ :
القدمية ،ويعر�ضونها �أمام زمالئهم يف ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني تن�شيط ال�سياحة واملواقع الأثرية والتاريخية يف الأردن ،واملحافظة عليها.ين�سق املعلم زيارة �إلى �أحد املواقع الأثرية القريبة ويك ّلفهم بكتابة تقرير حول هذه الزيارة ،وعر�ضه يف
 ّالإذاعة املدر�سية.
 يك ّلف املعلم الطلبة بجمع �صور قدمية عن مكان �سكنهم ،قرية �أو مدينة �أو بادية ،وكتابة فقرة تعريفية لكل�صورة وعر�ضها �أمام زمالئه يف ال�صف.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي لوزارة ال�سياحة .www.mfa.gov.jo املوقع الر�سمي ملتحف االردن .www.jordanmuseum.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 زيدان كفايف ،الأردن في الع�صور الحجرية ،وزارة الثقافة ،عمان2013 ،م. محمود ابو طالب� ،آثار االردن وفل�سطين في الع�صور القديمة �أ�ضواء جديدة  ،1977 -1952ط ،1عمان،1978م.
 املوقع الر�سمي لدائرة الآثار العامة .www.doa.gov.jo21

الف�صل الأول

األردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية

احل�صة الثانية

ثالثًا :الأردن يف الع�رص احلديث.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يتتبع تاريخ الأردن يف الع�رص احلديث.
ّ
يو�ضح �أ�سباب مطالبة العرب باال�ستقالل عن الدولة العثمانية.
ّ
يف�سرّ �سبب �إعالن ال�رشيف احل�سني بن علي ،انطالق الثورة العربية الكربى.
يعدد نتائج الثورة العربية الكربى.
ّ
ي�ستخل�ص كيف �سعت القوى اال�ستعمارية لل�سيطرة على البالد العربية يف �آ�سيا.
يثمن دور ال�رشيف احل�سني بن علي يف قيادة النه�ضة العربية احلديثة.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ،مكتبة املدر�سة� ،شبكة (الإنرتنت).

املفاهيم وامل�صطلحات
معركة مرج دابق ،حزب االحتاد والرتقي� ،سيا�سة الترتيك ،ميثاق دم�شق ،الثورة العربية الكربى ،احلكومة
العربية الفي�صلية ،وعد بلفور� ،سان رميو ،معركة مي�سلون ،اتفاقية �سايك�س بيكو.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بدور الها�شميني يف تخلي�ص العرب من الظلم واال�ضطهاد. -تقدير دور الها�شميني يف بناء الدولة الأردنية وتطورها.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ ع�صف ذهني ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ التعلم التعاوين.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتني:
التعلم القبليّ :
• متى بد�أت الثورة العربية الكربى؟
• من قائد الثورة العربية الكربى؟
22

 -1يعر�ض املعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،ويناق�ش الطلبة فيها.
ويوجه
ميهد املعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل؛ عن طريق �إدارة جل�سة ع�صف ذهني
ّ -2
ّ
جمموعة من الأ�سئلة:
• متى دخلت الأردن حتت احلكم العثماين؟
• بر�أيك ،هل كان و�صول حزب االحتاد والرتقي �إلى احلكم يف الدولة العثمانية هو بداية �سقوطها؟ ملاذا؟
• ما الأ�ساليب التي مار�سها االحتاديون لترتيك العرب؟
• ملاذا مل يطالب العرب باالنف�صال عن الدولة العثمانية قبل و�صول االحتاديني للحكم؟
 -3يناق�ش املعلم الإجابات مع الطلبة ويطلب �إلى �أحدهم كتابتها على اللوح.
 -4يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )3جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة (:)1
• بيان �أ�سباب اختيار العرب لل�رشيف احل�سني بن علي لقيادتهم وتخلي�صهم من ظلم االحتاديني،
وتزعمه للنه�ضة العربية احلديثة؟
• تف�سري �سبب �إر�سال ال�رشيف احل�سني ين علي ابنه الأمري في�صل �إلى دم�شق؟
• ذكر بنود ميثاق دم�شق؟
• تعيني حدود الدولة العربية التي طالب بها العرب على خريطة الوطن العربي.
املجموعة (:)2
• حتديد تاريخ انطالق الثورة العربية الكربى.
تعد الثورة العربية الكربى ثورة قومية عربية.
• تف�سري العبارة الآتيةّ :
• ا�ستخال�ص نتائج الثورة العربية الكربى.
املجموعة (:)3
• ذكر القوى اال�ستعمارية التي �سعت لل�سيطرة على البالد العربية يف �آ�سيا؟
• ا�ستنتاج كيف �سعت القوى اال�ستعمارية لل�سيطرة على البالد العربية يف �آ�سيا.
• بيان بنود اتفاقية (�سايك�س بيكو) ووعد (بلفور) وم�ؤمتر (�سان رميو).
• ا�ستخال�ص نتائج م�ؤمتر (�سان رميو)؟
 -5يطلب املعلم �إلى املجموعات بعد وقت معني وقف النقا�ش ،والبدء بالعر�ض ال�شفوي ملا مت االتفاق
عليه �أمام ال�صف.
ي�سجل الإجابات وما اتفق عليه الطلبة على اللوح.
ّ -6
يوجه الطلبة �إلى الإجابة عن �أ�سئلة نهاية الف�صل؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات.
ّ -7
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التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء. �أداة التقومي� :سلم التقدير .الأداء

الرقم
1

ي�ستخدم لغة علمية �صحيحة وا�ضحة.

2

لفظيا.
يتوا�صل مع الآخرين ًّ

3

ي�ستمع لأع�ضاء الفريق.

4

يجيب عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات زمالئه.

5

ويو�ضحه بالتعاون مع زمالئه.
يح ّلل مو�ضوع الدر�س
ّ

6

يظهر تقدير دور الها�شميين في تخلي�ص العرب من ظلم
االتحاديين.

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
ل الطلبة اجلدول باملعلومات املنا�سبة:
ن�شاط عالجي :مي أ
احلدث التاريخي

تاريخ حدوثه

ميثاق دم�شق
الثورة العربية الكربى
وعد بلفور
معركة مي�سلون
تقريرا عن الثورة العربية الكربى ويعر�ضه �أمام
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة ،يكتب �أحد الطلبة
ً
زمالئه.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني الثورة العربية وبني ت�أ�سي�س الدولة االردنية احلديثة.ين�سق املعلم زيارة �إلى �ساحة الثورة العربية الكربى يف مدينة العقبة ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول هذه
 ّالزيارة ،ويعر�ضه �أمام الإذاعة املدر�سية.
يتتبع املعلم م�سارات الثورة العربية الكربى على الأر�ض الأردنية.
 -با�ستخدام خريطة الأردنّ ،

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .www.kingabdullah.jo املوقع الر�سمي للديوان امللكي الها�شمي .www.rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
� -أمني �سعيد ،الثورة العربية الكربى ،مكتب مدبويل1997 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
طبقها حزب االحتاد والرتقي على البالد العربية عندما �سيطر على
 �سيا�سة الترتيك :ال�سيا�سة التي ّال�سلطة ،ومت ّثلت بفر�ض اللغة الرتكية يف التعليم وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�إهمال اللغة العربية ،وفر�ض
ال�رضائب الباهظة والتجنيد الإجباري على العرب( .ال�صفحة )10
 وعد بلفور :وعد �أعلنته بريطانيا عام 1917م ،ن�ص على �إن�شاء وطن قومي لليهود يف فل�سطني.(ال�صفحة )12
											
تقرر فيه و�ضع �سوريا ولبنان حتت االنتداب
 �سان رميو :م�ؤمتر عقد بني بريطانيا وفرن�سا عام 1920مّ ،الفرن�سي ،وو�ضع العراق والأردن وفل�سطني حتت االنتداب الربيطاين( .ال�صفحة )12
 معركة مي�سلون :مواجهة ع�سكرية بني العرب والفرن�سيني عام 1920م� ،أدت �إلى انهيار احلكومةالعربية الفي�صلية ،ووقوع �سوريا ولبنان حتت االنتداب الفرن�سي املبا�رش( .ال�صفحة )12
 -2اذكر �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ � -إن�شاء حلف املدن الع�رش (الديكابولي�س)
حلماية حدود الإمرباطورية الرومانية( .ال�صفحة )9
ب  -مطالبة العرب باال�ستقالل عن الدولة العثمانية.
بعد �أن ا�ست�رشى ظلم االحتاديني الأتراك للعرب ،ودخول الدولة العثمانية احلرب العاملية
الأولى (1918 -1914م) �إلى جانب دول الو�سط (�أملانيا والنم�سا)( .ال�صفحة )11
جـ � -إعالن ال�رشيف احل�سني بن علي انطالق الثورة العربية الكربى.
للنهو�ض بالعرب وحتريرهم من الهيمنة واال�ستبداد والطغيان الذي مار�سه االحتاديون،
وال�سعي نحو احلياة الف�ضلى لكل العرب( .ال�صفحة )11
 -3ملاذا �أر�سل ال�رشيف احل�سني بن علي ابنه الأمري في�صل �إلى دم�شق.
كي يلتقي قادة اجلمعيات العربية الذين زودوه مبطالب احلركة العربية ،كما جاء يف ميثاق دم�شق عام
ت�ضمن ت�أ�سي�س دولة عربية �ضمن �آ�سيا العربية ،واملناداة بال�رشيف احل�سني بن علي ً
ملكا
1915م ،الذي ّ
على العرب( .ال�صفحة )11
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الف�صل الثاين:

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص
استقالل المملكة األردنية الهاشمية

احل�صة الأوىل

أول :ن�ش�أة �إمارة �رشق الأردن.
� اً
ثانيًا :املعاهدة الأردنية الربيطانية عام 1928م.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يبينّ نتائج انهيار احلكومة العربية الفي�صلية يف �سوريا.
يتتبع دور الها�شميني يف ت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن.
ّ
يف�سرّ �سبب قدوم الأمري عبد اهلل بن احل�سني �إلى االردن عام 1920م.
يتعرف بنود املعاهدة الأردنية الربيطانية عام 1928م.
ّ
يعتز بدور الأمري عبد اهلل بن احل�سني ،يف ت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح� ،أوراق عمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

احلكومات املحلية ،ون�ستون ت�رش�شل ،هربرت �صموئيل ،ر�شيد طليع ،املعاهدة الأردنية الربيطانية 1928م.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االفتخار بدور الها�شميني يف بناء الدولة الأردنية وتطورها.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 -ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ م�شهد متثيلي.

 ا�سرتايجية التفكري الناقد.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتني:
التعلم القبليّ :

• كيف ت� ّأ�س�ست �إمارة �رشق االردن؟
• متى قدم االمري عبد اهلل بن احل�سني �إلى �رشق الأردن؟
 -1يعر�ض املعلم النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.
متثيليا ،بتوزيع الطلبة يف جمموعتني ،كما ي�أتي:
يعد املعلم
ً
ّ -2
م�شهدا ًّ
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املجموعة (:)1
يتقم�ص �شخ�صية ال�رشيف احل�سني بن علي ،والآخر
• مت ّثل العرب ،ويختار املعلم منهم طالبني :طالب ّ
الأمري عبد اهلل ،وباقي املجموعة مت ّثل �أحرار العرب الذين التفوا حول ال�رشيف احل�سني.
توجه جمموعة �أحرار العرب مطالبها �إلى ال�رشيف احل�سني بن علي ،التي تتمحور حول قيادة احلركة
•
ّ
العربية يف الأردن ،وحترير بالد ال�شام من االحتالل الفرن�سي.
• يوافق الطالب الأول املتقم�ص ل�شخ�صية ال�رشيف احل�سني على طلب �أحرار العرب ،ويك ّلف جنله الأمري
عبد اهلل بالتوجه �إلى الأردن والقيام بهذا الواجب القومي.
• يتحدث الطالب الثاين املتقم�ص ل�شخ�صية الأمري عبد اهلل عن كيفية و�صوله �إلى الأردن و�إن�شاء �إمارة
بالتوجه
�رشق الأردن ،بقوله� :أنا الأمري عبد اهلل بن احل�سني ،ك ّلفني والدي ال�رشيف احل�سني بن علي
ّ
�إلى الأردن ملقاومة اال�ستعمار الأجنبي وحترير البالد ،وقد و�صلت �إلى مدينة معان بتاريخ  21ت�رشين
الأول عام 1920م ،وا�ستقبلني �أبناء الأردن ا�ستقبال حافلاً عبرّ وا فيه عن �آمالهم ببدء عهد جديد من
توجهت �إلى عمان وو�صلت �إليها يف � 2آذار 1921م.
احلرية واال�ستقالل ،ثم ّ
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة للطلبة؛ للت� ّأكد من حتقّق
 -3بعد االنتهاء من امل�شهد التمثيلي الأولّ ،
النتاجات املطلوبة ،مثل:
• ما �أ�سباب التفاف الأردنيني و�أحرار العرب حول ال�رشيف احل�سني بن علي؟
• متى و�صل الأمري عبد اهلل �إلى معان؟
• بر�أيك ،عال َم يدل ترحيب الأردنيني بقدوم الأمري عبد اهلل؟
• ما الهدف من قدوم الأمري عبد اهلل �إلى الأردن؟
• متى و�صل الأمري عبد اهلل �إلى عمان؟
• بر�أيك ،ماذا تتوقع �أن تكون ردة فعل بريطانيا وفرن�سا جتاه قدوم الأمري عبد اهلل �إلى الأردن؟
 -4يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويناق�شها معهم على نحو جماعي.
املجموعة (:)2
يتقم�ص �شخ�صية ون�ستون ت�رش�شل وزير
• مت ّثل احلكومة الربيطانية ،ويختار املعلم منهم طالبني :طالب ّ
امل�ستعمرات الربيطاين ،والآخر يتقم�ص �شخ�صية هربرت �صموئيل املندوب الربيطاين يف فل�سطني،
وباقي املجموعة متثل احلكومة الربيطانية.
• حتاول املجموعة التي مت ّثل احلكومة الربيطانية محاوالت عدة لالت�صال بالأمري عبد اهلل لعقد مفاو�ضات.
تقم�صا �شخ�صية ون�ستون ت�رش�شل وهربرت �صموئيل مفاو�ضات مع الطالب الذي
• يعقد الطالبان اللذان ّ
تقم�ص �شخ�صية الأمري عبد اهلل.
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تقم�ص �شخ�صية الأمري عبداهلل :لقد ا�ستطعت �أن �أنتزع
• وبعد مفاو�ضات �شاقة ،يقول الطالب الذي ّ
اعرتاف بريطانيا بالبالد الواقعة �إلى ال�رشق من نهر الأردن ،وا�ستطعت �أن �أ�س�س �إمارة �رشق الأردن،
وك ّلفت ر�شيد طليع بت�شكيل �أول حكومة يف �رشق الأردن بتاريخ  11ني�سان 1921م ،كما وا�صلت
جهودي لنيل اال�ستقالل و�إنهاء االنتداب مدعو ًما مبطالب �شعبي ،فا�ستجابت احلكومة الربيطانية عن
طريق عقد املعاهدة االردنية الربيطانية يف � 20شباط 1928م.
• يقول �أحد الطلبة يف جمموعة احلكومة الربيطانية :نعرتف بت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن ،وتويل الأمري عبد
اهلل بن احل�سني الت�رشيع والإدارة ،ووافقنا على تعيني حدود �إمارة �رشق الأردن ،وو�ضع قانون �أ�سا�سي
(د�ستور) للإمارة.
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة للطلبة؛ للت� ّأكد من حتقّق
 - 5بعد الإنتهاء من امل�شهد التمثيلي الثاينّ ،
النتاجات املطلوبة مثل:
• ا�ستخل�ص نتائج املفاو�ضات التي جرت بني الأمري عبد اهلل ووزير امل�ستعمرات الربيطاين ون�ستون
ت�رش�شل واملندوب الربيطاين يف فل�سطني هربرت �صموئيل.
• بر�أيك ،هل كان الو�ضع الدويل يف ذلك الوقت ي�سمح بحلول �أخرى؟
• من هو �أول رئي�س وزراء يف عهد الإمارة؟
عدد �أهم بنود املعاهدة الأردنية الربيطانية عام 1928م.
• ّ
ويزودهم بالتغذية الراجعة ويع ّززهم.
 -6يناق�ش املعلم �إجابات الطلبةّ ،
 -7يذكر املعلم الطلبة ب�أنه �سيتم يف احل�صة القادمة مناق�شة مو�ضوع الن�ضال الأردين لنيل اال�ستقالل
و�إعالن اال�ستقالل.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء. �أداة التقومي :قائمة الر�صد.الرقم

الأداء

1

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

3

يعين على الخريطة مواقع الحكومات المحلية.
ّ

2
4

نعم

ال

يو�ضح نتائج انهيار الحكومة العربية الفي�صلية في �سوريا.
ّ
يف�سر �سبب قدوم الأمير عبد اهلل �إلى �شرق االردن.
ّ
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�أن�شطة �إ�ضافية

ل الطلبة اجلدول باملعلومات املنا�سبة:
ن�شاط عالجي :مي أ
احلدث
تاريخه

 21ت�رشين �أول 1920م

� 2آذار 1921م

 11ني�سان 1921م 1928م

ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة ،يكتب �أحد الطلبة مقالة من (� )10أ�سطر حول م�رشوع النه�ضة
العربية احلديثة (الثورة العربية الكربى) ،ويعر�ضها �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم مو�ضوع الدر�س مع دعم الها�شميني للق�ضايا العربية ،والوقوف �إلى جانب الأ�شقاء العرب.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:

 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .www.kingabdullah.jo املوقع الر�سمي للديوان امللكي الها�شمي .www.rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
� -سليمان املو�سى� ،إمارة �رشق الأردن ،عمان1990 ،م.
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الف�صل الثاين

استقالل المملكة األردنية الهاشمية

احل�صة الثانية

ثالثًا :الن�ضال الأردين لنيل اال�ستقالل.
رابعا� :إعالن اال�ستقالل.
ً

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتعرف دور الأردنيني يف نيل اال�ستقالل الوطني.
ّ -

 يبينّ �أهم التعديالت الد�ستورية املرتتبة على اال�ستقالل. يذكر بنود امليثاق الوطني االول 1928م. -يح ّلل الن�صو�ص التاريخية الواردة يف الدر�س.

يقدر جهود امللك عبداهلل الأول ابن احل�سني يف حتقيق اال�ستقالل الوطني.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
املعاهدة الأردنية الربيطانية ،وثيقة اال�ستقالل ،امل�ؤمتر الوطني الأول.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االعتزاز بجهود الأردنيني يف نيل اال�ستقالل الوطني.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ التعلم التعاوين. ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ ع�صف ذهني. ا�سرتاتيجية حتليل الن�صو�ص.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتني:
التعلم القبليّ :

• متى ا�ستقلت اململكة االردنية الها�شمية؟
• �أين عقد امل�ؤمتر الوطني الأول عام 1928م؟

 -1يعر�ض املعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،ويناق�ش الطلبة فيها.
ويوجه
ميهد املعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل عن طريق �إدارة جل�سة ع�صف ذهني؛
ّ -2
ّ
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جمموعة من الأ�سئلة:
• بر�أيك ،ماذا تتوقع �أن تكون ردة فعل ال�شعب الأردين على املعاهدة الأردنية الربيطانية؟
• هل �أعطت املعاهدة الأردن ال�سيادة الكاملة على �أرا�ضيه؟
 - 3يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )3جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة (ّ :)1
االطالع على مو�ضوع الن�ضال الأردين لنيل اال�ستقالل ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ف�سرّ �أ�سباب ازدياد ن�شاط احلركة الوطنية.
عدد قرارات امل�ؤمتر الوطني الأول عام 1928م.
• ّ
• اذكر �أبرز بنود امليثاق الوطني.
• ماذا عك�ست امل�ؤمترات الوطنية التي ت�أ�س�ست بني عامي 1933 -1929م؟
و�ضح الإجراءات احلكومية وال�شعبية للح�صول على اال�ستقالل؟
• ّ
املجموعة ( :)2قراءة الن�ص التاريخي املتع ّلق بجل�سة املجل�س الت�رشيعي الأردين اخلا�ص بقرار اال�ستقالل،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
تتبع مراحل �إعالن اال�ستقالل.
• ّ
• اذكر التعديالت الد�ستورية التي �أقرها املجل�س الت�رشيعي اخلام�س بتاريخ � 22أيار عام 1946م.
عدد القرارات التي اتخذها املجل�س الت�رشيعي اخلام�س مبقت�ضى االخت�صا�صات الد�ستورية.
• ّ
و�شح بها امللك عبد اهلل الأول قرار اال�ستقالل.
• ف�سرّ العبارة التي ّ
• متى مت �إعالن ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية؟
املجموعة ( :)3قراءة الن�ص التاريخي املتع ّلق بخطاب امللك عبد اهلل الأول مبنا�سبة اال�ستقالل ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
• ا�ستخرج من الن�ص �أهم قواعد النهج ال�سيا�سي للملك عبد اهلل الأول.
تتبع مرا�سم االحتفال با�ستقالل اململكة االردنية الها�شمية.
• ّ
• ماذا ترتب على ا�ستقالل اململكة االردنية الها�شمية؟
ّ
ويذكرهم ب�أنه �سيتم يف احل�صة القادمة مناق�شة
ويزودهم بالتغذية الراجعة،
 -4يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة ّ
مو�ضوع الراية الأردنية ،و�شعار اململكة الأردنية الها�شمية ودالالته.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء �أداة التقومي� :سلم التقدير32

الرقم

الأداء

1

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2

يح ّلل الن�ص التاريخي تحليلاً
علميا.
ًّ

3

يدعم �آراءه و�أفكاره بالأدلة.

4

يحترم زمالءه في �أثناء المناق�شة والحوار.

5

يتتب��ع الن�ض��ال الوطني الر�سم��ي وال�شعب��ي من �أجل
الح�صول على اال�ستقالل.

ممتاز

جيد ج ًّدا جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :يذكر الطلبة �أبرز التعديالت الد�ستورية التي �أقرها املجل�س الت�رشيعي الأردين بتاريخ � 22أيار
1946م.
ن�شاط �إثرائي :ير�سم الطلبة ًّ
زمنيا لأبرز الأحداث ال�سيا�سية يف الأردن ،منذ ت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن
خطا ًّ
وحتى اال�ستقالل.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني اال�ستقالل وقيام الدولة الأردنية الها�شمية ،وتطور م�ؤ�س�ساتها واملحافظة عليها.ين�سق املعلم زيارة �إلى ق�رص رغدان العامر؛ مل�شاهدة هذا املعلم البارز ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول هذه
 ّالزيارة ،وعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .www.kingabdullah.jo املوقع الر�سمي للديوان امللكي الها�شمي .www.rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 �سليمان املو�سى� ،إمارة �رشق االردن ،عمان1990 ،م. -محمد خري�سات ،الأردنيون والق�ضايا الوطنية والقومية ،وزارة الثقافة ،عمان2008 ،م.
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الف�صل الثاين

استقالل المملكة األردنية الهاشمية

احل�صة الثالثة

خام�سا :الراية الأردنية.
ً
�ساد�سا� :شعار اململكة الأردنية الها�شمية ودالالته.
ً

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ -

 يبينّ دالالت الراية الأردنية. -ي�ستخل�ص مكونات �شعار اململكة الأردنية الها�شمية.

يو�ضح دالالت مكونات �شعار اململكة الأردنية الها�شمية.
ّ -

 -يعطي �أمثلة على الدالالت الوطنية والعربية والإ�سالمية التي يرمز لها �شعار اململكة الأردنية الها�شمية ،والراية الأردنية.

 -يعتز بالرموز الوطنية الأردنية.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح� ،شعار اململكة الأردنية الها�شمية ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

النجمة ال�سباعية ،التاج امللكي ،الو�شاح الأحمر ،الكرة الأر�ضية ،طري العقاب ،الأ�سلحة العربية

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بالرموز الوطنية. -املحافظة على الإجنازات الوطنية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتتيجية التفكري الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ،املناق�شة �ضمن فريقخطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم التي ال�س�ؤالني الآتني:
التعلم القبليّ :

تتكون منها الراية الأردنية؟
• ما الألوان التي ّ

و�ضح داللة النجمة ال�سباعية يف الراية الأردنية.
• ّ

 -1يعر�ض املعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،ويناق�ش الطلبة فيها.
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
 -2مي ّهد املعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل عن طريق �إدارة جل�سة ع�صف ذهنيّ ،
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• ِ�صف �شعورك بوجودك يف دولة وليدة ووريثة وحاملة �أهداف ومبادئ الثورة العربية الكربى.
• مباذا ت�شعر يف �أثناء الوقوف يف الطابور ال�صباحي ،عندما ترفع الراية الأردنية ويبد�أ ال�سالم امللكي؟
 -3يو ّزع املعلم الطلبة يف جمموعتني ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1البحث يف دالالت الراية الأردنية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ماذا تعني لك الراية الأردنية؟
• من �أين ا�ستمدت الراية الأردنية �صورتها احلالية؟
• ما داللة الألوان يف الراية الأردنية؟
املجموعة ( :)2البحث يف �شعار اململكة الأردنية الها�شمية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• عينّ مكونات �شعار اململكة الأردنية الها�شمية على �صورة ال�شعار؟
مكونات �شعار اململكة الأردنية الها�شمية؟
• ما داللة ّ
• اذكر العبارات املكتوبة على ال�رشيط الأ�صفر املوجودة يف �شعار اململكة الأردنية الها�شمية.
• �ص ّنف الدالالت التي يرمز لها �شعار اململكة االردنية الها�شمية وراية اململكة الأردنية الها�شمية� ،إلى
دالالت وطنية وعربية و�إ�سالمية.
 -4يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين الإجابات ،وما اتفقوا عليه على اللوح.
 -5يع ّزز املعلم الطلبة.
 -6يك ّلف الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة نهاية الف�صل؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء �أداة التقومي :قائمة الر�صدالرقم

الأداء

1

يبين داللة الألوان في الراية الأردنية.
ّ

2

يعدد مكونات �شعار المملكة الأردنية الها�شمية.
ّ

3

يو�ضح داللة كل من مكونات �شعار المملكة الأردنية الها�شمية.
ّ

4

يعين ّ
مكونات �شعار المملكة االردنية الها�شمية على �صورة ال�شعار.
ّ

5

نعم

ال

ي�ص ّنف الدالالت التي يرمز لها �شعار المملكة االردنية الها�شمية وراية
المملكة الأردنية الها�شمية� ،إلى دالالت وطنية وعربية و�إ�سالمية.
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�أن�شطة �إ�ضافية

مكونات �شعار اململكة الأردنية الها�شمية �إلى دالالت وطنية وعربية وا�سالمية:
ن�شاط عالجي :ي�ص ّنف الطلبة ّ
الدالالت
وطنية
عربية
�إ�سالمية

مكونات ال�شعار

تقريرا عن تاريخ الراية الأردنية ،ويعر�ضونه �أمام
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة ،يكتب الطلبة
ً
زمالئهم يف ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س وبني االعتزاز بالرموز الوطنية والعربية والإ�سالمية. يعر�ض املعلم فيلم (الراية الأردنية املجد والتاريخ) ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول الأفكار الرئي�سةالتي تناولها الفيلم ،وعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .www.kingabdullah.jo املوقع الر�سمي للديوان امللكي الها�شمي .www.rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 املوقع الر�سمي للديوان امللكي الها�شمي .www.rhc.jo� -شعار اململكة الأردنية الها�شمية ودالالته يف املدر�سة.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل

�أ � -أ�سئلة املحتوى
 -1ا�ستنتج من اخلطاب ال�سابق مالمح النهج ال�سيا�سي للملك عبد اهلل الأول ابن احل�سني.

 يطالع امللك �شعبه بالعدل وخ�شية اهلل؛ لأن العدل �أ�سا�س امللك. مواجهة �أعباء ملكنا وتعاليم �رشعنا ومرياث �أ�سالفنا على خدمة �شعبنا والتمكني لبالدنا. التعاون مع �إخواننا ملوك العرب ور�ؤ�سائهم خلري العرب وجمد الإن�سانية. -بحكم جوار البلد املقد�س فل�سطني العربية الكليمة� ،ستظل فل�سطني ب�أعيننا و�سمعنا( .ال�صفحة )20

ب � -أ�سئلة الف�صل:
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
املعاهدة الأردنية الربيطانية :املعاهدة التي �أبرمت يف � 20شباط 1928م ،ون�صت على االعرتاف بت�أ�سي�س
�إمارة �رشق الأردن ،وتويل الأمري عبد اهلل الت�رشيع واالدارة ،وتعيني حدود �إمارة �رشق االردن ،وو�ضع
قانون �أ�سا�سي( .ال�صفحة )15
وثيقة اال�ستقالل :الوثيقة التي تت�ضمن ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية ،والتي رفعها املجل�س الت�رشيعي
الأردين اخلام�س �إلى امللك عبد اهلل الأول الذي و�شحها بعبارة «متكلاً على اهلل تع�إلى �أوافق على هذا
�شاكرا ل�شعبي واث ًقا بحكومتي»( .ال�صفحة )19
القرار،
ً

 -2بينّ قرارات املجل�س الت�رشيعي املنعقد بتاريخ � 22أيار عام 1946م.
�أ  -حتل عبارة اململكة الأردنية الها�شمية محل عبارة �إمارة �رشق االردن حيثما وردت.
ب -حتل عبارة جاللة امللك محل عبارة �سمو الأمري.
جـ� -إقرار نظام احلكم ملكي نيابي وراثي.
د -امللك هو الذي يعلن احلرب ،ويعقد املعاهدات واالتفاقيات( .ال�صفحة )19

 -3ما التعديالت الد�ستورية املرتتبة على اال�ستقالل.

اً
تاما ،وذات حكومة ملكية نيابية وراثية.
�أ � -إعالن البالد الأردنية دولة م�ستقلة
ا�ستقالل ًّ
ب -البيعة بامللك ل�سيد البالد وم�ؤ�س�س كيانها بو�صفه ً
د�ستوريا ،على ر�أ�س الدولة الأردنية ،بلقب
ملكا
ًّ
ح�رضة �صاحب اجلاللة ملك اململكة الأردنية الها�شمية( .ال�صفحة )19
37

ِ -4
هات �أمثلة على الدالالت الوطنية والعربية والإ�سالمية ،التي يرمز لها �شعار اململكة االردنية الها�شمية.
 وطنية :التاج امللكي يعلوه را�س حربة ،ال�رشيط الأ�صفر عربية :الو�شاح الأحمر ،الرايتان ،الأ�سلحة العربية ،ال�سنابل الذهبية و�سعفة النخيل ،و�سام النه�ضةمن الدرجة الأولى.
� -إ�سالمية :طري العقاب ،الكرة الأر�ضية( .ال�صفحتان )24 -23

 -5اذكر �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ -قدوم الأمري عبد اهلل بن احل�سني �إلى الأردن عام 1920م.

 -ملقاومة اال�ستعمار الأجنبي ،وحترير البالد( .ال�صفحة )14

ب -انعقاد امل�ؤمتر الوطني الأول عام 1928م.

 -ب�سبب زيادة ن�شاط احلركة الوطنية واملطالبة باال�ستقالل( .ال�صفحة )16

 -6اذكر�أبرز بنود امليثاق الوطني الأول عام 1928م.

�أ  -الإمارة الأردنية دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة برئا�سة الأمري عبد اهلل بن احل�سني و�أعقابه من بعده.
ب  -ال يعرتف �رشق الأردن مببد أ� االنتداب �إال بو�صفه م�ساعدة نزيهة مل�صلحة البالد.
جـ  -يجب �أن تكون االنتخابات حرة م�صونة من كل تدخل ،و�أن تكون احلكومة م�س�ؤولة �أمام الربملان.
يعد الأردن كل ت�رشيع ا�ستثنائي ال يقوم على �أ�سا�س العدل واملنفعة العامة وحاجات ال�شعب
دّ -
ال�صحيحة ت�رشيع ًا باطلاً ( .ال�صفحتان )17 -16
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مشروع نهاية الوحدة
معرض صور فوتوغرافي لتاريخ األردن
(األردن تاريخ وحضارة)

النتاجات العامة للم�رشوع
يتتبع تاريخ الأردن عرب الع�صور.
 ّيتعرف �أهم املواقع الأثرية والتاريخية يف الأردن.
 ّ يحافظ على املواقع التاريخية والأثرية الأردنية. يعتز بالرموز الوطنيةيقدر دور الها�شميني يف بناء الدولة الأردنية احلديثة.
 ّا�سرتاتيجية العمل يف امل�رشوع
 ا�سرتاتيجية العمل �ضمن جمموعات. ا�سرتاتيجية التفاعل الإلكرتوين.خطوات تنفيذ امل�رشوع
 و ّزع الطلبة يف جمموعات عمل كالآتي:• جمموعة الأردن يف الع�صور القدمية.
• جمموعة الأردن يف الع�صور اال�سالمية.
• جمموعة الأردن يف الع�رص احلديث.
• جمموعة �إمارة �رشق الأردن.
• جمموعة اال�ستقالل.
• جمموعة الراية وال�شعار.
 كلّف كل جمموعة مبهام محددة مثل :جمع ال�صور ،التوثيق التاريخي واجلغرايف. التوا�صل مع املعلم عرب الربيد الإلكرتوين ،و�سائل التوا�صل االجتماعي متابعة الطلبة يف �أثناء العمل. عر�ض �أعمال املجموعات يف قاعة خا�صة �أمام الطلبة واملعلمنيالتقومي
 املناق�شة الفاعلة ،بطاقة املالحظة ،تقومي ذاتيالزمن املحدد :ثالثة �أ�سابيع.
م�صادر التعلم
 �شبكة الإنرتنت� ،آلة ت�صوير فوتوغرايف ،مكتبة املدر�سةتكرمي الطلبة امل�شاركني بامل�رشوع
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تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم
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العبارة

1

عين غزال �إحدى القرى الزراعية التي تعود للع�صر الحديدي.

2

مدينة �أم قي�س �إحدى مدن الديكابولي�س.

3

ق�صر الم�شتى من الق�صور العبا�سية في الأردن.

4

انطلقت الدعوة العبا�سية من الحميمة جنوب الأردن.

5

بنيت قلعة عجلون في العهد العثماني.

6

دخلت الأردن تحت الحكم العثماني بعد انت�صارهم على المماليك،
في معركة مرج دابق عام 1516م.

7

قائد الثورة العربية الكبرى هو ال�شريف الح�سين بن علي.

8

انطلقت الثورة العربية الكبرى في  10حزيران عام 1916م.

9

و�ص��ل الأمي��ر عبد اهلل ب��ن الح�سين �إل��ى معان  21ت�شري��ن الأول عام
1920م.

10

ا�ستقلت الأردن في � 25أيار عام .1946

11

يرمز اللون الأبي�ض في الراية الأردنية �إلى راية الدولة الأموية.

الإجابة

م�سرد امل�صطلحات
الدال

الألف

الأردن ،اتفاقيــ��ة �سايكــ���س الديكابول�س.
بيكو� ،أيلة ،الأنباط ،الأ�سلحة
العربية.
الباء
ب�صريا ،البرتا.
التاء

الفاء
فيالدلفيا ،الف�سيف�ساء.

الذال
ذيبان.

الكاف
الكرة الأر�ضية.
امليم

الراء

تليالت الغ�سول ،التاج الملكي .ربة عمون ،ر�شيد طليع .مملك��ة �أدوم ،مملك��ة م���ؤاب ،مملك��ة عمون،
المغط�س ،معركة م�ؤتة ،معركة طبقة فحل ،معركة
اليرم��وك ،مونت��ر ي��ال ،معركة حطي��ن ،م�سجد
عجلون الكبير ،معركة مرج دابق ،ميثاق دم�شق،
معرك��ة مي�سلون،المعاه��دة الأردني��ة البريطاني��ة
1928م ،الم�ؤتمر الوطني الأول.
الثاء
الثورة العربية الكبرى.
اجليم

ال�سني
�سيا�س��ة التتري��ك� ،سان
ريمو.

النون
النجمة ال�سباعية.

الطاء

جرا�سيا ،جدارا.

طير العقاب.

احلاء

العني

الحميمة ،الحمالت الفرنجية ،الع�ص��ور الحجري��ة ،عي��ن
ح��زب االتح��اد والترق��ي ،غ��زال ،الع�ص��ر النحا�سي،
الحكوم��ة العربي��ة الفي�صلي��ة ،الع�صر البرونزي.
الحكومات المحلية.

الهاء
هربرت �صموئيل.
الواو
وادي فينان ،وعد بلفور ،ون�ستون ت�شر�شل،
وثيقة اال�ستقالل ،الو�شاح الأحمر.
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الوحدة الثانية :الإجنازات ال�سيا�سية للملوك الها�شميني يف الأردن
وو�ضحت
ا�ستعر�ضت هذه الوحدة �أهم الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية التي حقّقها امللوك الها�شميونّ ،
الدور ال�سيا�سي والديني والقومي الذي لعبه الأردن يف املنطقة ،وما حقّقه الأردن من مكانة مرموقة على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل ،وقد ا�شتملت هذه الوحدة على �أربعة ف�صول :تناول الف�صل الأول الإجنازات ال�سيا�سية يف عهد
امللك عبد اهلل الأول ابن احل�سني ،وتناول الف�صل الثاين الإجنازات ال�سيا�سية يف عهد امللك طالل بن عبد اهلل ،وتناول
الف�صل الثالث الإجنازات ال�سيا�سية يف عهد امللك احل�سني بن طالل� ،أما الف�صل الرابع فقد تناول الإجنازات ال�سيا�سية
يف عهد امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم امل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّيتتبع التطورات ال�سيا�سية يف الأردن يف عهد امللوك الها�شميني.
 ّيتعرف التعديالت التي �أجريت على الد�ستور الأردين.
 ّ يبينّ دور الأردن يف الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية. يقارن بني م�شاريع الوحدة العربية يف القرن الع�رشين. يكت�سب املهارات الواردة يف الوحدة. ي�ستنتج احلقائق والأفكار من الأ�شكال والن�صو�ص التاريخية.يثمن الدور القومي والوحدوي للملوك الها�شميني.
 ّ يعتز بالإجنازات ال�سيا�سية للها�شميني يف الأردن.يقدر دور امللوك الها�شميني يف تعزيز مكانة الأردن الدولية.
 ّ -يتم ّثل االجتاهات والقيم الواردة يف الوحدة.
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

ولد الأمير عبد اهلل بن الح�سين في مكة.

2

ف�شل م�شروع �سوريا الكبرى؛ ب�سبب معار�ضة الدول العربية.

3

�أعلنت وحدة ال�ضفتين في  24ني�سان  1950م.

4

كفل د�ستور 1952م للمواطن ،حق العمل والتعليم.

5

عرب الملك الح�سين بن طالل الجي�ش عام 1958م.
ّ

6

قامت �سيا�سة الملك الح�سين الداخلية والخارجية على مبادئ الثورة
العربية الكبرى.

7

من �إنجازات الملك عبد اهلل الثاني� ،إن�شاء المحكمة الد�ستورية.

8

� ّأكدت الورقة النقا�شية الثانية مبد�أ التعددية ال�سيا�سية ,وحقوق الأقليات.

الإجابة
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الف�صل الأول

اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد اهلل األول ابن الحسين

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتتبع حياة امللك عبد اهلل الأول ون�ش�أته.
ّ -

يعدد الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية للملك عبد اهلل الأول.
ّ -

 يقارن بني م�شاريع الوحدة العربية من حيث :التاريخ ،الدول الأع�ضاء� ،سبب الف�شل.يثمن الدور القومي والوحدوي للملك عبداهلل الأول.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،خريطة الأردن� ،أوراق العمل ،جهاز العر�ض التو�ضيحي
(داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

الأ�ستانة ،م�رشوع �سوريا الكربى� ،سوريا الطبيعية ،جامعة الدول العربية ،الهالل اخل�صيب ،بروتوكول
الأ�سكندرية ،م�ؤمتر �أريحا ،وحدة ال�ضفتني.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االعتزاز بالنهج القومي والوحدوي للملوك الها�شميني.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط. ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات.خطوات تنفيذ الدرس

التعلم القبلي :يف جل�سة ع�صف ذهني ،يربط املعلم التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل ،لأ�ستثارة معارف الطلبة ملا عرفوه
ويوجه ال�س�ؤالني
�سابقا عن الأمري عبد اهلل بن احل�سني ،ودوره يف الثورة العربية الكربى وت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن،
ّ
الآتني:
• من قائد الثورة العربية الكربى؟
• متى قامت الثورة العربية الكربى؟
 -1يكتب املعلم عنوان الدر�س على اللوح ،ويعر�ض النتاجات التعليمية اخلا�صة به.
 -2يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )5جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
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املجموعة ( :)1تناول حياة امللك عبد اهلل الأول ون�ش�أته ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• متى ولد امللك عبد اهلل الأول ابن احل�سني؟
تتبع ال�سرية العلمية للملك عبد اهلل الأول.
• ّ
املجموعة ( :)2تناول الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية للملك عبد اهلل الأول ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• متى ح�صل الأردن على ا�ستقالله؟
تاريخيا الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية للملك عبد اهلل الأول.
تتبع
• ّ
ًّ
املجموعة ( :)3تناول م�رشوع �سوريا الكربى عام 1943م ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ملاذا و�ضع امللك عبد اهلل م�رشوع �سوريا الكربى؟
و�ضح املق�صود ب�سوريا الطبيعية.
• ّ

حدد على خريطة الوطن العربي الدول التي ت�ضم �سوريا الطبيعية.
• ّ
• اذكر قرارات امل�ؤمتر ال�سوري العام عام 1943م.

• ف�سرّ موقف كل من بريطانيا وفرن�سا من م�رشوع �سوريا الكربى.
قرارا ب�إلغاء م�رشوع �سوريا الكربى عام 1946م؟
• ملاذا اتخذت جامعة الدول العربية ً
املجموعة ( :)4تناول جامعة الدول العربية عام 1945م ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عرف جامعة الدول العربية ،والهالل اخل�صيب.
• ّ
• ملاذا عقد م�ؤمتر بروتوكول الأ�سكندرية؟

• ما الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر؟
املجموعة ( :)5تناول وحدة ال�ضفتني عام 1950م ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ملاذا عقد ال�شعب الفل�سطيني �آماله على قيام وحدة ثنائية مع الأردن بعد حرب عام 1948م؟
عدد مراحل قيام م�رشوع وحدة ال�ضفتني.
• ّ
• اذكر قرارات م�ؤمتر �أريحا.

 -3يعر�ض مقرر كل جمموعة �أبرز ما تو�صلت �إليه جمموعته من �إجابات ،ويناق�ش املعلم الطلبة فيها على نحو
ويزودهم بالتغذية الراجعة.
جماعيّ ،

 -4يك ُّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة نهاية الف�صل ،للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات املطلوبة.

مالحظة :يحتاج هذا الدر�س �إلى ح�صتني ،وميكنك تطبيق اال�سرتاتيجية نف�سها يف احل�صة القادمة؛ باتباع اخلطوات

نف�سها ال�ستكمال حتقيق النتاجات التي مل تتح ّقق.
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التقويم

 �إ�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.� -أداة التقومي� :سلم التقدير.

الأداء

الرقم

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

يوجه �أ�سئلة فيها جدة و�أ�صالة.
ّ

1
2

يحاور ب�أ�سلوب بناء.

3

يبني على �أفكار الآخرين.

4

ي�شارك �أفراد فريقه بالحوار والمناق�شة.

5

ي�ستمع لأفراد الفريق.

6

يتتبع الإنجازات الداخلية للملك عبد اهلل الأول.
ّ

يقارن بين م�شاريع الوحدة العربية.

7

�أن�شطة �إ�ضافية

ل الطلبة اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
ن�شاط عالجي :مي أ
التاريخ

1943م

� 25أيار 1946م

1948م

1950م

احلدث

ن�شاط �إثرائي:
ويحددون عليها الدول امل�شاركة يف كل من :م�رشوع �سوريا الكربى،
 ير�سم الطلبة خريطة الوطن العربي،ّ
جامعة الدول العربية ،وحدة ال�ضفتني.
يو�ضح فيها تقديره لدور امللك عبد اهلل الأول يف الوحدة العربية،
 يكتب �أحد الطلبة مقالة مخت�رصة ّويعر�ضها �أمام زمالئه.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني �صدور الد�ستور ،وحقوق املواطن. يربط املعلم بني البعد القومي والوحدوي عند الها�شميني ،وم�شاريع الوحدة العربية. -يربط املعلم بني ال�سيا�سية اال�ستعمارية ،وف�شل م�شاريع الوحدة العربية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الإلكرتوين للديوان امللكي www.rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الآثار الكاملة للملك عبد اهلل بن احل�سني ،بريوت1973 ،م. �صايل اخلطايبة ،الأردن من فجر احل�ضارة حتى عام 2003م ,عمان2003،م. -محمد محافظة ،العالقات الأردنية الفل�سطينية (1939م1951-م) ،دار الفرقان ،ط( ،)1عمان1992،م.

47

�إجابات ا�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 جامعة الدول العربية :منظمة �إقليمية ت�ضم الدول العربية يف كل من �آ�سيا و�إفريقيا ين�ص ميثاقها على التعاونيف ما بينها يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،ومقرها الدائم يف القاهرة( .ال�صفحة )30
قدمه رئي�س وزراء العراق نوري ال�سعيد ،يقوم على �ضم كل من
 م�رشوع الهالل اخل�صيب :م�رشوع وحدة ّبالد ال�شام والعراق يف دولة واحدة( .ال�صفحة )30
و�ضح �أبرز الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية للملك عبد اهلل الأول ابن احل�سني؟
ّ -2
 �صدور د�ستور عام 1947م بعد اال�ستقالل.حتول نظام احلكم من �أمريي �إلى ملكي.
 ّ تكوين جمل�س الأمة الذي ي�ضم جمل�سي الأعيان والنواب. �صدور قانون االنتخاب بعد وحدة ال�ضفتني عام 1950م( .ال�صفحتان )29-28 -3بينّ �أ�سباب كل مما ي�أتي:
�أ  -عدم جناح م�رشوع �سوريا الكربى:
 ب�سبب وقوف كل من بريطانيا وفرن�سا واحلركة ال�صهيونية �ضد هذا امل�رشوع( .ال�صفحة )29ب  -قيام وحدة ال�ضفتني:
 رغبة �أبناء ال�شعب الفل�سطيني يف احلفاظ على ما تبقى من �أرا�ضي فل�سطني بعد حرب 1948م،أكيدا على حق ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة دولة على �أر�ضه( .ال�صفحة )30
وت� ً
جـ  -عقد بروتوكول الإ�سكندرية عام 1944م.
 للتمهيد والتح�ضري لإن�شاء جامعة الدول العربية( .ال�صفحة )30 -4اذكر قرارات م�ؤمتر �أريحا عام 1948م.
 املناداة بالوحدة الأردنية الفل�سطينية. وحدة الأردن وفل�سطني مقدمة للوحدة العربية. مبايعة امللك عبد اهلل الأول ًملكا على الأردن وفل�سطني.
 املطالبة بعودة الالجئني الفل�سطينيني �إلى بالدهم. و�ضع نظام انتخابي ي�ضم ممثلني عن ال�شعب الفل�سطيني يف املجال�س النيابية الأردنية( .ال�صفحتان ) 31-30 -5اكتب تاريخ الأحداث الآتية :
احلدث
ا�ستقالل الأردن
وحدة ال�ضفتني
م�رشوع �سوريا الكربى
ت�أ�سي�س جامعة الدول العربية
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ال�سنة
1946م
1950م
1943م
1945م

الف�صل الثاين

اإلنجازات السياسية في عهد الملك طالل بن عبداهلل

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتتبع حياة امللك طالل بن عبد اهلل ون�ش�أته.
ّ -

يعدد الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية للملك طالل بن عبد اهلل.
 ّ -يح ّلل بنود د�ستور عام 1952م.

 ي�ص ّنف حقوق املواطن الأردين �إلى� :سيا�سية واجتماعية واقت�صادية.يثمن �إجنازات امللك طالل بن عبد اهلل.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو)� ،أوراق عمل� ،شبكة (الإنرتنت) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

حرب 1948م ،د�ستور عام 1952م ،حرية الر�أي ،ا�ستقاللية الق�ضاء ،ديوان املحا�سبة ،اتفاقية (ال�ضمان
اجلماعي).

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االلتزام بالقوانني والأنظمة. -املحافظة على املال العام.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط (امل�شهد التمثيلي)؛ لعب الأدوار. ا�سرتاتيجية التفكري الناقد.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :

• من هو الإبن الأكرب للملك عبداهلل الأول ابن احل�سني؟

 - 1يعر�ض املعلم النتاجات اخلا�صة على اللوح.
تقم�ص الأدوار على النحو الآتي:
يعد املعلم
ً
ّ -2
متثيليا باختيار ( )4طلبة قادرين على ّ
م�شهدا ًّ
يعرف بحياة امللك طالل بقوله� :أنا امللك طالل بن عبد اهلل ،ولدت يف عام 1909م ،در�ست
الطالب (ّ :)1
يف عمان املرحلة الثانوية ،ثم التحقت بكلية �ساند هري�ست الع�سكرية يف بريطانيا ،ثم عدت �إلى عمان عام
وليا للعهد،
1929م ،والتحقت بقوة احلدود الع�سكرية وكتيبة امل�شاة الثانية .ويف عام 1947مّ ،
عينت ًّ
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ويف ال�سنة التي تليها �شاركت يف حرب عام 1948م ،وبعد ا�ست�شهاد والدي امللك عبد اهلل بن احل�سني عام
1951م توليت �سلطاتي الد�ستورية.
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة �إلى الطلبة؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات
 - 3بعد االنتهاء من امل�شهد الأولّ ،
وليا للعهد؟ ما دوره يف حرب
املطلوبة مثل :متى ولد امللك طالل؟ �أين در�س امللك طالل؟ متى عينّ ًّ
عام 1948م؟ متى نودي به ملكا على البالد؟
ميهد املعلم ل�سيا�سية امللك طالل جتاه املجتمع الأردين ملواجهة التحديات ،ويطلب �إلى
 -4بعد ذلكّ ،
ويوجه جمموعة من
�أحد الطلبة قراءة مقولة امللك طالل يف ما يتع ّلق بالإجنازات ال�سيا�سية الداخلية،
ّ
الأ�سئلة التفكريية عليه ،مثل :ما احتياجات الوطن؟ ابحث يف الن�ص عن العبارة التي تفيد املعنى الآتي:
«التحذير من عواقب القنوط والي�أ�س» .قارن بني دور اليائ�سني ودور �أ�صحاب العزمية يف تقدم الوطن.
 -5يك ّلف �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويناق�شها معهم على نحو جماعي ،ويربط بينها،
ويقدم التغذية الراجعة.
ّ
عززت احلياة
الطالب (:)2
ّ
يتحدث عن د�ستور عام 1952م مب�شهد متثيلي بقوله :ومن �أ هم اجنازاتي التي ّ
الدميقراطية واحلريات �إ�صداري لد�ستور عام 1952م والذي راعيت فيه �أن يكون متواف ًقا مع النظم
الدميقراطية احلديثة ،ومن �أبرز مواده:
أ�  -اململكة الأردنية الها�شمية دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة ملكها ال يتجز�أ ،وال�شعب الأردين جزء
من الأمة العربية.
ب  -نظام احلكم نيابي ملكي وراثي.
 كما وكفلت فيه جمموعة من احلقوق احلريات املتع ّلقة باملواطن الأردين منها :حق امل�ساواة �أمام القانونيف احلقوق والواجبات ،حق العمل التعليم �ضمن حدود �إمكانات الدولة ،حرية القيام بال�شعائر الدينية
طب ًقا للعادات ،ما مل تكن مخلة بالنظام العام والآداب ،ومنها حرية التعبري عن الر�أي بالقول والكتابة
والت�صوير ،واحلرية ال�سيا�سية املتمثلة بت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية.
 - 6يك ّلف املعلم الطلبة بت�صنيف احلقوق واحلريات كما هو وارد يف الكتاب �إلى� :سيا�سية واجتماعية واقت�صادية.
متيز هذا الد�ستور الذي و�ضعته عام
ثم ي�ست�أنف الطالب حديثه عن د�ستور عام 1952م بقوله :وقد ّ
1952م بعدة مميزات �أهمها :تنظيم العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ،بحيث يكون رئي�س
الوزراء والوزراء م�س�ؤولني �أمام جمل�س النواب ،و�أن كل وزير م�س�ؤول �أمام جمل�س النواب عن وزارته،
قرر املجل�س عدم الثقة بالوزارة
وملجل�س النواب �أن يطرح الثقة بالوزارة �أو �أحد الوزراء �أمام النواب ،و�إذا ّ
بالأكرثية املطلقة من جمموع �أع�ضائه وجب عليها �أن ت�ستقيل ،كما ركّ زت على ق�ضية ا�ستقاللية ال�سلطة
يعد الق�ضاة م�ستقلني ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون.
الق�ضائية� ،إذ ّ
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة �إلى الطلبة؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات املطلوبة.
 -7بعد االنتهاء من امل�شهدّ ،
تعد الإ�صالحات الد�ستورية من �أهم �إجنازات امللك طالل بن عبد اهلل؟ ما
ومن الأ�سئلة املقرتحة :ملاذا ّ
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عدد خ�صائ�ص د�ستور عام 1952م.
�أبرز مواد د�ستور عام 1952م ؟ ّ
تفكرييا :من ال�سلطة التي من �صالحياتها تعديل الد�ستور ؟
يوجه املعلم �س� اًؤال
ّ -8
ًّ
 -9يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويناق�شها معهم على نحو جماعي ،ويربط
ويقدم التغذية الراجعة.
بينهاّ ،
يعزز الطلبة.
ّ -10
يو�ضح م�سوغات �إن�شاء ديوان املحا�سبة عام 1952م مب�شهد متثيلي بقوله :ويف عام 1952م
الطالب (ّ :)3
�أن�شئت ديوان املحا�سبة ملراقبة �إيرادات الدولة ونفقاتها ،وعر�ض تقرير �سنوي ملجل�سي الأعيان والنواب،
مت�ضم ًنا املخالفات املرتكبة بحق املال العام.
أي�ضا جمموعة من الأ�سئلة؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات املطلوبة.
يوجه املعلم � ً
 -11بعد االنتهاء من امل�شهدّ ،
ومن الأ�سئلة املقرتحة :متى �أن�شئ ديوان املحا�سبة؟ ملاذا �أن�شئ ديوان املحا�سبة؟ ّقيم ديوان املحا�سبة منذ
�إن�شائه �إلى يومنا هذا.
 -12يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ويناق�شها معهم على نحو جماعي ،ويربط
ويقدم التغذية الراجعة.
بينهاّ ،
يو�ضح �أهم االجنازات ال�سيا�سية اخلارجية للملك طالل بقوله :منذ �أن توليت العر�ش حر�صت
الطالب (ّ :)4
على تطوير العالقات الأخوية وحت�سينها مع الدول العربية يف مختلف املجاالت ،ووقعت اتفاقية الدفاع
العربي امل�شرتك (ال�ضمان اجلماعي) عام 1951م ،وذلك لنتعاون يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية
والع�سكرية وندافع عن البالد ،ولكن ّ
تعذر ا�ستمراري يف احلكم لظروف �صحية؛ فتنازلت عنه لنجلي
الأمري احل�سني بن طالل عام 1952م.
يوجه املعلم جمموعة من الأ�سئلة على الطلبة؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات
 -13بعد االنتهاء من امل�شهد الرابعّ ،
املطلوبة ،ومن الأ�سئلة املقرتحة :ما طرائق تطوير العالقات الأخوية مع الدول العربية التي حر�ص امللك
على حتقيقها؟
 -14يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويناق�شها معهم على نحو جماعي ،ويربط
ويقدم التغذية الراجعة.
بينهاّ ،
يعزز الطلبة.
ّ -15
 -16يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،والت�أكّ د من حت ّقق النتاجات.
مالحظة :يحتاج هذا الدر�س �إلى ح�صتني ،وميكنك تطبيق اال�سرتاتيجية نف�سها يف احل�صة القادمة.
التقويم
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الرقم

الأداء

1

يوجه �أ�سئلة فيها جدة و�أ�صالة.
ّ

3

يبني على �أفكار الآخرين.

2
4
5
6
7

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

يحاور ب�أ�سلوب بناء.

ي�شارك �أفراد فريقه بالحوار والمناق�شة.
ي�ستمع لأفراد الفريق.

يتوا�صل مع الآخرين باحترام.

ي�ستثمر الوقت المخ�ص�ص بفاعلية

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :ي�ص ّنف الطلبة احلقوق واحلريات الواردة يف الد�ستور االردين ح�سب اجلدول الآتي:
�سيا�سية

اقت�صادية

اجتماعية

ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي لديوان املحا�سبة  ،www.audit-bureau.gov.joيكتب �أحد
الطلبة مقالة عن مهام الديوان وواجباته ،ويعر�ضها �أمام زمالئه يف ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني وجود ديوان املحا�سبة ،واحلفاظ على املال العام. -يك ُّلف املعلم الطلبة ب�إعداد خطة ملوازنتهم ال�شهرية تت�ضمن �إيراداتهم ونفقاتهم خالل ال�شهر.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الد�ستور الأردين. املوقع الر�سمي لديوان املحا�سبة .www.audit-bureau.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 �إبراهيم العطار ،املو�سوعة الها�شمية يف القرن الع�رشين ،ط ( )1مديرية املطابع الع�سكرية ،عمان1995 ،م. بكر املجايل ،الها�شميون ر�سالة وحدة ونه�ضة ،املجل�س الأعلى لل�شباب ،عمان2004 ،م.52

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى:
� -1صنّف احلقوق واحلريات ال�سابقة �إلى� :سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ح�سب اجلدول الآتي:

اجتماعية

اقت�صادية
�سيا�سية
حري��ة التعب�ير عن ال��ر�أي بالق��ول �أو  -تكفل الدولة العمل  -الأردني��ون �أم��ام القانون �سواء ،ال متيي��ز بينهم يفالكتابة �أو الت�صوير ،مع �ضمان حرية ���ض��م��ن ح���دود احلقوق والواجبات.
 تكفل الدولة التعليم.ال�صحافة والطباعة.
�إمكانياتها.
 حق الأردنيني يف االجتماع ،وت�أليفاجلمعيات ،والأحزاب ال�سيا�سية.

 -حتمي الدولة حرية القيام ب�شعائر الأديان والعقائد،

			

ما مل تكن مخلة بالنظام العام �أو منافية للآداب.

ب � -إجابات �أ�سئلة الف�صل:
 -1اذكر احلريات التي كفلها د�ستور عام 1952م؟
أ�  -الأردنيون �أمام القانون �سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات.
ب  -تكفل الدولة العمل والتعليم �ضمن حدود �إمكانياتها.

(ال�صفحة )34

ج��ـ  -حتمي الدولة حري��ة القيام ب�شعائر الأدي��ان والعقائد طبقًا للعادات املرعي��ة يف اململكة ،ما مل تكن مخلة
بالنظام العام �أو منافية للآداب.
د  -حرية التعبري عن الر�أي بالقول �أوالكتابة �أو الت�صوير ،مع �ضمان حرية ال�صحافة والطباعة.
هـ  -حق الأردنيني يف االجتماع  ،وت�أليف اجلمعيات ،والأحزاب ال�سيا�سية( .ال�صفحة )34
و�ضح العالقة بني ال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطة التنفيذية كما نظمها د�ستور عام 1952م.
ّ -2
�أ -رئي�س الوزراء والوزراء م�س�ؤولون �أمام جمل�س النواب م�س�ؤولية م�شرتكة عن ال�سيا�سية العامة للدولة.
ب -كل وزير م�س�ؤول �أمام جمل�س النواب عن ال�سيا�سة العامة للدولة.
قرر املجل�س عدم الثقة بالوزارة بالأكرثية
ج��ـ  -تطرح الثقة بالوزارة �أو ب�أحد ال��وزراء �أمام جمل�س النواب ،و�إذا ّ
املطلقة من جمموع �أع�ضائه وجب عليها �أن ت�ستقيل( .ال�صفحة )35
 -3ف�سرّ  :تع ّد الإ�صالحات الد�ستورية من �أهم اجنازات امللك طالل بن عبد اهلل.
عززت احلريات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية( .ال�صفحة )34
 لأنها ّ -4ع ّدد الإجنازات ال�سيا�سية اخلارجية التي حتققت يف عهد امللك طالل بن عبد اهلل.
�أ -حت�سني العالقات مع الدول العربية املجاورة بهدف التن�سيق والتعاون مع تلك الدول.
ب -التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي امل�شرتك (اتفاقية ال�ضمان اجلماعي العربي) عام 1951م ،من �أجل التعاون
يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية ،وتوحيد اجلهود يف الدفاع عن البالد العربية( .ال�صفحة )36
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الف�صل الثالث:

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص
اإلنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طالل

احل�صة الأوىل

أول :حياته ون�ش�أته.
� اً
ثانيًا :الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتتبع حياة امللك احل�سني بن طالل ون�ش�أته.
 ّيتعرف �إجنازات امللك احل�سني بن طالل الداخلية.
 ّيثمن الإجنازات الداخلية للملك احل�سني بن طالل ،ودورها يف تقدم الأردن ونه�ضته.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
كلية فكتوريا ،كلية �ساند هري�ست ،النقابات العمالية ،النقابات املهنية ،تعريب قيادة اجلي�ش الأردين ،جون
كلوب ،املعاهدة الأردنية الربيطانية ،التعديالت الد�ستورية ،النهج الدميوقراطي ،امليثاق الوطني 1991م،
قانون الأحزاب 1992م.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االفتخار بدور امللك احل�سني بن طالل ،يف حتقيق �سيادة الأردن على �أر�ضه. -االعتزاز بامل�سرية الدميقراطية يف الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ م�شهد متثيلي ا�سرتايجية التفكري الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهنيخطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتيني:
التعلم القبليّ :
• متى ت�س ّلم امللك احل�سني بن طالل �سلطاته الد�ستورية؟
• متى نحتفل بذكرى تعريب قيادة اجلي�ش الأردين؟
ميهد املعلم للدر�س بكتابة عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح.
ّ -1
متثيليا.
يعد املعلم
ً
ّ -2
م�شهدا ًّ
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يتقم�ص �شخ�صية امللك احل�سني بن طالل ،ويتحدث يف امل�شهد عن حياته ون�ش�أته،
طالبا ّ
 -3يختار املعلم ً
بقوله� :أنا احل�سني بن طالل ،ولدت يف عمان يف  14ت�رشين ثاين من عام 1935م ،وتلقيت تعليمي
االبتدائي يف الكلية العلمية الإ�سالمية يف عمان ،ثم �أكملت درا�ستي يف كلية فكتوريا بالإ�سكندرية يف
م�رص مدة عامني ،وبعدها التحقت بكلية �ساند هري�ست الع�سكرية يف �إجنلرتا.
ويف عام 1952م انتقل احلكم �إ ّ
يل بعد تنازل والدي امللك طالل ،ولكن مل ا�ستطع ت�س ّلم احلكم ب�سبب
قرر جمل�س
عدم بلوغي ال�سن القانونية وهي �سن الثامنة ع�رشة قمرية مبوجب الد�ستور الأردين؛ لذاّ ،
الوزراء تعيني جمل�س و�صاية حتى � 2أيار 1953م ،حيث ت�س ّلمت ال�سطات الد�ستورية وبد�أت مرحلة
�صعبة و�شاقة من م�سرية البناء والعطاء.
ومن م�سريتي الطويلة يف احلكم والتجارب التي مررت بها ومر بها الأردن العزيز ،فقد و�ضعت هذه
التجارب واخلربات يف جمموعة من امل�ؤلفات وهي :كتاب (مهنتي كملك) ،وكتاب (لي�س �سهلأ �أن
تكون ملكاً) ،وكتاب (حربنا مع �إ�رسائيل).
 -4بعد االنتهاء من امل�شهد التمثيلي ،يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين �أهم املحطات يف حياة امللك احل�سني
ابن طالل على اللوح.
ويوجه ال�س�ؤال الآتي:
 - 5يك ُّلف املعلم الطلبة بقراءة خطاب امللك احل�سني بن طالل عند ت�سلمه العر�ش،
ّ
• ا�ستخل�ص من اخلطاب مالمح نهج امللك احل�سني بن طالل يف �سيا�سته الداخلية؟
 -6يعقد املعلم جل�سة ع�صف ذهني ملناق�شة الإجنازات عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
و�ضح ذلك.
• �سعى امللك احل�سني بن طالل منذ مطلع عهده �إلى تعزيز النهج الدميقراطيّ ،
• بر�أيك ،ما الدور الذي ميكن �أن تقوم به ال�صحافة (و�سائل الإعالم) لزيادة الوعي ال�سيا�سي لدى املواطن؟
• ما املق�صود بتعريب قيادة اجلي�ش العربي الأردين؟
• ا�ستنتج �أثر تعريب قيادة اجلي�ش العربي الأردين و�إنهاء املعاهدة الأردنية الربيطانية يف الأردن.
• ما التحديات التي واجهت الأردن على امل�ستوى الداخلي يف عهد امللك احل�سني بن طالل؟
• كيف ميكن تفعيل احلياة احلزبية يف الأردن؟
ويزودهم بالتغذية الراجعة.
 -7يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة ّ
يعزز الطلبة.
ّ -8
 -9يذكّ ر املعلم الطلبة با�ستكمال الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم
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الرقم
1
2
3
4
5

نعم

الأداء

ال

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يحترم زمالءه في �أثناء المناق�شة.
ير ّتب الأحداث التاريخية الواردة في الدر�س.
يتتبع �إنجازات الملك الح�سين بن طالل الداخلية.
ّ
يعتز بالم�سيرة الديمقراطية في الأردن.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة اخلط الزمني باملعلومات املنا�سبة:
احلدث
التاريخ

تعريب قيادة اجلي�ش
1935م

امليثاق الوطني

1953م

ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة �أو املوقع الر�سمي للقوات امل�سلحة الأردنية www.Jaf.mil.jo

تقريرا عن تعريب قيادة اجلي�ش العربي الأردين ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.
يكتب �أحد الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم بني تعريب قيادة اجلي�ش ،وحتقيق �سيادة الدولة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي للقوات امل�سلحة .www.Jaf.mil.jo املوقع الر�سمي للديوان امللكي.www.rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 امللك احل�سني بن طالل ،مهنتي كملك ،الأهلية للن�رش ،عمان1987 ،م. -عبد املجيد ال�شناق ،تاريخ الأردن وح�ضارته ،ط ،4مطبعة اجلامعة الأردنية2002 ،م.
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الف�صل الثالث

اإلنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طالل

احل�صة الثانية

ثالثًا :الإجنازات ال�سيا�سية اخلارجية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبي املرتكزات التي انطلق منها امللك احل�سني بن طالل ،يف عالقاته مع الدول العربية ودول العامل. يقارن بني االحتاد العربي الها�شمي وجمل�س التعاون العربي ،من حيث :الدول امل�شاركة ،الأهداف� ،سبب الف�شل.يعدد بنود م�رشوع اململكة العربية املتحدة.
 ّعمليا.
 ّيقدر دور امللك احل�سني بن طالل يف جت�سيد فكرة الوحدة العربية ًّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة الوطن العربي ال�سيا�سية ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

الو�سطية واالعتدال ،االحتاد العربي الها�شمي ،امللك في�صل الثاين ،م�رشوع اململكة العربية املتحدة ،جمل�س
التعاون العربي ،جمل�س التعاون اخلليجي ،االحتاد املغاربي ،حرب اخلليج الثانية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

عمليا.
 االفتخار بدور امللك احل�سني بن طالل ،يف جت�سيد فكرة الوحدة العربية ًّ -االعتزاز بدور الأردن يف توحيد ال�صف العربي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ الع�صف الذهني. ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ التعلم التعاوين.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
• اذكر م�شاريع الوحدة العربية التي طرحها امللك عبد اهلل الأول؟
 -1مي ّهد املعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل ،ويعقد جل�سة ع�صف ذهني عن طريق توجيه الأ�سئلة
الآتية:
• ف�سرّ  :ا�ستمرار الأردن يف الدفاع عن الق�ضايا العربية يف امل�ؤمترات واملنتديات الدولية.
و�ضح ذلك.
متيز عهد امللك احل�سني بن طالل بالن�شاط ال�سيا�سيّ ،
• ّ
• ما املرتكزات التي انطلق منها امللك احل�سني بن طالل يف عالقته مع الدول العربية ودول العامل؟
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ويدون عنوان الدر�س على اللوح ،ويناق�ش الطلبة يف ما يحمله من
 -2يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة ويع ّززهمّ ،
م�ضامني.
 -3ي ّزود املعلم الطلبة بالنتاجات ويربطها بعنوان الدر�س.
 -4يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )3جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1مناق�شة االحتاد العربي الها�شمي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• عينّ على خريطة الوطن العربي الدول امل�شاركة يف االحتاد العربي الها�شمي.
• ما عوامل قيام االحتاد العربي الها�شمي؟
عدد �أهداف االحتاد العربي الها�شمي.
• ّ
• ف�سرّ  :مل ي�ستمر االحتاد العربي الها�شمي طويلاً .
• بر�أيك ،كيف �سيكون الواقع لو ا�ستمر االحتاد العربي الها�شمي؟
املجموعة ( :)2مناق�شة م�رشوع اململكة العربية املتحدة ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما املق�صود مب�رشوع اململكة العربية املتحدة؟
• عينّ على خريطة الوطن العربي الدول امل�شاركة يف م�رشوع اململكة العربية املتحدة.
• بر�أيك ،ما الهدف من م�رشوع اململكة العربية املتحدة؟
عدد بنود م�رشوع اململكة العربية املتحدة.
• ّ
• كيف �ستكون الأو�ضاع الإقليمية لو جنح م�رشوع اململكة العربية املتحدة؟
املجموعة ( :)3مناق�شة جمل�س التعاون العربي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• عينّ على خريطة الوطن العربي الدول امل�شاركة يف جمل�س التعاون العربي.
• مباذا يتميز هذا امل�رشوع عن غريه من م�شاريع الوحدة التي در�ستها؟
• ما الهدف من �إن�شاء جمل�س التعاون العربي؟
• ف�سرّ  :انهيار جمل�س التعاون العربي.
• كيف �ستكون الأو�ضاع الإقليمية لو ا�ستمر جمل�س التعاون العربي؟
تو�صلت �إليه جمموعته ،ومناق�شتها مع الطلبة.
ّ -5
يحدد املعلم الوقت ،ويك ّلف من�سق كل جمموعة بعر�ض ما ّ
 -6يع ّزز الطلبة.
ّ -7
يذكر املعلم الطلبة با�ستكمال الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء �أداة التقومي� :سلم التقدير58

الرقم

الأداء

1
2

لفظيا.
يتوا�صل مع الآخرين ًّ
ي�ستمع لأع�ضاء الفريق.

3

يجيب عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات زمالئه.

4
5

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد مقبول

ويو�ضحه؛ بالتعاون مع زمالئه.
يح ّلل مو�ضوع الدر�س
ّ
يقارن بين م�شاريع الوحدة العربية.

�أن�شطة �إ�ضافية
ل الطلبة اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
ن�شاط عالجي :مي أ
ا�سم امل�رشوع

االتحاد العربي الها�شمي

الدول امل�شاركة

الأهداف

�أ�سباب الف�شل

مجل�س التعاون العربي
تقريرا عن �أحد م�شاريع الوحدة العربية يف
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة ،يكتب �أحد الطلبة
ً
عهد امللك احل�سني بن طالل ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،واملردود الذي �سيح ّققه الأردن لو ا�ستمرت م�شاريع الوحدة العربية

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 احل�سني بن طالل ،مهنتي كملك �أحاديث ملكية ،الأهلية للن�رش ،عمان1987 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 احل�سني ملك الأردن ،م�ؤ�س�سة امللك ح�سني ،عمان2000 ،م. غالب الوخيان ،الفكر ال�سيا�سي عند جاللة امللك احل�سني بن طالل ،عمان1993 ،م. -محمد خري�سات ،الأردنيون والق�ضايا الوطنية والقومية ،وزارة الثقافة ،عمان2008 ،م.
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الف�صل الثالث

اإلنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طالل

احل�صة الثالثة

العالقات الأردنية اخلارجية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ محاور ال�سيا�سة اخلارجية يف عهد امللك احل�سني بن طالل. يعطي �أمثلة من �سعي الأردن �إلى حل اخلالفات العربية �ضمن البيت العربي. يف�س متتع الأردن مبكانة مرموقة على امل�ستوى الدويل يف عهد امللك احل�سني بن طالل.يثمن جهود امللك احل�سني بن طالل يف �إحالل ال�سالم العادل وال�شامل يف املنطقة.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

قمة الوفاق واالتفاق ،امل�ؤمتر الدويل لل�سالم يف جنيف 1973م ،امل�ؤمتر الدويل لل�سالم يف مدريد 1991م.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بدور امللك احل�سني بن طالل ،يف �إي�صال الأردن �إلى مكانة مرموقة على امل�ستوى العاملي. -تثمني دور الأردن يف حل اخلالفات العربية �ضمن البيت العربي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ �أ�سئلة و�إجابات. ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :

• متى تويف امللك احل�سني بن طالل؟
ميهد املعلم للدر�س بربط التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل.
ّ -1
ويزود الطلبة
يدون املعلم عنوان الدر�س على اللوح ،ويناق�ش الطلبة يف ما يحمله من م�ضامني،
ّ
ّ -2
بالنتاجات ويربطها بعنوان الدر�س.
 -3يعقد املعلم جل�سة ع�صف ذهني ،عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
خطابا جلاللة امللك احل�سني بن طالل يف �أحد امل�ؤمترات الدولية؟
• هل �شاهدت
ً
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• ما الق�ضية الأ�سا�سية يف خطابات جاللة امللك احل�سني بن طالل؟
تعد الق�ضية الفل�سطينية ال�شغل ال�شاغل للملوك الها�شميني.
• ف�سرّ ّ :
• بينّ �سبب �إ�رصار الأردن على حل اخلالفات العربية �ضمن البيت العربي.
•� ِ
أعط �أمثلة على �سعي الأردن �إلى حل اخلالفات العربية �ضمن البيت العربي.
• كيف ا�ستطاع الأردن �أن ينجح يف �إقامة عالقات دبلوما�سية ومتطورة مع دول العامل؟
• بينّ داللة م�شاركة الأردن يف م�ؤمترات ال�سالم.
• ف�سرّ  :توافد معظم زعماء العامل �إلى عمان؛ حل�ضور ت�شييع جثمان امللك الراحل احل�سني بن طالل.
ويعززهم.
 -4يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة ّ
 -5يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على مراجعة الذات. �أداة التقومي� :سجل �سري التعلم.يعبىء الطالب بعد حتليل ما جاء يف الدر�س من معلومات ،وبعد تنفيذ تعليمات و�إر�شادات املعلم هذه البطاقة.
• ّ
اال�سم................املو�ضوع...............التاريخ......................
الهدف من الدر�س
.......................................................................................
........................................
الأمر الذي قمت بفعله (تنفيذه)
.......................................................................................
........................................
تعلمت من الدر�س
.......................................................................................
........................................
�أفادني هذا الدر�س في تح�سين مهارتي في
.......................................................................................
............................
مالحظاتي:
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�أن�شطة �إ�ضافية
ل الطلبة اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
ن�شاط عالجي :مي أ
احلدث
التاريخ

1987م

1990م

1991م

1999م

ي�صمم �أحد الطلبة مطوية حتتوي على �صور للملك احل�سني ابن
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى برجمية (النا�رش)ّ ،
طالل تعبرّ عن مراحل حياته ،ويعر�ضها �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،واملكانة املرموقة التي يح�ضى بها الأردن على امل�ستوى الإقليميوالدويل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 محمد العابدي ،رحيل ملك  -جاللة املغفور له امللك احل�سني بن طالل ،عمان1999 ،م.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 احل�سني بن طالل والنظام الإقليمي والعربي ،م�ؤمتر درا�سات فكر احل�سني بن طالل ،جامعة احل�سني بن طالل،معان2004 ،م.
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�إجابات ا�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
�أ  -االحتاد العربي الها�شمي :معاهدة �أخوة وحتالف عقدت بني الأردن والعراق عام 1958م� ،أعلن فيها امللك
احل�سني تنازله عن العر�ش البن عمه امللك في�صل الثاين ملك العراق( .ال�صفحة )40
ب -م�رشوع اململكة العربية املتحدة :م�رشوع وحدة بني الأردن وفل�سطني ،دعا �إليه احل�سني بن طالل عام
1972م( .ال�صفحة )41
منوذجا لالحتاد العربي والعمل
جـ -جمل�س التعاون العربي :احتاد �ضم العراق والأردن وم�رص واليمن ،وقد م ّثل
ً
امل�شرتك( .ال�صفحتان ) 42-41
 -2بينّ املرتكزات التي انطلق منها امللك احل�سني بن طالل يف عالقاته العربية والعاملية؟
�أ  -مبادئ الثورة العربية.
ب -الد�ستور الأردين.
جـ -ثوابت ال�سيا�سة اخلارجية الأردنية القائمة على الو�سطية واالعتدال( .ال�صفحة )40
و�ضح الإجنازات ال�سيا�سية الأردنية يف جمال الوحدة العربية يف عهد امللك احل�سني بن طالل.
ّ -3
دعا احل�سني بن طالل �إلى جمموعة من م�شاريع الوحدة العربية �أهمها :االحتاد العربي الها�شمي ،اململكة
العربية املتحدة ،جمل�س التعاون العربي( .ال�صفحتان ) 41-40
 -4قارن بني االحتاد العربي الها�شمي ،وجمل�س التعاون العربي عن طريق:
الرقم وجه املقارنة
1

الدول
امل�شاركة.

االحتاد العربي الها�شمي
العراق والأردن

جمل�س التعاون العربي
العراق والأردن وم�رص
واليمن.

2

اقت�صاديا.
 تنمية البلدينًّ
الأهداف - .تكوين درع عربي قوي .
خارجيا.
 ت�شكيل دولة قوية ذات �صوت م�سموعًّ

3

حرب اخلليج الثانية عام 1990م
�سبب ف�شل االنق�لاب الع�سكري ال��ذي �أطاح باملل��ك في�صل
الناجتة عن اجتياح العراق الكويت.
امل�رشوع .ملك العراق ،وا�ست�شهاده عام 1958م .
( ال�صفحتان )42-40

الت�ضامن والعمل العربي
امل�شرتك.
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 -5ع ّدد �أربعة من بنود م�رشوع اململكة املتحدة بني الأردن وفل�سطني.
ت�سمى اململكة ،اململكة العربية املتحدة.
�أ ّ -
ب  -ت�ضم ال�ضفتني ال�رشقية والغربية.
جـ  -عمان هي العا�صمة املركزية.
د  -امللك هو رئي�س الدولة ويتولى ال�سلطة املركزية ومعه جمل�س وزراء مركزي وجمل�س الأمة املنتخب.
(ال�صفحة )41
 -6اذكر �أهم الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية للملك احل�سني بن طالل:
�أ  -تعزيز النهج الدميوقراطي.
ب  -تعريب قيادة اجلي�ش الأردين.
جـ  -التعديالت الد�ستورية( .ال�صفحة ) 39
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الف�صل الرابع

اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين

عدد احل�ص�ص ح�صتان

أول :حياته ون�ش�أته.
� اً
ثانيًا :الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتتبع حياة امللك عبد اهلل الثاين ون�ش�أته.
 ّ ي�ستخل�ص الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية للملك عبداهلل الثاين ابن احل�سني. يعتز بالإجنازات الداخلية للملك عبداهلل الثاين ابن احل�سني. يبينّ �أهم املبادرات التي �أطلقها �سمو ويل العهد احل�سني بن عبد اهلل.يعدد امل�شاركات ال�سيا�سية لويل العهد على ال�صعيد الدويل.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
فر�صتنا الأخرية� ،سمع بال حدود ،ح ّقق ،ق�صي ،املحكمة الد�ستورية ،الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،قانون
الالمركزية ،جمل�س املحافظة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 امل�شاركة الفاعلة يف العملية االنتخابية.-االعتزاز باملبادرات امللكية ال�سامية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ الأ�سئلة والإجابات. ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ حتليل الن�صو�ص. -ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ امل�سابقة.
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خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
و�ضح ذلك.
• متتع امللك عبد اهلل الثاين مب�ستوى عال من التعليم والتدريبّ ،
 -1يك ّلف املعلم الطلبة بقراءة الن�ص الذي وجهه امللك احل�سني بن طالل مبنا�سبة مولد ويل العهد عبد اهلل
يوجه الأ�سئلة الآتية:
الثاين ويح ّلله ،ثم ّ
• متى ولد امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني؟
تتبع �سرية امللك عبد اهلل الثاين التعليمية والع�سكرية.
• ّ
• متى تولى جاللة امللك عبد اهلل الثاين �سلطاته الد�ستورية؟
�سم م�ؤلفات امللك عبد اهلل الثاين.
• ِّ
• متى عينّ �سمو ويل العهد احل�سني بن عبد اهلل وليا للعهد؟
•� ِ
أعط نبذة عن حياته.
• اذكر �أهم املبادرات امللكية التي �أطلقها �سموه.
• عدد �أهم م�شاركاته ال�سيا�سية على ال�صعيد الدويل.
و�ضح �أبرز الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية للملك عبد اهلل الثاين.
• ّ
عرف كلاًّ من :املحكمة الد�ستورية ،وقانون الالمركزية ،وجمل�س املحافظة.
• ّ
 -2ين ّفذ املعلم الن�شاط الآتي (من �سي�صل � اً
أول) وذلك ب�إجراء م�سابقة بني طالبني كالآتي :يختار ( )6طلبة،
يتقدم خطوتني ،و�إذا ف�شل يرتاجع
كل طالب يحمل ورقة فيها �س�ؤال ،و�إذا �أجاب الطالب عن ال�س�ؤال ّ
خطوتني.
 -3يختار الطالب الأول ا�سم طالب من الطلبة ال�ستة فيقر�أ ال�س�ؤال ،ف�إذا �أجاب عليه يقول له� :أح�سنت؛
طالبا من اخلم�سة الباقني
لأنك �أجبت عن ال�س�ؤال ّ
تقدم خطوتني �إلى الأمام ،ويختار الطالب الثاين ً
ويوجه له ال�س�ؤال ،ف�إذا مل يجب عليه يرتاجع خطوتني �إلى اخللف وهكذا....يف حني يراقب بقية
ّ
الطلبة امل�سابقة.
مالحظة :ميكنك تطبيق اال�سرتاتيجية نف�سها يف احل�صة القادمة باتباع اخلطوات نف�سها ،ال�ستكمال حتقيق
نتاجات الدر�س التي مل تتح ّقق.
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التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم. �أداة التقومي :االختبار�أجب عن ال�س�ؤالني الآتيني:
ال�س�ؤال الأول :اقر�أ خطاب امللك احل�سني بن طالل مبنا�سبة مولد امللك عبد اهلل الثاين ،و�أجب عن الأ�سئلة
الآتية:
 من قائل الن�ص ،ويف �أي عام؟ ما منا�سبة هذا الن�ص؟ �ضع عنوا ًنا منا�سب للن�ص.ال�س�ؤال الثاين� :أجب بكلمة (نعم) �أو( ال) عما ي�أتي.
).
 (ح ّقق) من �أبرز مبادرات ويل العهد ().
 �أن�شئت املحكمة الد�ستورية يف عام 2012م ( -تعينّ احلكومة ما ن�سبته  ٪25من �أع�ضاء جمل�س املحافظة (

).

�أن�شطة �إ�ضافية
ل الطلبة اخلط الزمني الآتي:
ن�شاط عالجي :مي أ
احلدث
التاريخ

1962م

1994م

ت�سلم الملك
عبد اهلل
الثاني �سلطاته
الد�ستورية
1991م

2009م

2011م

طالبيا يف كل مدر�سة ،هل �شاركتم
ن�شاط �إثرائي :تنتخب وزارة الرتبية والتعليم بداية كل عام درا�سي برملا ًنا
ًّ
تقريرا عن كيفية الرت�شيح واالنتخاب لهذه
هذا العام بانتخابات الربملان الطالبي؟ يكتب �أحد الطلبة
ً
املجال�س ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني انتخاب جمال�س املحافظات (الالمركزية) ،وانتخابات الربملان املدر�سي. بالتعاون مع مربي ال�صف ،ي�شارك الطلبة بانتخاب �أع�ضاء الأ�رسة ال�صفية. -يربط املعلم بني ت�شكيل املحكمة الد�ستورية ،واحرتام حقوق املواطنني.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين.www.kingabdulleh.com. املوقع الر�سمي للمحكمة الد�ستورية .www.cco.gov.jo املوقع الر�سمي للهيئة امل�ستقلة لالنتحاب .www.iec.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 �صايل اخلطايبة ،الأردن منذ فجر احل�ضارة حتى عام 2003م ،عمان2003 ،م. -عي�سى �أبو �شيخة ،عبد اهلل الثاين امللك املعزز ،عمان ،دار املناهج للن�رش والتوزيع2010 ،م.
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الف�صل الرابع

اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين

عدد احل�ص�ص ح�صتان

ثالثًا :الأوراق النقا�شية جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني

 الورقة النقا�شية الأولى (م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة). -الورقة النقا�شية الثـانية (تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني).

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يذكر �أ�سباب �إ�صدار جاللة امللك عبد اهلل الثاين الأوراق النقا�شية. يبي امل�سائل الأ�سا�سية التي عر�ضها جاللة امللك يف الورقة النقا�شية الأولى. يذكر املمار�سات االجتماعية التي ت�ساعد على جتذير الدميقراطية.يتتبع اخلطوات واملتطلبات الأ�سا�سية ،للو�صول �إلى نهج احلكومات الربملانية الفاعلة.
 ّيعدد املبادئ الرا�سخة للنهج الإ�صالحي يف الأردن.
 ّعاليا �إ�صدار جاللة امللك عبد اهلل الثاين للأوراق النقا�شية.
 ّيثمن ً
يقدر دور الدميقراطية يف ا�ستقرار ورفاهية ال�شعوب.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو)� ،أوراق العمل� ،شبكة (الإنرتنت) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الأوراق النقا�شية ،املواطنة الفاعلة ،احرتام الآراء ،م�س�ؤولية اال�ستماع ،امل�ساءلة ،احلوار ،احلكومة الربملانية،
التعددية ال�سيا�سية ،الأقليات ،الف�صل بني ال�سلطات.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بتطوير النظام الدميقراطي يف الأردن. االلتزام بالنهج الدميقراطي يف املمار�سات اليومية. تقدير التنوع يف الآراء واملعتقدات . -احرتام الر�أي الآخر ،وتب ّني احلوار الهادف.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط؛ قبعات التفكري ال�ست.69

خطوات تنفيذ الدرس

التعلم القبلي :يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
• ما املق�صود بالدميقراطية؟
• اذكر �أ�شكال الدميقراطية.
•� ِ
أعط �أكرب عدد من املفاهيم املرادفة للدميقراطية.
 -1يو ّزع املعلم الطلبة يف جمموعات ح�سب �ألوان القبعات؛ القبعة البي�ضاء ،القبعة احلمراء ،وهكذا.
 القبعة البي�ضاء :تتناول احلديث عن املعلومات واحلقائق الواردة يف الدر�س ،مثل :ن�رش جاللة امللك عبديتو�سع الطلبة يف هذا املو�ضوع مو�ضحني �سبب �إ�صدار
اهلل الثاين �سل�سلة من الأوراق النقا�شية املهمةّ ،
جاللة امللك عبد اهلل الثاين لهذه الأوراق.
 القبعة احلمراء :تتناول احلديث عن امل�شاعر الواردة يف الدر�س ،مثل :حر�ص الها�شميني على التوا�صل مع�أبناء ال�شعب الأردين ،ودعم الها�شميني م�شاركة املواطن الفاعلة يف عملية �صنع القرار.
 القبعة ال�صفراء :تتناول املواقف واخلطوات الإيجابية وال�سليمة ،مثل :ممار�سات جتذير الدميقراطية،واخلطوات واملتطلبات للو�صول �إلى نهج احلكومات الربملانية الفاعلة ،ور�ؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين
للمبادئ الرا�سخة للنهج الإ�صالحي يف الأردن.
 القبعة ال�سوداء :تتناول املالحظات وال�سلبيات والأخطاء والنقد ،ت�ؤيد هذه املجموعة �أن كل ماورد يفالدر�س هو نقاط قوة ،وت�ؤيد ما ورد يف الأوراق النقا�شية من �سلبيات يجب على املجتمع التخل�ص منها ،مثل:
الأختالف يف الر�أي الذي قد ي�ؤدي �إلى الفرقة ،عدم احرتام �آراء الآخرين ،وعدم قبول االختالف وغريها ،ما
�سلبيا على املجتمع
ينعك�س ًّ
التحوالت
 القبعة اخل�رضاء :تتناول مقرتحات من �ش�أنها �إحداث االنعكا�س الإيجابي على املجتمع مثل:ّ
طبقت كل من :ممار�سات جتذير الدميقراطية ومبادئ النهج اال�صالحي.
التي ميكن �أن حتدث يف ما لو ّ
 القبعة الزرقاء :تتناول �إعداد خطط للق�ضايا التي مت عر�ضها ،كما تتولى مناق�شة �أ�صحاب القبعات ال�سابقةيف ما تو�صلوا �إليه.
 -2يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويربط بينها ويناق�شها و�أثرها ،ويعطي
معلومات �إر�شادية حول �إجابات الطلبة.
 -3ميكنك تطبيق اال�سرتاتيجية نف�سها يف احل�صة القادمة باتباع اخلطوات نف�سها ،ال�ستكمال حتقيق
نتاجات الدر�س التي مل تتح ّقق.
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التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على مراجعة الذات. �أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.يعبىء الطالب بعد حتليل ما جاء يف الدر�س من �أفكار ون�صو�ص و�أ�شكال ،وبعد تنفيذ تعليمات و�إر�شادات
ّ
املعلم هذه البطاقة.
اال�سم ..............................:املو�ضوع.....................التاريخ.....................
الهدف من الدر�س......................................................................
الأمر الذي قمت بعمله (تنفذه) ..........................................................
.................................................................................
تعلمت من الدر�س ......................................................................
ح�سن هذا الدر�س مهارتي يف ..............................................................
ّ
						
مالحظاتي:

مالحظات املعلم:

�أن�شطة �إ�ضافية

ل الطلبة اخلريطة املفاهيمية الآتية:
ن�شاط عالجي :مي أ

محاور الورقة
النقا�شية الأولى

ن�شاط �إثرائي:
 يرجع الطلبة �إلى موقع امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني  ،www.kingabdulleh.comويقر�أون الورقةويلخ�صون �أهم املمار�سات االجتماعية لتجذير الدميقراطية.
النقا�شية الأولىّ ،
 يرجع الطلبة �إلى وثيقة الأردن � اًأول ،وي�ستخل�صون مبادئ تعميق وجتذير النهج الدميقراطي.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني الرتبية الدميقراطية ،و�أثرها يف تنمية الفكر الإبداعي والنقد البناء لدى الطالب.ينظم املعلم جل�سة ي�ضع فيها �أهم �ضوابط احلوار الهادف ،ثم ّ
 ّحوارا حول ق�ضية معينة مطب ًقا فيها
ينظم
ً
تلك ال�ضوابط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الد�ستور الأردين. املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين.www.kingabdulleh.com.م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 �صايل اخلطايبة ،الأردن منذ فجر احل�ضارة حتى عام 2003م ،عمان2003 ،م. -عي�سى �أبو �شيخة ،عبد اهلل الثاين امللك املعزز ،عمان دار املناهج للن�رش والتوزيع2010 ،م.

72

الف�صل الرابع

اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

ثالثًا :الأوراق النقا�شية جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني

 -الورقة النقا�شية الثالثة (�أدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة).

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ القيم ال�رضورية لإجناز التحول الدميقراطي ،و�إر�ساء نهج احلكومات الربملانية. يذكر املتطلبات اجلوهرية للجمع بني الوزارة والنيابة ،للو�صول �إلى احلكومات الربملانية الفاعلة. ي�ستخل�ص �أبرز املهام املطلوبة من �أطراف العملية ال�سيا�سية.عاليا جهود امللك عبد اهلل الثاين ،يف تطوير امل�سرية الدميقراطية يف الأردن.
 ّيثمن ً

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
التحول الدميقراطي،
احلكومة الربملانية ،الأحزاب ال�سيا�سية ،جمل�س الوزراء� ،سيادة القانون ،الت�سامح ،التعددية،
ّ
الرقابة ،ت�سي�س الأداء ،املعار�ضة الب ّناءة ،احلاكمية الر�شيدة ،املبادرات.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االلتزام بالنهج الدميقراطي يف املمار�سات اليومية. -تنمية البحث العلمي والبعد عن الإ�شاعات.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (اجليك�سو) الر�ؤو�س املرقمة.خطوات تنفيذ الدرس

التعلم القبلي :يعطي املعلم مقدمة ب�سيطة لربط التعلم ال�سابق بالتعلم احلايل ،عن طريق توجيه �س�ؤال م�شوق
ي�ستثري دافعية الطلبة للتعلم ،مثل :ما النتائج الإيجابية التي يتلم�سها الفرد يف الدولة الدميقراطية؟
رقما بعدد �أفراد املجموعة ،ويك ّلف املجموعات
 -1يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويعطي لكل طالب ً
باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1البحث يف (القيم ال�رضورية لإجناز التحول الدميقراطي و�إر�ساء نهج احلكومات الربملانية)،
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والإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
التحول الدميقراطي ،و�إر�ساء نهج احلكومات الربملانية؟
• ما القيم ال�رضورية يف �إجناز
ّ
املجموعة ( :)2البحث يف املتطلبات اجلوهرية للجمع بني الوزارة والنيابة للو�صول �إلى احلكومات الربملانية،
والإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
• بينّ املتطلبات اجلوهرية للجمع بني الوزارة والنيابة ،للو�صول �إلى احلكومات الربملانية.
دوري
املجموعة ( :)3البحث يف الأدوار املنتظرة من �أطراف العملية ال�سيا�سية جميعها ،والرتكيز على َ
الأحزاب ال�سيا�سية وجمل�س النواب ،والإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
• ّ
خل�ص �أبرز املهام املطلوبة من الأحزاب وجمل�س النواب وجمل�س الوزراء.
دوري امللكية الها�شمية واملواطن لنجاح الدميقراطية ،والإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
املجموعة ( :)4البحث يف َ
دوري امللكية الها�شمية واملواطن يف �إجناح العملية الدميقراطية.
• ّ
و�ضح َ

يوجه املعلم �أ�سئلة �إلى الطلبة بذكر الرقم ولي�س بذكر ا�سم الطالب.
ّ -2
يجمع املعلم الطلبة ذوي الأرقام املت�شابهة يف جمموعة واحدة ،وبعد الو�صول �إلى ر�ؤية م�شرتكة من كل
-3
ّ
مقرر املجموعة �أبرز ما تو�صلت �إليه جمموعته من �أفكار ،يف ما يخ�ص املو�ضوع الذي تبحثه.
طالب ،يناق�ش ّ
 -4متتاز هذه اال�سرتاتيجية باخت�صار الوقت ،ودمج الطلبة يف التعلم ،لأن الطالب مطالب مبناق�شة ما تو�صلت �إليه
جمموعته.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على االداء. �أداة التقومي� :سلم تقديرالرقم

الأداء

1
يتقبل زمالءه في المجموعة نف�سها.
ّ

 2ينفّذ المهام الموكولة �إليه.

 3ي�ساعد زمالءه في المجموعة نف�سها عند الحاجة.
 4ي�شارك في المناق�شة.
 5يحترم �آراء الآخرين.
 6يذكر المتطلبات الجوهرية للو�صول �إلى الحكومة البرلمانية.
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ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
يلخ�ص الطلبة �أبرز املهام املطلوبة من �أطراف العملية ال�سيا�سية ،كما ورد يف الورقة النقا�شية
ن�شاط عالجيّ :
الثالثة.
بدءا من:
ن�شاط �
إثرائي:ي�صمم الطلبة خريطة مفاهيمية يو�ضحون فيها العالقة بني �أفراد العملية ال�سيا�سية ً
ّ
• الأحزاب ال�سيا�سية.
• جمل�س النواب.
• رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء.
• امللكية الها�شمية.
• املواطن.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني ت�شكيل الأحزاب ،وتطوير احلياة ال�سيا�سية. -ي�ضع املعلم قواعد االلتزام حلياة الطلبة اليومية (د�ستور يومي).

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 -الد�ستور الأردين.

م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين. املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين .www.kingabdulleh.com -املوقع الر�سمي للديوان امللكي الها�شمي .www.rhc.jo
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الف�صل الرابع

اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

ثالثًا :الأوراق النقا�شية جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني

 الورقة النقا�شية الرابعة (نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة). -الورقة النقا�شية اخلام�سة (تعميق التحول الدميقراطي :الأهداف واملنجزات والأعراف ال�سيا�سية).

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ الأ�س�س التي ركّ ز عليها جاللة امللك عبد اهلل الثاين من �أجل تكوين املواطنة الفاعلة.يو�ضح املمار�سات الدميقراطية التي يرت ّتب على املواطنني الإميان بها.
 ّيتتبع محطات الإجناز التي ح ّققها الأردن؛ احلفاظ على امل�سرية الإ�صالحية.
 ّ ي�ستنتج الأهداف التي �سعى جاللة امللك عبد اهلل الثاين �إلى حتقيقها ،يف الورقة النقا�شية اخلام�سة.يثمن دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف دعم امل�شاركة ال�سيا�سية
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز عر�ض تو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
متكني دميقراطي ،املواطنة الفاعلة ،امل�شاركة ال�سيا�سية ،حق امل�شاركة ،واجب امل�شاركة ،م�س�ؤولية امل�شاركة ،االنخراط
الفاعل ،الإجناز الت�رشيعي ،الإجناز امل�ؤ�س�سي ،الأعراف ال�سيا�سية ،املحكمة الد�ستورية ،الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،ال�سلطة
الق�ضائية ،م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االفتخار بدور جاللة امللك عبد اهلل الثاين ،يف دعم م�سرية الإ�صالح. -االعتزاز بالإجنازات الت�رشيعية وامل�ؤ�س�سية يف الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتايجية التفكري الناقد؛ ع�صف ذهني. ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش� ،أ�سئلة و�إجابات ،ومناق�شة.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤاليني الآتيني:
 التعلم القبليّ :76

• ما املق�صود باملواطنة الفاعلة؟
• اذكر م�ؤ�س�سات د�ستورية مت �إن�شا�ؤها حدي ًثا.
يدون املعلم عنوان الدر�س ،ويعر�ض النتاجات اخلا�صة للدر�س على اللوح.
ّ -1
ميهد املعلم ملو�ضوع الدر�س عن طريق ربط الدر�س احلايل بالدر�س ال�سابق؛ عن طريق توجيه الأ�سئلة
ّ -2
الآتية:
• هل �شاركت يف االنتخابات النيابية والبلدية؟
• بر�أيك ،ما الهدف من االنتخابات؟
• هل ت�شارك يف اتخاذ القرارات يف :الأ�رسة ،املدر�سة ،احلي؟
تعد هذه امل�شاركة حق لك؟ ملاذا؟
• هل ّ
• كيف تكون مواط ًنا فاعلاً ؟
 -3يعقد املعلم جل�سة ع�صف ذهني مع الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
• ما الهدف الأ�سا�سي من الإ�صالح ال�سيا�سي؟
وواجبا ،وم�س�ؤولية؟
• كيف ميكن �أن تكون امل�شاركة ال�سيا�سية ح ًّقا،
ً
• ملاذا ي�رص جاللة امللك عبد اهلل الثاين على تعزيز وتكري�س الدميقراطية؟
• ما املمار�سات الدميقراطية التي يجب على كل مواطن الإميان بها ،حتى تزدهر احلياة ال�سيا�سية؟
• كيف ميكن الو�صول �إلى املواطنة الفاعلة؟
 -4يطلب املعلم �إلى �أحد الطلبة ت�صميم خريطة مفاهيمية ،يبينّ فيها �أهم محطات الإجناز الت�رشيعي
وامل�ؤ�س�سي التي ح ّققها الأردن.
 -5يناق�ش املعلم الطلبة  ,بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
• ما الهدف من �إن�شاء املحكمة الد�ستورية؟
• ملاذا ا�ستحدثت هيئة م�ستقلة لالنتخاب؟
• بر�أيك ،كيف يتم تطوير القطاع العام؟
• كيف ميكن حتقيق دور فاعل �أكرث للأحزاب؟
تعزز دورها يف بناء املجتمع؟
• كيف ميكن للجامعات �أن ّ
ويعززهم.
 -6يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة ّ
 - 7يذكّ ر املعلم الطلبة ب�أنه �سيتم يف احل�صة القادمة ،مناق�شة مو�ضوع الورقة النقا�شية ال�ساد�سة.
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التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على مراجعة الذات. �أداة التقومي� :سجل �سري التعلم.• ّيع ّبىء الطالب بعد حتليل ما جاء يف الدر�س من معلومات ،وبعد تنفيذ تعليمات وار�شادات املعلم هذه
البطاقة.
اال�سم...............املو�ضوع...............................التاريخ......................
الهدف من الدر�س
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................
الأمر الذي قمت بفعله (تنفيذه)
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................
تعلمت من الدر�س
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................
�أفادني هذا الدر�س في تح�سين مهارتي في
.......................................................................................
.......................................................................................
............................
مالحظاتي:
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ي�ص ّنف الطلبة الإجنازات الآتية ،ح�سب اجلدول :تعديالت د�ستورية ،تعزيز احلريات،
ا�ستحداث م�ؤ�س�سات دميقراطية ،املحكمة الد�ستورية ،الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب.
�إنجازات ت�شريعية

�إنجازات م�ؤ�س�سية

تقريرا عن املواطنة الفاعلة ،ويعر�ضونه يف ال�صف
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة ،يكتب الطلبة
ً
�أمام زمالئهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة
 يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،وامل�شاركة يف الربملان الطالبي. ين�سق املعلم زيارة �إلى الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،ويك ّلف �أحد الطلبة بكتابة تقرير حول الزيارة وعر�ضه�أمام الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .www.kingabdullah.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 املوقع الر�سمي للمحكمة الد�ستورية .www.cco.gov.jo -املوقع الر�سمي للهيئة امل�ستقلة لالنتخاب .www.iec.jo
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اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

الورقة النقا�شية ال�ساد�سة� :سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ ي�ستنتج املحور الأ�سا�سي للورقة النقا�شية ال�ساد�سة. يبينّ ر�ؤية امللك عبد اهلل الثاين الثاقبة للدولة املدنية. ي�ستخل�ص الآثار الناجمة عن غياب �سيادة القانون وعدم التطبيق العادل له. يبينّ طرائق معاجلة مكامن اخللل يف الأداء الر�سمي للدولة.وتقو�ض قيم العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
 ّيعدد ال�سلوكيات التي تفتك باملجتمعاتّ ،
 ي�ستنتج الطرائق التي ميكن عن طريقها �أن يعبرّ املواطن عن حبه للأردن.يثمن دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف تعزيز دولة القانون.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الدولة املدنية ،دولة القانون ،التعددية ،املواطنة ،العدالة االجتماعية� ،سيادة القانون ،الوا�سطة ،املح�سوبية ،العدالة،
امل�ساواة ،تكاف�ؤ الفر�ص ،املواطنة ال�صاحلة ،اجلدارة ،ر�سالة عمان ،التطرف ،الإرهاب ،جمل�س الأمن الدويل.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بدور جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف دعم الق�ضايا العربية والدولية. احلر�ص على تطبيق القانون. -االبتعاد عن الوا�سطة واملح�سوبية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتايجية التفكري الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني. ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ التعلم التعاوين ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت.80

خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم الأ�سئلة الآتية:
التعلم القبليّ :
• ما املق�صود بالقانون؟
• من �أين ت�ستمد القوانني يف الأردن؟
• ما �أهمية تطبيق القانون يف حياتنا اليومية؟
يدون املعلم عنوان الدر�س ،ويعر�ض النتاجات اخلا�صة للدر�س على اللوح.
ّ -1
ميهد املعلم ملو�ضوع الدر�س عن طريق ربط الدر�س احلايل بالدر�س ال�سابق.
ّ -2
 -3يعقد املعلم جل�سة ع�صف ذهني؛ عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
• ملاذا نقف على الإ�شارة ال�ضوئية ذات اللون الأحمر؟
• ماذا �سيحدث عند عدم االلتزام بالإ�شارة ال�ضوئية؟
• ف�سرّ �أهمية تطبيق القانون يف حياتنا اليومية؟
تخيل ب�أنك تعي�ش يف دولة ال يوجد فيها قانون� ،صفها لنا.
• ّ
ويعززهم.
 -4يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة،
ويدون ما تو�صلوا �إليه من حقائق على اللوحّ ،
ّ
 -5يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )3جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1بعد ّ
االطالع على م�ضمون الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ،الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما املق�صود بالدولة املدنية كما و�صفها جاللة امللك عبد اهلل الثاين؟
• من �أين ت�ستمد املرتكزات الأ�سا�سية لدولة القانون؟
• بر�أيك ،كيف ميكن تفعيل املرتكزات الأ�سا�سية لدولة القانون؟
•� ِ
أعط �أمثلة ومناذج على �أن الأردن منوذج لدولة القانون.
املجموعة ( :)2بعد ّ
االطالع على م�ضمون الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ،الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما امليزان الذي و�ضعه جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف ر�ؤيته لدولة القانون واملواطنة؟
• كيف ميكن معاجلة مكامن اخللل يف الأداء الر�سمي للدولة؟
املجموعة ( :)3بعد ّ
االطالع على م�ضمون الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ،الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ف�سرّ  :الوا�سطة واملح�سوبية �سلوكيات تفتك مب�سرية املجتمعات.
• كيف ميكن جتاوز املمار�سات غري ال�صحيحة يف م�ؤ�س�سات الدولة؟
• كيف ميكن للمواطن �أن يعبرّ عن حبه للأردن؟
 -6ي�رشك املعلم املجموعات جميعها يف املناق�شة.
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يحدد الوقت.
ّ -7
تو�صلت �إليه جمموعته ،ويناق�ش ذلك مع املجموعات جميعها.
 -8يخرج من�سق كل جمموعة بعر�ض ما ّ
ويعززهم.
 -9يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة ّ
 -10يذكّ ر املعلم الطلبة ب�أنه �سيتم ا�ستكمال الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على االداء. �أداة التقومي� :سلم تقديرالرقم

الأداء

ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

 1ي�ستخدم لغة علمية �صحيحة وا�ضحة.
لفظيا.
 2يتوا�صل مع الآخرين ًّ
 3ي�ستمع لأع�ضاء الفريق.

 4يجيب عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات زمالئه.
ويو�ضحه بالتعاون مع زمالئه.
 5يح ّلل مو�ضوع الدر�س،
ّ

6
يو�ضح ر�ؤية جاللة الملك عبد اهلل الثاني لدولة القانون.
ّ

�أن�شطة �إ�ضافية
يو�ضح الطلبة كيف ميكن للمواطن �أن يعبرّ عن حبه للأردن ،كما ورد يف الورقة النقا�شية
ن�شاط عالجيّ :
ال�ساد�سة؟
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني www.kingabdullah.jo
ّ
تقريرا عن �أهمية االلتزام بالقوانني يف حياتنا
واالطالع على م�ضامني الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ،يكتب الطلبة
ً
اليومية ،ويعر�ضونه يف ال�صف �أمام زمالئهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم بني االلتزام بتطبيق القانون ،ومحاربة الوا�سطة واملح�سوبية.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .www.kingabdullah.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 املوقع الر�سمي للمحكمة الد�ستورية .www.cco.gov.jo -املوقع الر�سمي لديوان الر�أي والت�رشيع .www.lob.jo
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الف�صل الرابع

اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

 الورقة النقا�شية ال�سابعة :تطوير التعليم �أ�سا�س الإ�صالح ال�شامل. -ثالثًا :الإجنازات ال�سيا�سية اخلارجية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ ي�ستنتج املحور الأ�سا�سي للورقة النقا�شية ال�سابعة.يو�ضح م�ستقبل التعليم الذي �أراده جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
 ّ يبينّ �أهمية منظومة التعليم احلديثة بالن�سبة �إلى الطلبة.يتعرف �أبرز الإجنازات اخلارجية التي حت ّققت يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين.
 ّيثمن دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف تطوير منظومة التعليم يف الآردن.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
املو�س�سات التعليمية ،احلوار ،تقّبل الآخر ،التحديث ،االبتكار ،الإبداع ،التفكري الناقد ،اال�ستق�صاء ،البحث،
التحقيق ،التدقيق ،النقد ،التحليل ،التقدم ،التطور.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 تثمني دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف تطوير منظومة التعليم يف الأردن. -الت�س ّلح بالعلم.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني. ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ التعلم التعاوين. ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتيني:
التعلم القبليّ :
	•ما �أهمية التعليم يف حياتنا؟
84

تقدم الأمم؟
	•كيف يكون التعليم �أ�سا�س ًا يف ّ
يدون املعلم عنوان الدر�س ،ويعر�ض النتاجات اخلا�صة للدر�س على اللوح.
ّ -1
ميهد املعلم ملو�ضوع الدر�س؛ عن طريق ربط الدر�س احلايل بالدر�س ال�سابق.
ّ -2
 - 3يعقد املعلم جل�سة ع�صف ذهني ،عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
	•ملاذا نذهب �إلى املدر�سة؟
	•ماذا �سيحدث لو مل نتعلم؟
	•ف�سرّ � :أهمية التعليم �أ�سا�س يف تقدم الأمم.
	•ملاذا يجب علينا تطوير منظومتنا التعليمية؟
ويعززهم.
 - 4يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة،
تو�صل �إليه الطلبة من حقائق على اللوحّ ،
ويدون ما ّ
ّ
 - 5يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1بعد ّ
االطالع على م�ضمون الورقة النقا�شية ال�سابعة ،الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
إالم دعت الورقة النقا�شية ال�سابعة؟
	•� َ
	•ما التميز املن�شود يف امل�ؤ�س�سات التعليمية؟
	•ف�سرّ  :دعت الورقة النقا�شية ال�سابعة لعمل املزيد من التطور والتقدم والإجناز الذي نحتاج �إليه للم�سرية
التعليمية.
املجموعة ( :)2بعد ّ
االطالع على م�ضمون الورقة النقا�شية ال�سابعة ،الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضحتها الورقة النقا�شية ال�سابعة؟
	•ما �أهمية املوارد الب�رشية ،كما ّ
حددتها الورقة النقا�شية ال�سابعة.
عدد �صفات ال�شباب الواعي ،كما ّ
	• ّ
	•من �أين تنطلق العملية التعليمية يف الأردن؟
	•ما م�ستقبل التعليم الذي يريده جاللة امللك عبد اهلل الثاين؟
	•ف�سرّ  :دعا جاللة امللك امل�ؤ�س�سات التعليمية �إلى تنمية القدرات وحتفيزها �إلى �أق�صى حدودها.
املجموعة ( :)3بعد ّ
االطالع على م�ضمون الورقة النقا�شية ال�سابعة ،الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
	•بينّ �أهمية املنظومة التعليمية ال�سليمة ،والناجحة للمعلم.
	•ف�سرّ  :تت�ضافر اجلهود من �أجل توفري البيئة التعليمية واملنظومة التعليمية ال�سليمة والنا�ضجة.
	•بينّ �أهمية منظومة التعليم احلديثة بالن�سبة للطلبة.
أفكارا لتطوير منظومة التعليم يف الأردن.
	•اقرتح � ً
املجموعة ( :)4بعد ّ
االطالع على الإجنازات ال�سيا�سية اخلارجية جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ،الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
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	•ما الق�ضية الرئي�سة واملحورية لل�سيا�سة اخلارجية الأردنية؟
ي�سهم الأردن يف محاربة التطرف والإرهاب؟
	•كيف ّ
	•ما �أبرز التحديات ال�سيا�سة والأمنية واالقت�صادية التي مير بها الأردن.
اً
حلول لهذه التحديات.
	•اقرتح
 - 6ي�رشك املعلم املجموعات جميعها يف املناق�شة.
يحدد الوقت.
ّ -7
 - 8يخرج من�سق كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت �إليه جمموعته ،ويناق�ش ذلك مع املجموعات جميعها.
ويعززهم.
 - 9يناق�ش املعلم �إجابات الطلبة ّ
 - 10يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل والتح ّقق من النتاجات.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء. �أداة التقومي� :سلم التقدير.الرقم

الأداء

 1ي�ستخدم لغة علمية �صحيحة وا�ضحة.
لفظيا
 2يتوا�صل مع الآخرين ًّ

 3ي�ستمع لأع�ضاء المجموعة.
 4يجيب عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات زمالئه.
ويو�ضحه بالتعاون مع زمالئه.
 5يح ّلل مو�ضوع الدر�س
ّ
6
يو�ضح م�ستقبل التعليم الذي يريده جاللة الملك.
ّ

7
يعدد �أبرز الإنجازات ال�سيا�سية الخارجية لجاللة الملك.
ّ
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ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يذكر الطلبة الأمور التي دعا جاللة امللك امل�ؤ�س�سات التعليمية لتطبيقها.
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،www.kingabdullah.jo
ّ
تقريرا عن �أهمية تطوير منظومة التعليم يف
واالطالع على م�ضامني الورقة النقا�شية ال�سابعة ،يكتب الطلبة
ً
الأردن ،ويعر�ضونه يف ال�صف �أمام زمالئهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،و�أهمية التعليم يف تطور الأمم.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني .www.kingabdullah.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -املوقع الر�سمي لوزارة الرتبية والتعليم .www.moe.gov.jo
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�إجابات ا�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
�أ  -املحكمة الد�ستورية :هيئة ق�ضائية م�ستقلة ت�أ�س�ست عام 2011م ،تت�ألف من ق�ضاة مدة ع�ضويتهم �ست
وتعد �أحكامها ملزمة لل�سلطات
�سنوات غري قابلة للتجديد ،تخت�ص بالرقابة على د�ستورية القواننيّ ،
جميعا( .ال�صفحة )47
ب -جمل�س املحافظة :جمل�س ي�ضم الأع�ضاء املنتخبني من املحافظة ،على �أن تعني احلكومة  %25من �أع�ضاء
هذا املجل�س( .ال�صفحة )48
 - 2ف�سرّ ما ي�أتي:
�أ � -إ�صدار امللك عبد اهلل الثاين جمموعة من الأوراق النقا�شية:
ً
اً
وفعال يف امل�سرية الإ�صالحية للأردن.
حقيقيا
م�شاركا
حر�صا من جاللته على �أن يكون املواطن
•
ً
ًّ
(ال�صفحة )48
										
ب� -إعالن ر�سالة عمان عام  2004م:
• لإبراز �صورة الإ�سالم ال�سمحة يف املحافل الدولية( .ال�صفحة )56
 -3ما املمار�سات التي يجب اتباعها لتجذير الدميوقراطية ،بح�سب ما ورد يف الورقة النقا�شية الأولى؟
�أ  -احرتام الآراء.
ب -ممار�سة واجبات امل�سائلة.
جـ -االختالف يف الر�أي ال يعني الفرقة.
د � -أفراد املجتمع م�شرتكون يف بذل الت�ضحيات وحتقيق املكا�سب( .ال�صفحة ) 49
نطور نظامنا الدميوقراطي؟
 -4بالعودة �إلى الورقة النقا�شية الثانية ،كيف ّ
�أ -االلتزام بالتعددية ال�سيا�سية.
ب� -صون حقوق الأقليات.
جـ -تطوير مبد أ� الف�صل بني ال�سلطات.
د -تقوية م�ؤ�س�سات املجتمع الوطني.
هـ -توفري فر�ص عادلة للتناف�س ال�سيا�سي.
و -حماية حقوق املواطن( .ال�صفحة )50
 -5بالرجوع �إلى الورقة النقا�شية الثالثة ،خل ّ�ص �أبرز املهام املطلوبة من �أطراف العملية ال�سيا�سية؟
�أ  -تكوين عدد منطقي من الأحزاب ال�سيا�سية ذات الأهداف الوا�ضحة ،التي تعك�س �أطياف املجتمع جميعها.
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ب  -موازنة النائب بني عمله خلدمة املواطن ،ودوره يف املعار�ضة.
جـ  -دور جمل�س الوزراء يف احل�صول على ثقة النواب ونهج ال�شفافية يف عملهم.
جميعا.
د  -دور امل�ؤ�س�سة امللكية يف ن�رش روح الأخوة والوحدة بني �أفراد املجتمع
ً
هـ  -دور املواطن يف البحث عن احلقائق وا�ستطالع املعلومات ولي�س االنطباعات �أو الإ�شاعات.
(ال�صفحتان )52 - 51
									
 -6ع ّدد الإجنازات ال�سيا�سية يف عهد امللك عبد اهلل الثاين على امل�ستوى اخلارجي.
أ�  -دعم حق ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه.
ب � -إبراز �صورة الإ�سالم ال�سمحة يف العامل.
جـ  -امل�شاركة الفاعلة يف امل�ؤمترات الدولية.
هـ  -ح�صول الأردن على الع�ضوية غري الدائمة يف جمل�س الأمن للمرة الثالثة على التوايل.
و� -إبراز التحديات التي مير بها الأردن يف املحافل الدولية( .ال�صفحة )56
 -7ما �أهمية مبد�أ احرتام الآخر ،وكيف تعمل على تطبيق هذا املبد�أ املهم عند اختالفك مع زمالئك بالر�أي حول ق�ضية
ما؟
(�إجابته مرتوكة لر�أي الطالب ال�شخ�صي)
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مشروع نهاية الوحدة

ت�صميم �صفحة �إلكرتونية على الإنرتنت بعنوان( :الها�شميون وم�سرية العطاء).
النتاجات العامة للم�رشوع
يتتبع التطورات ال�سيا�سية يف الأردن يف عهد امللوك الها�شميني.
 ّ يعتز بالإجنازات ال�سيا�سية للها�شميني.يقدر دور امللوك الها�شميني يف تعزيز مكانة الأردن الدولية.
 ّ يعتز بالرموز الوطنية.ا�سرتاتيجية العمل يف امل�رشوع
 ا�سرتاتيجية العمل �ضمن جمموعات. ا�سرتاتيجية التفاعل الإلكرتوين.خطوات تنفيذ امل�رشوع
 و ّزع الطلبة �إلى جمموعات عمل كالآتي:• جمموعة امللك عبد اهلل الأول.
• جمموعة امللك طالل بن عبد اهلل.
• جمموعة امللك احل�سني بن طالل.
• جمموعة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني.
 ك ّلف كل جمموعة مبهام محددة مثل :جمع ال�صور ،التوثيق التاريخي. التوا�صل مع املعلم عرب الربيد الإلكرتوين ،و�سائل التوا�صل االجتماعي. متابعة الطلبة يف �أثناء العمل. عر�ض �أعمال املجموعات يف مخترب احلا�سوب �أمام الطلبة. -تكرمي الطلبة امل�شاركني يف امل�رشوع.
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تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

ولد الأمير عبد اهلل بن الح�سين في مكة.

2

ف�شل م�شروع �سوريا الكبرى ب�سبب معار�ضة الدول العربية.

3

�أعلنت وحدة ال�ضفتين في  24ني�سان عام 1950م.

4

كفل د�ستور 1952م للمواطن حق العمل والتعليم.

5

عرب الملك الح�سين بن طالل الجي�ش عام 1958م.
ّ

6

قامت �سيا�سة الملك الح�سين الداخلية والخارجية على مبادئ الثورة
العربية الكبرى.

7

من �إنجازات الملك عبد اهلل الثاني� ،إن�شاء المحكمة الد�ستورية.

8

� ّأكدت الورقة النقا�شية الثانية مبد�أ التعددية ال�سيا�سية ،وحقوق الأقليات.

الإجابة

91

م�سرد امل�صطلحات
الألف

الدال

القاف

الأ�ستان��ة ،ا�ستقاللي��ة الق�ض��اء،
اتفاقي��ة ال�ضم��ان الجماع��ي،
االتح��اد العرب��ي الها�شم��ي،
االتح��اد المغارب��ي ،الأوراق
النقا�شي��ة ،احتــــــ��رام الآراء،
الأح��زاب ال�سيا�سية ،الأعراف
ال�سيا�سية ،الإرهاب ،الأقليات.

د�ستور عام 1952م،
ديــــــوان المحا�ســبة،
دول��ة القانون (الدولة
المدنية).

قـــــانون الأحــــزاب 1992م ،قمة الوفاق
والإتفاق ،ق�صي ،قانون الالمركزية.

الباء

الراء

بروتوكول الإ�سكندرية.

كلية فكتوريا ،كلية �ساند هير�ست.
امليم
الرقابة ،ر�سالة عمان.

التاء

ال�سني

تعري��ب قيادة الجي���ش الأردني،
التعدي�لات الد�ستورية ،التعددية
ال�سيا�سي��ة ،الت�سام��ح ،التعددية،
التح��ول الديمقراط��ي ،ت�سي�س
الأداء ،تمكي��ن ديمقراط��ي،
تكاف�ؤ الفر�ص ،التطرف.

�سوريا الطبيعية� ،سمـــع
ب�لا ح����دود��� ،س��ي��ادة
القـــانـــون ،ال�سلـطـــة
الق�ضائية.

اجليم

العني

جامعة الدول العربية ،جون ال���ع���دال���ة ،ال��ع��دال��ة
االجتماعية.
كلوب ،الجدارة.
احلاء

الفاء

حرب  ،1948حرية الر�أي ،فر�صتنا الأخيرة ،الف�صل
حرب الخلي��ج الثانية ،حقّق ،بين ال�سلطات.
الحوار ،الحكومة البرلمانية،
الحاكمية الر�شيدة.
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الكاف

م�ش��روع �سوريا الكب��رى ،م�ؤتمر �أريح��ا ،المعاهدة
الأردنية البريطانية ،الميثاق الوطني 1991م ،الملك
في�ص��ل الثاني ،م�ش��روع المملكة العربي��ة المتحدة،
مجل���س التعاون العربي ،مجل���س التعاون الخليجي،
الم�ؤتمر الدولي لل�سالم في جنيف 1973م ،الم�ؤتمر
الدول��ي لل�س�لام ف��ي مدري��د 1991م ،المحكم��ة
الد�ستوري��ة ،مجل���س المحافظة ،المواطن��ة الفاعلة،
م�س�ؤولي��ة اال�ستم��اع ،الم�سائل��ة ،مجل���س الوزراء،
المعار�ضة البناءة ،المب��ادرات ،الم�شاركة ال�سيا�سية،
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،المواطنة ،المح�سوبية،
الم�ساواة ،المواطنة ال�صالحة ،مجل�س الأمن الدولي.
النون
النقابات العمالية ،النقابات المهنية ،النهج الديموقراطي.
الهاء
الهالل الخ�صيب ،الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب.
الهاء
وحدة ال�ضفتين .الو�سطية واالعتدال ،الوا�سطة.

الوحدة الثالثة :الأردن والق�ضية الفل�سطينية
ت�ستعر�ض الوحدة الثالثة الأردن والق�ضية الفل�سطينية ،والدور الأردين يف دعم �صمود ومقاومة ال�شعب
الفل�سطيني على �أر�ضه ،وتقدير دور الها�شميني يف رعاية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف فل�سطني والدفاع عنها،
دفاعا عن كرامة �أمته ،وما قدمه من ال�شهداء على
واالعتزاز بقواتنا امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي -وت�ضحياته ً

�أر�ض فل�سطني.

وقد جاءت هذه الوحدة يف ثالثة ف�صول :يتناول الف�صل الأول القوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي
والق�ضية الفل�سطينية ،ويتناول الف�صل الثاين القد�س والها�شميون� ،أما الف�صل الثالث فيتناول الو�صاية الها�شمية على
املقد�سات الدينية يف القد�س.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّ يبينّ الدور الأردين يف دعم املقاومة الفل�سطينية.يتتبع مراحل الإعمار الها�شمي للمقد�سات الدينية يف فل�سطني.
 ّ يعتز بدور اجلي�ش العربي الأردين و�شهدائه يف الدفاع عن فل�سطني.يثمن االنت�صار التاريخي للجي�ش العربي الأردين يف معركة الكرامة عام 1968م.
 ّيقدر دور امللوك الها�شميني يف رعاية املقد�سات الدينية يف فل�سطني والدفاع عنها.
 ّ -يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

و�شعبا �إلى جانب �أ�شقائهم الفل�سطينيين في مقاومة
وقف الأردن قيادة
ً
االنتداب والهجرات اليهودية واالحتالل ال�صهيوني.

2

�أول �شهيد �أردني على تراب فل�سطين هو كايد مفلح العبيدات.

4

ن�ص قرار التق�سيم رقم ( )181عام 1947م ،على تق�سيم فل�سطين بين
العرب واليهود ،وقبله العرب.
كانت نتيجة حرب عام 1948م ،خ�سارة الجيو�ش العربية واحتالل
أجزاء من فل�سطين.
�إ�سرائيل � ً
الكتيبة الرابحة هي الكتيبة الرابعة الأردنية التي ت�صدت للعدو ال�صهيوني في
باب الواد ،و�أطلق عليها هذا اال�سم الملك الح�سين بن طالل رحمه اهلل.

6

احتلت �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�سيناء وه�ضبة الجوالن،
بعد حرب رم�ضان عام 1973م.

7

وقعت معركة الكرامة في � 21آذار عام 1968م.

8

المعركة التي حطمت �أ�سطورة الجي�ش الذي ال يقهر هي معركة الكرامة.

9

ت�ضمن��ت وثيق��ة البيع��ة لل�شري��ف الح�سين ب��ن علي ،مبايع��ة ال�شعب
ّ
الفل�سطيني له على حماية فل�سطين.

10

من �أ�سباب ت�شكيل اللجنة الملكية ل�ش�ؤون القد�س عام 1971م من
قبل الملك الح�سين بن طالل� ،إ�صدار الم�ؤلفات والن�شرات التوعوية
لف�ضح �سيا�سات �إ�سرائيل التهويدية.

11

من �أهم الأعمال التي �شملها الإعمار الها�شمي الثالث� ،إعادة �صنع منبر �صالح الدين.

12

�شهيد الأق�صى هو الملك عبد اهلل الأول ابن الح�سين.

13

من الجهود التي قام بها جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين في
الإعمار الها�شمي الخام�س للمقد�سات ,ت�أ�سي�س ال�صندوق الها�شمي
لإعمار الم�سجد الأق�صى.

3

5

14
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�صاحب الوالية وخادم الأماكن المقد�سة ,هو الملك الح�سين بن طالل رحمه اهلل.

الإجابة

الف�صل الأول

القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي -والقضية الفلسطينية

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

احل�صة الأوىل

أول :الدور الأردين يف دعم املقاومة الفل�سطينية
� اً
ثانيًا :حرب فل�سطني عام 1948م (النكبة)
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة بالدر�س.
ّ
يبينّ �أبرز مواقف الأردنيني يف دعم ال�صمود الفل�سطيني املقاوم.
يذكر الأ�سباب التي �أدت �إلى قيام حرب عام1948م.
يثمن دور القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي – يف الدفاع عن فل�سطني.
ّ
يح ّلل �أهمية موقع باب الواد الع�سكري يف حرب عام 1948م.
ي�ؤمن بعمق العالقات الأخوية التي تربط بني ال�شعبني الأردين والفل�سطيني.
يعدد نتائج حرب عام 1948م.
ّ
يعتز مبواقف امللوك الها�شميني يف الدفاع عن فل�سطني.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،خريطة اململكة الأردنية الها�شمية وفل�سطني ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
االنتداب ،م�ؤمتر قم 1920م ،اجتماع احل�صن 1921م ،قرار التق�سيم (1947 )181م ،معركة القد�س ،النكبة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بدور القوات امل�سلحة الأردنية ،يف دعم ال�صمود الفل�سطيني والدفاع عن ترابه ومقد�ساته. -املحافظة على الوحدة الوطنية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ املحا�رضة ،والأ�سئلة والإجابات. ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ العمل اجلماعي.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتيني:
التعلم القبليّ :
• اذكر احلروب التي �شارك فيها اجلي�ش العربي الأردين على �أر�ض فل�سطني.
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• بر�أيك ،ما �أهمية ارتباط القد�س ال�رشيف باململكة الأردنية الها�شمية؟
ميهد للدر�س ،عن طريق جل�سة ع�صف
 - 1يكتب املعلم عنوان الدر�س والنتاجات اخلا�صة على اللوح ،ثم ّ
ذهني ،بتوجيه �أ�سئلة ومناق�شة الطلبة فيها كالآتي:
و�ضح مواقف امللوك الها�شميني من الق�ضية الفل�سطينية.
• ّ
• ما الدور الأردين عامة والقوات امل�سلحة خا�صة ،يف دعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني على �أر�ضه والدفاع
عن مقد�ساته؟
• كيف تف�سرّ خ�سارة اجليو�ش العربية يف احلروب العربية الإ�رسائيلية؟
• هل لك قريب �شارك مع اجلي�ش العربي الأردين يف احلروب مع ا�رسائيل؟
 - 2يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1البحث يف الدور الأردين يف دعم املقاومة الفل�سطينية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• بينّ �أبرز مواقف الأردنيني يف دعم ال�صمود الفل�سطيني املقاوم.
• من �أول �شهيد �أردين �سقط على ار�ض فل�سطني؟
• اذكر النتائج التي خل�ص �إليها اجتماع احل�صن عام 1929م.
و�ضح املق�صود بقرار التق�سيم( )181عام 1947م.
• ّ
املجموعة ( :)2تناول مو�ضوع حرب فل�سطني 1948م (النكبة) ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• بر�أيك ،ما الأ�سباب التي �أدت �إلى قيام حرب عام 1948م؟
• ح ّلل املحاور التي انطلقت منها اجليو�ش العربية �إلى فل�سطني.
و�ضح دور امللك عبد اهلل الأول يف حرب عام 1948م.
• ّ
• ما دور اجلي�ش العربي الأردين يف معركة القد�س؟
املجموعة ( :)3درا�سة موقع باب الواد و�أهميته الع�سكرية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�سم �أبرز تلك
• خا�ض اجلي�ش العربي الأردين العديد من املعارك �ضد العدو ال�صهيوين ً
دفاعا عن القد�سِّ ،
املعارك.
و�ضح املق�صود بالكتيبة الرابحة.
• ّ
• من الذي �أطلق عليها هذا اال�سم؟
• ا�ستخل�ص من الن�ص �أهمية موقع باب الواد.
املجموعة ( :)4درا�سة نتائج حرب عام 1948م ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
�سميت حرب فل�سطني عام 1948م بالنكبة؟
• ملاذا ّ
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متخ�ضت عنها حرب عام 1948م؟
• اذكر �أبرز النتائج التي ّ
• ما الدرو�س امل�ستفادة من حرب عام 1948م؟
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 - 3يناق�ش املعلم الطلبة بعر�ض �إجاباتهم على اللوح ،ثم ّ
 - 4يذكّ ر املعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال مو�ضوع الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء. �أداة التقومي� :سلم تقدير.الرقم

الأداء

ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

1
يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

 2يح ّلل الن�ص تحليلاً
علميا.
ًّ

 3ي�ستخل�ص �أبرز الأفكار الرئي�سة في الن�ص.
4
يبين �أهمية معركة القد�س 1948م.
ّ

 5يذكر �أ�سباب قيام حرب عام 1948م.
 6ي�شارك زمالءه في المجموعة.
 7يدعم ر�أيه بالأدلة والبراهين.
 8يظهر تقديره لمواقف الملوك الها�شميين في الدفاع عن فل�سطين.

�أن�شطة �إ�ضافية
يحدد الطلبة على خريطة الأردن وفل�سطني� ،أهم املحاور التي �سارت عليها اجليو�ش العربية
ن�شاط عالجيّ :
يف حرب عام 1948م.
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي
تقريرا عن دور اجلي�ش العربي االردين يف حرب عام 1948م ،ويعر�ضه
 ،www.jaf.mil.joيكتب �أحد الطلبة ً
يف الإذاعة املدر�سية.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،ومواقف الأردنيني يف دعم ال�صمود الفل�سطيني.ين�سق املعلم زيارة �إلى �رصح ال�شهيد ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول الزيارة ،وعر�ضه يف الإذاعة
 ّاملدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني .www.kingabdullah.jo املوقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي.www.jaf.mil.jo -م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 م�صطفى الأ�سعد� ،شهداء الأردن على ثرى فل�سطني ،ط ،1اربد2003،م. -يو�سف غوامنة ،بطوالت اجلي�ش العربي ،القوات امل�سلحة الأردنية يف القد�س -فل�سطني  ،1948عمان2010 ،م.
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الف�صل الأول

القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي -والقضية الفلسطينية

احل�صة الثانية

ثالثًا :حرب حزيران عام 1967م (النك�سة) .
رابعا :معركة الكرامة عام 1968م.
ً

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتعرف �أ�سباب قيام حرب حزيران عام 1967م.
 ّمتخ�ضت عنها حرب حزيران عام 1967م.
 يذكر النتائج التي ّ يبينّ �أ�سباب قيام معركة الكرامة عام 1968م.يحدد على اخلريطة املحاور التي �سارت عليها القوات الإ�رسائيلية يف الدخول �إلى الأردن ،يف معركة
ّ
الكرامة عام 1968م.
يقدر دور امللك احل�سني بن طالل يف دعم القوات امل�سلحة يف معركة الكرامة.
 ّيثمن دور اجلي�ش العربي الأردين يف حرب الكرامة عام 1968م.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح،خريطة الأردن وفل�سطني ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
م�ضائق تريان ،النك�سة ،معركة الكرامة ،محاور القتال ،املثلث امل�رصي� ،أ�سطورة التفوق الع�سكري.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االفتخار باجلي�ش العربي الأردين �سياج الوطن ومنعة �أمنه. -االعتزاز ب�شهداء معركة الكرامة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ �ضيف زائر. ا�سرتاتيجية التفكري الناقدخطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
• ما الأ�سباب التي �أدت �إلى احتالل فل�سطني؟
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ميهد للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
 - 1يكتب املعلم عنوان الدر�س والنتاجات اخلا�صة على اللوح ،ثم ّ
• بر�أيك ،ما �أ�سباب هزمية اجليو�ش العربية يف حرب عام 1948م؟
�سميت الكتيبة الرابحة بهذا اال�سم؟
• ملاذا ّ
• ف�سرّ �أهمية موقع باب الواد يف حرب عام 1948م.
تربويا ،للحديث حول حرب
 - 2عن طريق ا�ست�ضافة زائر قد يكون �أحد �ضباط اجلي�ش العربي �أو م�رشفًا
ًّ
حزيران 1967م ومعركة الكرامة 1968م؛ الأ�سباب واملحاور وجمريات احلرب والنتائج ،ثم الإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
• بينّ الأ�سباب التي �أدت �إلى قيام حرب حزيران 1967م .ومن هم �أطراف احلرب؟
�رسيعا على الدول العربية يف حرب حزيران.
ن�رصا ً
• ف�سرّ  :ح ّققت �إ�رسائيل ً
متخ�ضت عنها حرب حزيران عام 1967م.
• اذكر النتائج التي ّ
• يف �أي يوم و�شهر وقعت معركة الكرامة؟
عدد الأ�سباب التي �أدت �إلى قيام معركة الكرامة.
• ّ
حدد على اخلريطة ،املحاور التي �سارت عليها �إ�رسائيل يف الهجوم على الأردن.
• ّ
• مباذا تختلف معركة الكرامة عن حرب حزيران 1967م؟
• ا�ستخل�ص دور اجلي�ش العربي الأردين يف حتقيق الن�رص يوم الكرامة.
• بينّ موقف امللك احل�سني بن طالل يف معركة الكرامة.
• اذكر اخل�سائر التي تكبدها العدو ال�صهيوين يف يوم الكرامة.
و�ضح الآثار النف�سية التي تركتها معركة الكرامة يف الإن�سان العربي عامة والأردين خا�صة.
• ّ
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 - 3يجري املعلم
حوارا مع الطلبة ،ويعر�ض �إجاباتهم على اللوح ،ثم ّ
ً
يعزز الطلبة.
ّ -4
 - 5يذكّ ر املعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال مو�ضوع الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على االداء� -أداة التقومي� :سلم تقدير
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الرقم

معايري الأداء

م�ستويات الأداء
جيد �ضعيف
ممتاز

1
يو�ضح المق�صود بالمفاهيم والم�صطلحات :النك�سة ،معركة الكرامة.
ّ

 2يذكر �أ�سباب حرب حزيران 1967م.
يح ّلل المحاور التي �سارت عليها القوات الإ�سرائيلية في الدخول
3
�إلى الأردن في معركة الكرامة عام 1968م.
يبين موقف الملك الح�سين بن طالل في دعم القوات الم�سلحة في
ّ
4
معركة الكرامة.
 5ي�ستخل�ص دور الجي�ش العربي الأردني في حرب الكرامة عام 1968م.
6
يعدد النتائج التي تمخ�ضت عنها حرب الكرامة.
ّ

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ي�ص ّنف الطلبة نتائج معركة الكرامة ح�سب اجلدول �إلى:
ع�سكرية
�سيا�سية
معنوية
ن�ش��اط �إثرائي:بالرج��وع �إل��ى املوق��ع الر�سم��ي للقي��ادة العامة للق��وات امل�سلح��ة الأردني��ة – اجلي�ش
تقريرا حول الدور الذي قام به اجلي�ش العربي يف معركة
العربي  ،www.jaf.mil.jo -يكتب الطلبة
ً
الكرامة عام 1968م.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني دور اجلي�ش العربي الأردين ،والدفاع عن ق�ضايا �أمته وخا�صة فل�سطني.ين�سق املعلم زيارة �إلى موقع معركة الكرامة يف الأغوار اجلنوبية ،ويك ّلف �أحد الطلبة بكتابة تقرير وعر�ضه يف
 ّالإذاعة املدر�سية.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي.www.jaf.mil.jo -م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 قا�سم محمد �صالح ،اجلي�ش العربي الها�شمي ودوره يف احلروب العربية الإ�رسائيلية ،ط ،1عمان1988 ،م. �إحمود الل�صا�صمة ،امل�ستجدات ال�سيا�سية والع�سكرية 1974-1967م ،دار اخلليج للن�رش ،عمان2003 ،م. -بكر املجايل ،الها�شميون ر�سالة وحدة ونه�ضة ،عمان ،املجل�س الأعلى لل�شباب2004 ،م.
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الف�صل الأول

القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي -والقضية الفلسطينية

احل�صة الثالثة

خام�سا :حرب ت�رشين (رم�ضان) عام 1973م.
ً
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة بالدر�س.
ّ
يذكر الأ�سباب التي �أدت �إلى قيام حرب ت�رشين (رم�ضان) عام 1973م.
يف�سرّ قيام جمل�س الأمن باتخاذه قرار رقم .338
يح ّلل اخلطة الع�سكرية التي اتبعتها القوات امل�سلحة الأردنية يف حرب ت�رشين (رم�ضان) عام 1973م .
ي�ستخل�ص النتائج التي متخ�ضت عنها حرب ت�رشين (رم�ضان) 1973م.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خرائط تاريخية وجغرافية ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
خط بارليف ،قرار رقم  ،338اللواء املدرع الأربعون ،محور درعا  -دم�شق.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االفتخار ببطوالت اجلي�ش العربي الأردين يف احلروب العربية الإ�رسائيلية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ املناق�شة �ضمن فريق. ا�سرتاتيجية التفكري الناقد.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
• ما الأثر الذي تركته معركة الكرامة يف معنويات الأمة العربية؟
ميهد للدر�س بتوجيه �أ�سئلة ومناق�شة
 -1يكتب املعلم عنوان الدر�س والنتاجات اخلا�صة على اللوح ،ثم ّ
الطلبة فيها ،كما ي�أتي:
• بر�أيك ،ما عوامل هزمية اجليو�ش العربية يف حربها مع �إ�رسائيل عام 1967م؟
• بينّ موقف امللك ح�سني بن طالل يف معركة الكرامة.
 - 2يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
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املجموعة ( :)1بيان الأ�سباب والدوافع التي �أدت �إلى قيام حرب رم�ضان 1973م ،ومن هم �أطراف احلرب؟
وما املق�صود بخط بارليف؟
املجموعة ( :)2بيان جمريات احلرب ،واخلطط الع�سكرية التي اتبعتها كل من م�رص و�سوريا يف احلرب ،ثم بيان
�أ�سباب اتخاذ جمل�س الأمن قراره رقم ( ، )338وماذا يت�ضمن هذا القرار؟
املجموعة ( :)3ا�ستعرا�ض دور اجلي�ش العربي االردين يف هذه احلرب ،ومن هو اللواء الع�سكري الأردين
الذي �شارك يف هذه احلرب؟ وما اخلطط الع�سكرية التي اتبعتها القوات امل�سلحة الأردنية يف احلرب؟
املجموعة ( :)4تناول النتائج التي متخ�ضت عنها حرب ت�رشين ،وهل ا�ستطاعت القوات الأردنية منع ا�رسائيل
من تطوير عملياتها الهجومية يف احلرب؟ ثم ا�ستخال�ص الدرو�س والعرب امل�ستفادة من هذه احلرب.
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 -3يناق�ش املعلم الطلبة ،ويعر�ض �إجاباتهم على اللوح ،ثم ّ
يعزز الطلبة.
ّ -4
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات� -أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم

الرقم

الإنجاز

1

مفاهيم تعلمتها.

2

نتاجات �أتقنتها.

3

نتاجات لم �أتقنها.

4

ا�ستنتاجات ا�ستخل�صتها.

5

مهارات �أتقنتها.

6

تو�صلت �إليها.
حقائق ّ

7

�أ�سئلة اقترحها.

8

ا�ستمتعت بالعمل لأنني

بطاقة مقترحة ل�سجل تعلم الطالب
التاريخ201 / / :م
ا�سم الطالب:

مالحظات املعلم.............................................................................. :
...............................................................................................
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يذكر الطلبة الأ�سباب التي �أدت �إلى حرب ت�رشين (رم�ضان) عام 1973م؟
اً
جدول يقارنون فيه بني حرب عام 1967م وحرب حزيران 1973م ،من حيث
ي�صمم الطلبة
ن�شاط �إثرائيّ :
الأ�سباب والنتائج.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة
 يبينّ املعلم دور القيادة الها�شمية يف الدفاع عن ق�ضايا الأمة ويف مقدمتها فل�سطني.ين�سق املعلم زيارة �إلى متحف الدبابات امللكي ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول هذه الزيارة ،وعر�ضه يف
 ّالإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي.www.jaf.mil.jo -م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 القوات امل�سلحة الأردنية ،التاريخ الع�سكري للقوات امل�سلحة الأردنية  /اجلي�ش العربي الأردين-1921 ،2008م ،عمان2009 ،م.
 -قا�سم محمد �صالح ،اجلي�ش العربي الها�شمي ودوره يف احلروب العربية الإ�رسائيلية ،ط ،1عمان1988 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى:
�سم املعارك التي خا�ضها اجلي�ش العربي للحفاظ على القد�س.
ِّ -1

 -معركة اللطرون وباب الواد يف ايار 1948م( .ال�صفحة )62

 -2ما �أهمية موقع باب الواد؟

 ّ�شكل �أهمية ع�سكرية عظيمة ،حيث يعد مفتاح مدينة القد�س( .ال�صفحة )62

• رتّب �أ�سباب حرب حزيران ح�سب �أهميتها من وجهة نظرك.
�أ  -رغبة �إ�رسائيل يف التو�سع على ح�ساب الدول املجاورة.
ب  -رغبة �إ�رسائيل يف ال�سيطرة على مياه نهر الأردن.

جـ � -إغالق م�رص مل�ضائق تريان على البحر الأحمر يف وجه املالحة الإ�رسائيلية.
تخوف �إ�رسائيل من تنامي القوة الع�سكرية العربية( .ال�صفحة )63
دّ -

� -3صنّف نتائج حرب حزيران �إلى:
�سيا�سية:

 ا�ستيالء �إ�رسائيل على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�سيناء وه�ضبة اجلوالن. -نزوح �أعداد كبرية من الفل�سطينيني �إلى الأردن.

اقت�صادية:

 وقوع خ�سائر ب�رشية ومادية كبرية يف الدول العربية امل�شاركة. -انهيار االقت�صاد العربي ،وتو ّقف التنمية ،وانخفا�ض اال�ستثمارات املالية العربية والأجنبية.

معنوية:

 �شيوع حالة من الي�أ�س والإحباط ،وخيبة الأمل لدى الدول العربية ب�صورة عامة ،ودول املواجهةب�صورة خا�صة( .ال�صفحة )64
 -4ما �أ�سباب معركة الكرامة.
قيام �إ�رسائيل بهجوم ع�سكري مفاجئ على الأرا�ضي الأردنية بهدف تدمري اجلي�ش العربي الأردين،
واحتالل املرتفعات الغربية من الأردن ،وحتطيم الروح املعنوية يف نفو�س القوات امل�سلحة وال�شعب
الأردين ،وتدمري االقت�صاد الزراعي يف وادي الأردن( .ال�صفحتان )65-64
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 -5اذكر املحاور الأربعة التي �شنّت �إ�رسائيل الهجوم عن طريقها.
�أ  -مثلث امل�رصي ،عن طريق ج�رس الأمري محمد (ج�رس داميا).

ب  -مثلث ال�شونة اجلنوبية – ال�سلط ،عن طريق ج�رس امللك احل�سني.
جـ  -مثلث عمان – ال�شونة ،عن طريق ج�رس الأمري عبداهلل.
د  -غور ال�صايف باجتاه طريق الكرك( .ال�صفحة )65

 -6قيّم دور اجلي�ش العربي االردين يف معركة الكرامة.

وقفت القوات امل�سلحة لهم باملر�صاد  ،وقدم اجلي�ش �أروع البطوالت يف الدفاع عن حمى الوطن
العزيز( .ال�صفحة )65

 -7بينّ موقف امللك احل�سني بن طالل يف معركة الكرامة.

رف�ض امللك احل�سني بن طالل وقف �إطالق النار مع العدو ال�صهيوين ما دام يوجد جندي �إ�رسائيلي
واحد �رشق النهر ،و�أجرب العدو على االن�سحاب( .ال�صفحة )65

� -8صنّف نتائج معركة الكرامة �إلى:
ع�سكرية:

 ّجريحا.
تكبد العدو خ�سائر ( )250قتيلاً و()450
ً
 تدمري عدد كبري من الآليات واملعدات.�شهيدا و( )108جرحى.
قدم اجلي�ش العربي الأردين ()86
ً
ّ -

�سيا�سية:

 هزمية اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وان�سحابه من �أر�ض املعركة. -ف�شل اجلي�ش الإ�رسائيلي يف حتقيق مقا�صده.

معنوية:

 رفعت معنويات الإن�سان العربي عامة والأردين خا�صة ،و�إعادة ثقته بنف�سه. -حتطيم �أ�سطورة التفوق الع�سكري لإ�رسائيل ومقولة (اجلي�ش الذي اليقهر)( .ال�صفحة )66
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 -9قارن بني حرب حزيران عام 1967م ومعركة الكرامة عام 1968م ،من حيث الأثر املعنوي لكل منهما:
احلرب

العرب

ا�رسائيل

�شيوع حالة من الي�أ�س واالحباط ،وخيبة
ن�صرا �سري ًعا ،ودمرت
إ�سرائيل
�
حققت
ً
حزيران 1967م الأمل لدى الدولة العربية ب�صورة عامة ،ودول
القوة الجوية العربية(.ال�صفحة )63
المواجهة ب�صورة خا�صة( .ال�صفحة )64
تحطي��م �أ�سطورة التف��وق الع�سكري
رفعت معنويات الإن�سان العربي عامة والأردني
لإ�سرائي��ل ومقول��ة (الجي���ش الذي
الكرامة 1968م
خا�صة ،واعادة ثقته بنف�سه( .ال�صفحة )66
اليقهر)( .ال�صفحة )66

 -10عالم يدل اهتمام الها�شميني مبدينة القد�س.

 لأنها م�رسى جدهم محمد �-صلى اهلل عليه و�سلم -ومعراجه لل�سموات العلى ،وفيها قبة ال�صخرةامل�رشفة وامل�سجد الأق�صى املبارك( .ال�صفحة )75

ب � -أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
ع�سكريا مفاج ًئا على الأرا�ضي الأردنية يف
هجوما
�أ -معركة الكرامة :املعركة التي �شنت بها �إ�رسائيل
ًّ
ً

 21اذار عام 1968م ،فكانت القوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي لهم باملر�صاد ،وهزمتهم
ّ
وحطمت �أ�سطورة اجلي�ش الذي ال يقهر ومنيت �إ�رسائيل بخ�سائر ب�رشية ومادية ،وا�ضطرت
�رش هزمية
�إ�رسائيل ولأول مرة يف تاريخها الع�سكري �أن تطلب وقف �إطالق النار( .ال�صفحة )64
ب -معركة القد�س :من �أهم املعارك التي خا�ضها اجلي�ش العربي �ضد العدو ال�صهيوين عام 1948م ،وح ّقق
فيها الن�رص وقتل  300جندي و�أ�رس العديد منهم ،وبقيت القد�س ال�رشقية ب�أيدي العرب( .ال�صفحة )62

 -2بني جمريات حرب حزيران 1967م.

أ�  -قامت �إ�رسائيل بهجوم مباغت على م�رص و�سوريا والأردن ودمرت القوة اجلوية للدول الثالث.
تفوق �سالح اجلو الإ�رسائيلي و�أ�صبحت القوات العربية من دون غطاء جوي.
ب  -ظهر ّ
�رسيعا( .ال�صفحة )63
ن�رصا ً
جـ  -ح ّققت �إ�رسائيل ً

و�ضح �أهمية معركة الكرامة عام 1968م.
ّ -3

تعد الكرامة نقطة حتول يف ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي حيث �أحرز اجلي�ش العربي الأردين �أول ن�رص
�أ ّ -
على اجلي�ش الإ�رسائيلي وحطم �أ�سطورته.

108

ب -الكرامة حملت معاين البطولة وال�شجاعة للقيادة الها�شمية والقوات امل�سلحة ،ورفعت معنويات
الإن�سان العربي عامة والأردين خا�صة و�أعادت ثقته بنف�سه.
جـ -تكبدت بها �إ�رسائيل خ�سائر فادحة ب�رشية ومادية ( .ال�صفحتان )66-64

 -4بينّ دور اجلي�ش العربي الأردين يف حرب 1973م؟

أ�  -منعت القوات امل�سلحة الأردنية عرب اللواء املدرع الأربعني� ،إ�رسائيل من تعزيز قواتها على اجلبهتني
ال�سورية وامل�رصية ومن االلتفات عليها.
ب � -أ�سهمت القوات الأردنية بحماية العا�صمة ال�سورية دم�شق عن طريق ت�أمني محور درعا – دم�شق.
جـ  -منعت القوات الأردنية وبالتعاون مع القوات العراقية �إ�رسائيل من تطوير عملياتها الهجومية.
(ال�صفحة )67
												

و�ضح الدور الأردين الداعم للمقاومة الفل�سطينية.
ّ -5

و�شعبا �إلى جانب �أ�شقائهم الفل�سطينيني ،يف مقاومة االنتداب والهجرات اليهودية
وقف الأردن قيادة
ً
واالحتالل ال�صهيوين� ،سواء �أكان بعقد امل�ؤمترات واالجتماعات مثل م�ؤمتر قم 1920م ،واجتماع
احل�صن عام 1929م ،ومهاجمة امل�ستعمرات وتقدمي ال�شهداء والت�ضحيات ،وقيام املظاهرات
وامل�سريات وتقدمي املال وال�سالح وامل�ساعدات املختلفة لل�شعب الفل�سطيني( .ال�صفحتان)61-60
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 - 6املأ اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
احلرب

ال�سبب

النتيجة

ح����رب ف��ل�����س��ط��ي��ن ع��ام ق��رار التق�سيم ( )181عام 1947م ،خ�سارة الجيو�ش العربية واحتالل
ال��ذي ق�س��م فل�سطي��ن بي��ن الع��رب �إ�سرائي��ل �أج��زاء م��ن فل�سطي��ن
1948م.
واليه��ود ،وان�سح��اب يريطاني��ا من با�ستثن��اء ال�ضفة الغربية التي حافظ
عليه��ا الجي�ش الأردن��ي ،ولجوء
فل�سطين (ال�صفحة .)61
عدد من الفل�سطينيين �إلى الأردن.
(ال�صفحتان)63-62
ح����رب ح����زي����ران ع��ام �إغ�لاق م�ص��ر لم�ضائق تي��ران في وجه
1967م.
المالح��ة الإ�سرائيلي��ة ،ورغب��ة �إ�سرائيل
بالتو�س��ع وال�سيط��رة عل��ى مي��اه نه��ر
وتخ��وف �إ�سرائي��ل م��ن تنامي
الأردن،
ّ
القوة الع�سكرية العربية( .ال�صفحة )63

ا�ستي�لاء �إ�سرائي��ل عل��ى ال�ضف��ة
الغربي��ة وقط��اع غ��زة و�سين��اء
وه�ضبة الجوالن ،ووقوع خ�سائر
ب�شري��ة ومادية في ال��دول العربية
الم�شارك��ة  ،ون��زوح �أع��داد من
الفل�سطينيي��ن �إلى الأردن ،وانهيار
االقت�ص��اد العربي ،و�شي��وع حالة
الي�أ�س والإحباط لدى العرب.
(ال�صفحة )64

م��ع��رك��ة ال���ك���رام���ة ع��ام تدمي��ر الجي���ش العرب��ي الأردن��ي ،
واحت�لال المرتفع��ات الغربي��ة م��ن
1968م.
الأردن ،وتحطي��م ال��روح المعنوي��ة
للجي���ش العربي وال�شع��ب الأردني،
وتدمي��ر االقت�ص��اد الأردن��ي.
(ال�صفحتان)65-64

تحطيم الق��وات الإ�سرائيلية حيث
�أح��رز الجي���ش العرب��ي الأردني
�أول ن�صر على الجي�ش الإ�سرائيلي
وحطمت �أ�سطورته.
الكرام��ة رفعت معنويات الإن�سان
العرب��ي عام��ة ،والأردني خا�صة،
و�أعادت ثقته بنف�سه.
تكبدت بها �إ�سرائيل خ�سائر فادحة
ب�شرية ومادية( .ال�صفحة )66

ح��رب ت�شري��ن (رم�ضان) قررت م�صر و�سوي��ا ا�ستعادة الأرا�ضي �أوقف مجل�س الأمن الحرب ،ولم
التي احتلتها �إ�سرائيل في حرب حزيران تحقّق الدول العربي �أي �شيء.
عام 1973م.
(ال�صفحة )67
(ال�صفحة )67
عام 1967م.
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الف�صل الثاين

عدد احل�ص�ص
القدس والهاشميون

ح�صتان

احل�صة الأوىل

أول :موقف ال�رشيف احل�سني بن علي.
� اً
ثانيًا :موقف امللك عبد اهلل الأول ابن احل�سني (�شهيد الأق�صى).

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ موقف ال�رشيف احل�سني بن علي من معاهدة (�سايك�س -بيكو) ووعد (بلفور). ي�ستخل�ص بنود وثيقة البيعة لل�رشيف احل�سني بن علي. يذكر املواقف العملية للملك عبد اهلل الأول من �أطماع احلركة ال�صهيونية يف فل�سطني.يثمن دور امللك عبداهلل الأول يف وحدة ال�ضفتني.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة اململكة الأردنية الها�شمية وفل�سطني ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو)،
مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
�سايك�س -بيكو ،وعد بلفور ،وثيقة البيعة ،احلركة ال�صهيونية� ،صندوق الأمة الفل�سطيني ،وحدة ال�ضفتني،
حائط الرباق.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -املحافظة على مدينة القد�س عربية �إ�سالمية ،وعدم التنازل عنها.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛الع�صف الذهني. ا�سرتاتيجية حتليل املواقف.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتيني:
التعلم القبليّ :
قدم الها�شميون �أرواحهم و�أموالهم يف �سبيل الدفاع عن فل�سطني؟
• بر�أيك ،ملاذا ّ
• من امللك الها�شمي الذي لقب ب�شهيد الأق�صى؟ ملاذا؟
ميهد للدر�س؛ عن طريق جل�سة ع�صف
 - 1يكتب املعلم عنوان الدر�س والنتاجات اخلا�صة على اللوح ،ثم ّ
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ذهني بتوجيه �أ�سئلة ومناق�شة الطلبة فيها كما ي�أتي:
• اذكر �أبرز احلروب العربية الإ�رسائيلية.
• ما اخل�سائر التي خ�رستها الأمة العربية من حروبها مع �إ�رسائيل؟ ما �أ�سبابها؟
 - 2يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1البحث يف حتليل مواقف ال�رشيف احل�سني بن علي من املخططات الربيطانية ،والإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
• بينّ موقف ال�رشيف احل�سني بن علي من معاهدة �سايك�س -بيكو ووعد بلفور.
و�ضح املق�صود بوثيقة البيعة.
• ّ
زعيما عليهم؟
• هل قبل وجهاء فل�سطني �أن يكون ال�رشيف ح�سني
ً
املجموعة ( :)2تناول امل�شاريع واملطالب الربيطانية من ال�رشيف ح�سني ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
إالم كانت ت�سعى بريطانيا لأخذه من ال�رشيف احل�سني بن علي؟
• � َ
• هل وافق ال�رشيف احل�سني بن علي على مطالب بريطانيا؟
• كيف كان م�صري ال�رشيف احل�سني بن علي؟
املجموعة ( :)3البحث يف حتليل مواقف امللك عبد اهلل الأول ابن احل�سني (�شهيد الأق�صى) من الق�ضية
الفل�سطينية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح املق�صود باحلركة ال�صهيونية ،وحدة ال�ضفتني.
• ّ
• هل �سار امللك عبد اهلل على نهج والده ال�رشيف احل�سني جتاه ق�ضية فل�سطني؟
• اذكر ثالثة مواقف عملية للملك عبد اهلل الأول من الأطماع ال�صهيونية يف فل�سطني.
املجموعة ( :)4البحث يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ف�سرّ ما قاله امللك عبد اهلل الأول�« :س�أذهب �إلى هناك و�أموت على �أ�سوار املدينة».
ممرا �إلى حائط الرباق؟
• هل وافق امللك عبد اهلل على اعطاء اليهود ًّ
�سمي امللك عبد اهلل الأول �شهيد الأق�صى؟
• بر�أيك ،ملاذا ّ
• يف �أي عام ا�ست�شهد؟
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 - 3يناق�ش املعلم الطلبة بعر�ض �إجاباتهم على اللوح ،ثم ّ
 - 4يذكّ ر املعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم
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الرقم

نعم

الأداء

1
2

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

ي�ستخل�ص موقف ال�شريف الح�سين بن علي من وعد (بلفور).

3

يدرك �أهم المواقف العملية للملك عبد اهلل الأول من الأطماع ال�صهيونية.

4
5

يف�سر �أ�سباب ت�شكيل �صندوق الأمة الفل�سطيني من قبل الملك عبد اهلل الأول.
ّ
يعرف متى ا�ست�شهد الملك عبد اهلل الأول ابن الح�سين ،و�أين دفن.

6

يظهر تقدير دور الها�شميين في الدفاع عن فل�سطين عامة ،والقد�س خا�صة،

ال

�أن�شطة �إ�ضافية

 ن�شاط عالجي :يوفّق الطلبة بني اجلدول (�أ) مع ماينا�سبه من اجلدول (ب):�أ

ب

وفاة ال�شريف الح�سين بن علي.

1950

وحدة ال�ضفتين.

1951

التوقيع على وثيقة البيعة.

ا�ست�شهاد الملك عبداهلل الأول.

1924
1931

اً
يو�ضحون فيه �أهم املواقف العملية للملك عبد اهلل الأول من الأطماع
إثرائي:ي�صمم الطلبة
 ن�شاط �جدول ّ
ّ
ال�صهيونية ،ويعر�ضونه يف ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،ومواقف الها�شميني يف الدفاع عن فل�سطني.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 -املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين . www.kingabdulleh.com

م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 بكر املجايل ،الها�شميون ر�سالة وحدة ونه�ضة ،عمان ،املجل�س الأعلى لل�شباب2004 ،م. محمد عبده حتاملة ،الها�شميون :مواقف و�إجنازات ،عمان2008 ،م. بكر خازر املجايل ،عبد اهلل الأول ابن احل�سني عاهل الأردن املعظم يف معركة �إنقاذ فل�سطني وحقائق يف ملف خا�ص،عمان ،الديوان امللكي الها�شمي2010،م.
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الف�صل الثاين

القدس والهاشميون

احل�صة الثانية

ثالثًا :موقف امللك احل�سني بن طالل.
رابعا :موقف امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني (�صاحب الوالية وخادم الأماكن املقد�سة)
ً
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يذكر �أهم القرارات التي اتخذها امللك احل�سني بن طالل الداعمة للقد�س.
يف�سرّ �أهمية ت�شكيل اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س عام 1971م.
ي�ستنتج �سبب ت�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني بـ (�صاحب الو�صاية وخادم الأماكن املقد�سة).
يثمن مواقف جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،يف دعم الق�ضية الفل�سطينية.
ّ

امل�صادر والأدوات

 -الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو) ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الإعمار الها�شمي ،اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س ،قرار فك االرتباط ،الو�صاية الها�شمية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االفتخار بدور الفعاليات الوطنية واحلكومة الأردنية ،يف دعم الق�ضية الفل�سطينية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ الأ�سئلة والإجابات ،واملناق�شة. ا�سرتاتيجية التحليل؛ تفكري ناقد.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
• هل قبل ال�رشيف احل�سني باتفاقية (�سايك�س -بيكو) ووعد (بلفور)؟

 - 1يكتب املعلم عنوان الدر�س والنتاجات اخلا�صة على اللوح ،ثم مي ّهد للدر�س بتوجيه �أ�سئلة ومناق�شة الطلبة
فيها كما ي�أتي:
	•« �أريد �أن �أبقى مع القد�س بعد املوت» .ملن هذا القول؟
	•ما موقف احلركة ال�صهيونية من امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل الأول الراف�ض لتق�سيم فل�سطني؟
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 - 2يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( :)1البحث يف حتليل مواقف امللك احل�سني بن طالل من الق�ضية الفل�سطينية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
• اذكر الأبعاد التي ارتكز عليها امللك احل�سني بن طالل يف ر�ؤيته للقد�س.
• بر�أيك ،ملاذا ّ
�شكل امللك احل�سني بن طالل اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س عام 1971م؟
و�ضح املق�صود بقرار فك االرتباط الإداري والقانوين.
• ّ
املجموعة ( :)2تناول �أهم القرارات التي اتخذها امللك احل�سني بن طالل للقد�س ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
عدد �أهم القرارات ال�سيا�سية التي دعم بها امللك احل�سني بن طالل القد�س.
• ّ
• هل جنح الأردن ب�إدراج القد�س على قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر؟
• ملاذا ا�ستثنيت القد�س من قرار فك االرتباط؟
املجموعة ( :)3البحث يف حتليل مواقف امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني من املقد�سات الدينية يف القد�س،
والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ملاذا حظيت القد�س باهتمام بالغ يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني؟
• ف�رس �أ�سباب ت�شكيل امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني لل�صندوق الها�شمي لإعمار الأق�صى وقبة ال�صخرة.
• من الذي قام ب�إعادة بناء منرب �صالح الدين يف امل�سجد الأق�صى؟ يف �أي عام؟
• اذكر اهم امل�شاريع الإعمارية التي قام بها جاللة امللك عبد اهلل الثاين على نفقته ال�شخ�صية داخل
امل�سجد االق�صى.
املجموعة ( :)4تناول الو�صاية الها�شمية وموقف امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني (�صاحب الوالية وخادم
الأماكن املقد�سة) والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح املق�صود باتفاقية الو�صاية الها�شمية.
• ّ
عالم ن�صت اتفاقية الو�صاية الها�شمية؟
•
َ
• اذكر عملني قام بهما جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف ما يتع ّلق باملقد�سات امل�سيحية.
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 - 3يناق�ش املعلم الطلبة بعر�ض �إجاباتهم على اللوح ،ثم ّ
التقويم
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الرقم

م�ستويات الأداء

معايري الأداء

يو�ضح المق�صود بالمفاهيم والم�صطلحات الآتية :الإعمار الها�شمي،
ّ
1
اللجنة الملكية ل�ش�ؤون القد�س ،الو�صاية الها�شمية .
يف�سر �أ�سباب ت�شكيل اللجنة الملكية ل�ش�ؤون القد�س عام 1971م ،من
ّ
2
قبل الملك الح�سين بن طالل.

ممتاز

جيد

�ضعيف

 3يح ّلل بنود اتفاقية الو�صاية الها�شمية.

 4يحترم زمالءه في �أثناء المناق�شة والحوار.
يو�ض��ح ر�ؤي��ة جاللة المل��ك عبد اهلل الثان��ي في ما يتعلّ��ق بالمقد�سات
ّ
5
الإ�سالمية والم�سيحية.
 6يقدّ ر دور الها�شميين في الدفاع عن فل�سطين عامة ،والقد�س خا�صة.

�أن�شطة �إ�ضافية

 ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة اجلدول الزمني الآتي:احلدث
ال�سنة

1954م

1971م

فك االرتباط

2007م

2013م

تقريرا حول مواقف الها�شميني جتاه القد�س،
 ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى مكتبة املدر�سة ،يكتب �أحد الطلبةً
ويعر�ضه على طلبة ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،ودور امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف دعم القد�س وامل�سجد الأق�صى.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني www.kingabdullah.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 املوقع الر�سمي للديوان امللكي .www.rhc.jo عي�سى �أبو �شيخة ،امللك املعزز ،عمان ،دار املناهج للن�رش والتوزيع2010 ،م.116

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى:
 -1ملاذا بايع ال�شعب العربي يف فل�سطني ال�رشيف احل�سني بن علي يف وثيقة البيعة عام 1924م؟

� -إميا ًنا منهم ب�صدق نواياه اجتاه ق�ضايا الأمة و�إخال�صه لها ،وحر�صه على مقد�ساته( .ال�صفحة )69

ب � -أ�سئلة الف�صل:
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 -ال�صندوق الها�شمي� :صندوق �أمر بت�شكيله جاللة امللك عبد اهلل الثاين عام 2007م ،بهدف توفري التمويل

الالزم لرعاية امل�سجد الأق�صى واملقد�سات الإ�سالمية يف القد�س( .ال�صفحة )72
 اتفاقية الو�صاية الها�شمية :اتفاقية لت�أكيد الو�صاية الها�شمية املتوا�صلة على املقد�سات يف القد�س منذ عهد ال�رشيفاحل�سني بن علي ،وقعت بني جاللة امللك عبد اهلل الثاين ورئي�س دولة فل�سطني عام 2013م( .ال�صفحة )72

 -2بينّ موقف ال�رشيف احل�سني بن علي من امل�ؤامرات الربيطانية واليهودية على فل�سطني.

 رف�ض كل امل�شاريع واملخططات وامل�ساومات الربيطانية التي ال تقود �إلى دولة عربية واحدة �شاملةللأقطار العربية كلها ويف مقدمتها فل�سطني( .ال�صفحة )69

 -3ف�سرّ �سبب:
�أ -ت�شكيل اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س عام 1971م.

 �إ�صدار امل�ؤلفات والن�رشات ،والتوعية لف�ضح ال�سيا�سات التهويدية الإ�رسائيلية للقد�س و�أخطارها.(ال�صفحة )71
												

ب -توقيع ال�شعب العربي يف فل�سطني وثيقة البيعة لل�رشيف احل�سني بن علي عام 1924م.

� -إميا ًنا منهم ب�صدق نواياه اجتاه ق�ضايا الأمة و�إخال�صه لها ،وحر�صه على مقد�ساته( .ال�صفحة )69

 -4بينّ دور امللك احل�سني بن طالل الداعم للق�ضية الفل�سطينية.

 ا�ستمر على خطى والده و�أجداده رحمهم اهلل ،يف تع ّلقه والتزامه بالدفاع عن القد�س واملقد�سات ورف�ضهامل�ساومة عليها( .ال�صفحة )71

 -5بينّ �أهم جوانب الدعم الذي قام به امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني جتاه املقد�سات امل�سيحية يف القد�س.

 -ت�شكيل جمل�س الكنائ�س الأردين ،وترميم القرب املقد�س يف كني�سة القيامة عام 2016م( .ال�صفحة )73

 -6ع ّدد �أربعة من مواقف امللك عبد اهلل الأول ابن احل�سني من احلركة ال�صهيونية.
أرا�ض.
عقارا �أو � ٍ
�أ  -دعوته العرب �إلى عدم التعامل مع اليهود �أو بيعهم ً
ب  -مقاومته دعوات تق�سيم فل�سطني وم�شاريعها منذ الأربعينات.
جـ � -إمتام وحدة ال�ضفتني عام 1950م.
ممرا �إلى حائط الرباق( .ال�صفحة )70
د  -رف�ضه �إعطاء اليهود ًّ
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الف�صل الثالث:

عدد احل�ص�ص
الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس

ح�صتان

احل�صة الأوىل

أول :الو�صاية الها�شمية.
� اً

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيتعرف دوافع اهتمام الها�شميني يف القد�س.
ّ -

 يذكر الأ�سباب التي دفعت بال�رشيف احل�سني بن علي لإنقاذ امل�سجد الأق�صى عام 1908م؟أمريا للم�ؤمنني.
 يف�سرّ مبايعة �أهل القد�س ال�رشيف احل�سني � ًيعدد �أبرز بنود اتفاقية الو�صاية الها�شمية عام 2013م.
 ّيقدر دور الها�شمني يف احلفاظ على املقد�سات الدينية يف القد�س.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة اململكة الأردنية الها�شمية وفل�سطني ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو)� ،صور
امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

امل�سجد الأق�صى املبارك ،الإ�رساء واملعراج ،امل�ص ّلى املرواين ،ال�رشافة ،ال�سدانة ،الثورة العربية الكربى ،الدولة
العثمانية ،االحتاديون ،البيعة ،الو�صاية الها�شمية ،الأمالك الوقفية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 احلفاظ على امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة من التهويد. -تعزيز الهوية العربية اال�سالمية يف القد�س.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ املناق�شة �ضمن فريق.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
 التعلم القبليّ :	•قال ر�سول اهلل “ :ال ت�شد الرحال �إال �إلى ثالثة م�ساجد ،امل�سجد احلرام وم�سجدي هذا وامل�سجد
و�ضح �أهمية العالقة بني مكة والقد�س.
الأق�صى”ّ .
ميهد للدر�س بعر�ض �صورة امل�سجد
 - 1يكتب املعلم عنوان الدر�س والنتاجات اخلا�صة على اللوح ،ثم ّ
118

الأق�صى ،وتوجيه �أ�سئلة لربط الواقع احلايل بالأحداث التاريخية املا�ضية كما ي�أتي:
و�ضحه.
• هل يوجد فرق بني قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى؟ ّ
• ملاذا حظيت القد�س باهتمام الها�شميني؟
 - 2يو ّزع املعلم الطلبة يف ()3جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
والتعرف �إلى امل�سجد الأق�صى؛
املجموعة ( :)1البحث يف �أ�سباب اهتمام الها�شميني بالقد�س والأق�صى،
ّ
مكوناته التاريخية ،وم�ساحته.
املجموعة ( :)2تناول الدور املحوري لآل ها�شم يف رعاية املقد�سات الإ�سالمية ،والأ�سباب التي دفعت
بال�رشيف احل�سني بن علي لإنقاذ امل�سجد الأق�صى عام 1908م ،ثم تف�سري مبايعة �أهل القد�س لل�رشيف
أمريا للم�ؤمنني.
احل�سني � ً
املجموعة ( :)3مناق�شة الو�صاية الها�شمية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ر�سميا انتهاء اخلالفة العثمانية؟ وما املق�صود باتفاق الو�صاية الها�شمية عام
	•يف �أي عام �أعلن الأتراك
ًّ
2013م؟ ما �أبرز بنود االتفاق الو�صاية الها�شمية؟
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 - 3يناق�ش املعلم الطلبة بعر�ض �إجاباتهم على اللوح ،ثم ّ
يعزز الطلبة.
ّ -4
 - 5يذكّ رهم ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :املعتمد على الأداء. �أداة التقومي :قائمة الر�صد.الرقم

معايري الأداء

1

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

3

يتعرف مكونات الحرم القد�سي ال�شريف.
ّ
ي�ستنتج الأ�سباب التي دفعت بال�شريف الح�سين بن علي لإنقاذ الم�سجد
الأق�صى عام 1908م.
يح ّلل بنود اتفاق الو�صاية الها�شمية عام 2013م.

2
4
5
6
7

نعم

ال

يبين مدى �أهمية ارتباط القد�س ال�شريف بتاريخ المملكة الأردنية الها�شمية.
ّ

ي�ست�شهد بمواقف للمك الح�سين بن طالل تجاه دعم الق�ضية الفل�سطينية.
ي�ؤمن بعمق العالقات الأخوية التي تربط بين ال�شعبين الأردني والفل�سطيني.
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�أن�شطة �إ�ضافية

يحدد الطلبة م�ساحة امل�سجد الأق�صى،
 ن�شاط عالجي :بالرجوع �إلى �صورة امل�سجد االق�صى يف الكتابّ ،ويذكرون موقعني يف احلرم القد�سي ال�رشيف.
 ن�����ش��اط �إث���رائ���ي :ب��ال��رج��وع �إل���ى امل��وق��ع الر�سمي جل�لال��ة امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين ب��ن احل�سنيتقريرا عن الو�صاية الها�شمية على املقد�سات الدينية يف
 ،www.kingabdullah.joيكتب الطلبة
ً
القد�س ،ويناق�شونه مع الطلبة.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،واملحافظة على الأمالك الوقفية التابعة للم�سجد الأق�صى املبارك.يعزز املعلم قيم الت�سامح واالحرتام املتبادل.
ّ -

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني .www.kingabdullah.jo املوقع الر�سمي لوزارة االوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات اال�سالمية .www.awqaf.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 محمد نور الدبا�س ،تاريخ الأردن يف عهد الها�شميني ،عمان2008 ،م. -محمد محافظة ،العالقات الأردنية الفل�سطينية ( ،)1951-1939دار الفرقان ،ط ،1عمان.
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الف�صل الثالث

الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس

احل�صة الثانية

ثانيًا :تنفيذ و�صاية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني؛ عن طريق �أوقاف القد�س و�ش�ؤون امل�سجد الأق�صى.
ثالثًا :الإعمارات الها�شمية للم�سجد الأق�صى املبارك.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يبينّ اجلهود التي تقوم بها دائرة الأوقاف الفل�سطينية يف تنفيذ و�صاية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني علىاملقد�سات.
 يح ّلل �أبرز �إجنازات الإعمار الها�شمي الأول ،يف عهد ال�رشيف احل�سني بن علي وامللك عبد اهلل الأول. يقارن بني الإعمار الها�شمي الثاين عام 1953م ،والإعمار الطارئ عام 1969م.يتتبع الإجنازات التي حققها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،يف جمال الإعمار الها�شمي اخلام�س.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،خريطة اململكة الأردنية الها�شمية وفل�سطني ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا�شو)،
مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الأمالك الوقفية ،جلنة زكاة القد�س ،الإعمار الها�شمي الطارئ ،اجلامع القبلي ،ال�صندوق الها�شمي.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بدور الها�شميني يف �إعمار املقد�سات الإ�سالمية يف القد�س. -احرتام التنوع واالختالف.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ العر�ض التو�ضيحي. ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ اوراق العمل.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
• ما دورك جتاه امل�سجد الأق�صى واملقد�سات الدينية يف القد�س؟
ميهد للدر�س بتوجيه �أ�سئلة ،ويناق�ش
 - 1يكتب املعلم عنوان الدر�س والنتاجات اخلا�صة على اللوح ،ثم ّ
الطلبة فيها كما ي�أتي:
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• هل قبل امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل الأول بتق�سيم فل�سطني؟
• اذكر بع�ض املواقف العملية للمك امل�ؤ�س�س جتاه املقد�سات الإ�سالمية يف القد�س.
 - 2بعد تقدمي العر�ض التو�ضيحي عن دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني وو�صايته على املقد�سات،
يو ّزع املعلم �أوراق العمل على الطلبة ،ثم يطلب �إليهم الإجابة عن الأ�سئلة التي حتتويها كل ورقة:
الورقة (:)1
• من اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ و�صاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني على املقد�سات الإ�سالمية ؟
و�ضح املق�صود بالأمالك الوقفية؟
• ّ
عالم ت�شتمل �إدارة �ش�ؤون امل�سجد االق�صى؟
•
َ
الورقة (:)2
عدد املهام التي تقوم بها دائرة الأوقاف يف القد�س.
• ّ
• اذكر �أبرز �أعمال جلنة زكاة القد�س.
ثمن دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني بو�صايته على املقد�سات الإ�سالمية.
• ّ
الورقة (:)3
• يف عهد من مت الإعمار الها�شمي الأول؟
• اذكر �أبرز �إجنازات الإعمار الها�شمي الثاين.
عرف الإعمار الها�شمي الطارئ .وما �أ�سبابه؟
• ّ
الورقة (:)4
• يف عهد من مت الإعمار الها�شمي الثالث؟
• بينّ �أبرز �إجنازات الإعمار الها�شمي الثالث.
• قارن بني الإعمار الها�شمي الرابع واخلام�س من حيث:
�أ -يف عهد من مت كل �إعمار .ب -ال�سنوات التي حدث بها كل �إعمار .جـ� -أهم الأعمال التي �شملها كل �إعمار.
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 -3يناق�ش املعلم الطلبة بعر�ض �إجاباتهم على اللوح ،ثم ّ
يعزز الطلبة
ّ -4
 - 5يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة نهاية الف�صل؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم. �أداة التقومي :االختبار.و�ضح املق�صود باملفاهيم وامل�صطلحات الآتية :الأمالك الوقفية ،الإعمار الها�شمي الطارئ ،ال�صندوق
ال�س�ؤال الأول ّ :
الها�شمي.
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ال�س�ؤال الثاين  :من اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ و�صاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني على املقد�سات الإ�سالمية؟
عدد �أبرز �إجنازات الإعمار الها�شمي الأول.
ال�س�ؤال الثالث ّ :

و�ضح اجلهود التي قام بها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف الإعمار الها�شمي اخلام�س
ال�س�ؤال الرابع ّ :
للمقد�سات.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة اجلدول الآتي:
الإعمار

الرقم
1

ترميم كني�سة القيامة عام 1949م.

2

ترميم مبنى الجامع القبلي.

3

ت�صفيح قبة ال�صخرة بالذهب.

4

�إعادة �صنع منبر �صالح الدين.

5

�إ�صدار دليل الم�سجد االق�صى.

امللك الذي متت يف عهده الإعمارات

 ن�شاط �إثرائي :ير�سم الطلبة ًّمبينني فيه :تاريخ الإعمار ،وامللك الذي
زمنيا حول الإعمارات الها�شمية ّ
خطا ًّ
مت يف عهده الإعمار ،و�أهم الأعمال التي �شملها كل �إعمار.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني الإعمار الها�شمي ،واحلفاظ على الأماكن الدينية يف القد�س.ين�سق املعلم زيارة �إلى دائرة �أوقاف القد�س و�ش�ؤون امل�سجد الأق�صى يف وزارة الأوقاف ،ويك ّلف الطلبة
 ّبكتابة تقرير حول الزيارة ،وعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي لوزارة االوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية www.awqaf.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني www.kingabdullah.jo �أحمد مو�سى البكار ،دور الها�شميني يف بناء الأردن احلديث ،حو�ض الزيتون للن�رش والتوزيع،عمان 1999م. يو�سف غوامنة ،الأردن وفل�سطني وحتديات امل�رشوع النه�ضوي ،عمان ،دار الفكر للن�رش والتوزيع2010،م.123

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى:
 -1ملاذا حظيت مدينة القد�س باهتمام الها�شميني؟

لأنها م�رسى جدهم محمد  ومعراجه �إلى ال�سماء ،وفيها قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى �أولى القبلتني
وثالث احلرمني ال�رشيفني( .ال�صفحة )75

ب � -أ�سئلة الف�صل :
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
الإعمار الها�شمي الأول :الإعمار الذي مت يف عهد ال�رشيف احل�سني بن علي وامللك عبداهلل االول (-1922
1951م) ،وقد تبرّ ع ال�رشيف احل�سني بـ � 38ألف دينار ذهبي لإعمار الأق�صى و� 22ألف دينار لإعمار
امل�ساجد والأمالك الوقفية يف فل�سطني ،وترميم قبة كني�سة القيامة عام 1949م( .ال�صفحة )79
 اتفاقية الو�صاية الها�شمية 2013م :اتفاقية تاريخية ت�ؤكد �أن جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني هو�صاحب الو�صاية على الأماكن املقد�سة يف القد�س ال�رشيف( .ال�صفحة )77

 -2بينّ املعامل التي �شملها الإعمار الها�شمي الثالث؟

أ� � -إعادة ت�صفيح قبة م�سجد ال�صخرة بال�صفائح الذهبية على نفقة جاللة امللك احل�سني بن طالل.
ب � -إجراء ترميمات يف �ساحة احلرم القد�سي مثل قبة ال�سل�سلة واملتحف الإ�سالمي ومبنى باب الرحمة.
(ال�صفحة)80
											

 -3اذكر �أهم الأعمال التي �شملها الإعمار الها�شمي اخلام�س.

�أ  -م�ضاعفة عدد موظفي القد�س وحرا�س الأق�صى ،وزيادة رواتبهم.
ب � -إ�صدار دليل الأق�صى.
جـ  -ت�أ�سي�س ال�صندوق الها�شمي لإعمار امل�سجد الأق�صى.
د  -ت�أ�سي�س كر�سي جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني لدرا�سة فكر الإمام الغزايل( .ال�صفحة )80

و�ضح اجلهود التي تقوم بها دائرة �أوقاف القد�س التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية ،لتنفيذ و�صاية امللك عبد
ّ -4
اهلل الثاين ابن احل�سني على املقد�سات.
�أ � -إدارة �ش�ؤون امل�سجد الأق�صى من حرا�سة وترميم.
ب  -الإ�رشاف على الأمالك الوقفية يف القد�س.
وروحيا.
دينيا
ًّ
جـ  -تعريف النا�س والعامل ب�أهمية القد�س ًّ
د  -ا�ستقبال جلنة زكاة القد�س للم�ساعدات.
هـ  -تدري�س طلبة القد�س العلوم ال�رشعية وتعليم الأيتام احلرف واملهن.
و  -متابعة اعتداءات االحتالل الإ�رسائيلي ،و�إعداد تقارير دورية بذلك( .ال�صفحة )78
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مشروع نهاية الوحدة

تت�ضمن :تاري��خ كل �إعمار ،وامللك
 -1بالرج��وع �إلى برجمية (النا�رش) ،عمل مطوي��ة بالإعمارات الها�شمية
ّ
و�صورا لأبرز الإعمارات يف القد�س
ال��ذي مت يف عهده الإعمار ،و�أهم الأعمال التي �شملها كل �إعمار،
ً
وامل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة وغريها.
 -2عمل م�سابقة ثقافية تتناول م�سرية امللوك الها�شمني ودور القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي ،يف
الدفاع عن ق�ضايا الأمة العربية ،ويف مقدمتها فل�سطني.
 -3ا�ست�ضاف��ة �أح��د �ضب��اط الق��وات امل�سلحة� ،أو �أح��د امل�ؤرخني وتق��دمي محا�رضة حول احل��روب العربية
الإ�رسائيلية.
 -4عر�ض فيلم وثائقي عن دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،يف دعم فل�سطني والقد�س واملقد�سات
الدينية.
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تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

و�شعبا �إلى جانب �أ�شقائهم الفل�سطينيين في مقاومة االنتداب
وقف الأردن قيادة
ً
والهجرات اليهودية واالحتالل ال�صهيوني.

2

�أول �شهيد �أردني على تراب فل�سطين هو كايد مفلح العبيدات.

3
4
5
6

ن�ص قرار التق�سيم رقم ( )181عام 1947م ،على تق�سيم فل�سطين بين العرب
واليهود ،وقبله العرب.
كانت نتيجة حرب عام 1948م ،خ�سارة الجيو�ش العربية واحتالل �إ�سرائيل
أجزاء من فل�سطين.
� ً
الكتيبة الرابحة هي الكتيبة الرابعة الأردنية ،التي ت�صدت للعدو ال�صهيوني في
باب الواد ،و�أطلق عليها هذا اال�سم الملك الح�سين بن طالل رحمه اهلل.
احتلت �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�سيناء وه�ضبة الجوالن بعد حرب
رم�ضان عام 1973م.

7

وقعت معركة الكرامة في � 21آذار عام 1968م.

8

المعركة التي حطمت �أ�سطورة الجي�ش الذي ال يقهر هي معركة الكرامة.

9
10

ت�ضمنت وثيقة البيعة لل�شريف الح�سين بن علي مبايعة ال�شعب الفل�سطيني له على
ّ
حماية فل�سطين.
من �أ�سباب ت�شكيل اللجنة الملكية ل�ش�ؤون القد�س عام 1971م من قبل الملك
الح�سين بن طالل� ،إ�صدار الم�ؤلفات والن�شرات التوعوية لف�ضح �سيا�سات
�إ�سرائيل التهويدية.

11

من �أهم الأعمال التي �شملها الإعمار الها�شمي الثالث� ،إعادة �صنع منبر �صالح الدين.

12

�شهيد الأق�صى هو الملك عبد اهلل الأول ابن الح�سين.

13

من الجهود التي قام بها جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين في االعمار الها�شمي
الخام�س للمقد�سات ،ت�أ�سي�س ال�صندوق الها�شمي لإعمار الم�سجد الأق�صى.

14

�صاحب الوالية وخادم الأماكن المقد�سة ,هو الملك الح�سين بن طالل رحمه اهلل.
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الإجابة

م�سرد امل�صطلحات
الألف
الإعمار الها�شمي ،الإعمار الها�شمي الأول ،الإعمار الها�شمي الثاني ،الإعمار الها�شمي الثالث ،الإعمار
الها�شمي الرابع ،الإعمار الها�شمي الطارئ ،الإعمار الها�شمي الخام�س ،االنتداب ،اجتماع الح�صن
1921م� ،أ�سطورة التفوق الع�سكري ،اتفاقية الو�صاية الها�شمية ،الإ�سراء والمعراج ،االتحاديون،
الأمالك الوقفية.
الباء

الدال
الدولة العثمانية.

البيعة.
الثاء
الثورة العربية الكبرى
اجليم
الجامع القبلي

امليم

�سايك�س -بيكو ،ال�سدانة .م�ؤتمر قم 1920م ،معركة القد�س ،م�ضائق
تيران ،معركة الكرامة ،محاور القتال ،مثلث
ال�صاد
الكاف
 دم�شق ،الم�سجدالم�صري ،محور درعا
�صندوق الأمة الفل�سطيني ،الأق�صى المبارك ،الم�صلى المرواني.
.الكرة الأر�ضية
ال�صندوق الها�شمي.

احلاء
الحركة ال�صهيونية ،حائط
البراق.

قرار التق�سيم ()181
1947م ،ق��رار رقم
 ،338قــــــرار فــك
االرتباط.

خط بارليف.

الل��واء الم��درع الأربع��ون ،اللجن��ة الملكية
ل�ش�ؤون القد�س ،لجنة زكاة القد�س.

ال�سني

القاف

اخلاء

الالم

النون
النكبة ،النك�سة.
الواو
وعد بلفور ،وثيقة البيعة ،الو�صاية الها�شمية،
وحدة ال�ضفتين.
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الوحدة الرابعة :ر�سالة عمان
ت�ستعر�ض هذه الوحدة ظروف وم�سوغات �إ�صدار ر�سالة عمان ،و�أهميتها يف تو�ضيح ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة
التي تقوم على الو�سطية والت�سامح واالعتدال ،ونبذ العنف والإرهاب والتطرف ،وكل ما من �ش�أنه �أن يع�صف بحياة
الأبرياء وا�ستباحة دماء الآخرين .وجاءت هذه الوحدة يف ثالثة ف�صول :تناول الف�صل الأول ر�سالة عمان ،مفهومها
ومبادئها ،وتناول الف�صل الثاين الو�سطية والت�سامح يف ر�سالة عمان� ،أما الف�صل الثالث فقد تناول التطرف؛ �صوره
و�أخطاره على املجتمع الإن�ساين.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّ ي�ستخل�ص مبادئ الو�سطية والت�سامح يف ر�سالة عمان.يو�ضح �صور التطرف و�أخطاره على املجتمع الإن�ساين.
 ّ ي�ستنتج �أثر التطرف يف املجتمعات.يتعرف مفهوم ر�سالة عمان و�أهدافها ومبادئها.
 ّيقدر دور ر�سالة عمان يف ن�رش مفاهيم الو�سطية واالعتدال.
 ّيثمن دور ر�سالة عمان يف مواجهة التطرف يف املجتمعات.
 ّ ينبذ الغلو والتطرف ب�أنواعه كافة ،ويعي �آثاره ال�سلبية يف املجتمع. -يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

�صدرت ر�سالة عمان في عام 2004م.

2

�صدرت ر�سالة عمان في ليلة القدر.

3

تُرجمت ر�سالة عمان �إلى �أكثر من لغة.

4

الملك الذي �أ�صدر ر�سالة عمان هو الملك الح�سين بن طالل.

5

يعني التطرف ال�سيا�سي اتخاذ مواقف �سيا�سية تجاه ال�شعوب.

6

تعد المنظمات الإرهابية �أمثلة على التطرف الفكري.
ّ

7

خاطبت ر�سالة عمان الم�سلمين وغير الم�سلمين.

8

للمواطن دور في مواجهة التطرف والإرهاب.

الإجابة
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الف�صل الأول:
-

رسالة عمان (مفهومها ومبادئها)

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
ي�ستخل�ص م�سوغات �إ�صدار ر�سالة عمان.
يعدد مبادئ ر�سالة عمان.
ّ
يقدر النهج الذي تبناه الها�شميون خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني.
ّ
يثمن دور ر�سالة عمان يف تو�ضيح حقيقة الإ�سالم.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
ر�سالة عمان ،املنعطف ال�صعب ،العدالة ،االعتدال ،الت�سامح ،التوازن.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 احرتام العهود واملواثيق. االلتزام مببد أ� التوازن واالعتدال. -املحافظة على حقوق الآخر؛ بغ�ض النظر عن لونه �أو جن�سه �أو دينه.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التعلم الن�شط؛ امل�سابقة. التفكري الناقد ،حتليل الن�صو�ص.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
• متى �صدرت ر�سالة عمان؟
يدون املعلم عنوان الدر�س ،ويعر�ض النتاجات على اللوح.
ّ -1
 -2يعقد املعلم جل�سة ع�صف ذهني للطلبة بتوجيه الأ�سئلة الآتية :ما الهجمات ال�رش�سة التي واجهت الإ�سالم منذ
بداية الدعوة الإ�سالمية �إلى وقتنا احلا�رض؟ ما التحديات التي تواجه الأمة يف الوقت احلا�رض؟ اذكر �أمثلة على
الت�سامح .ا�ست�شهد ب�أدلة �رشعية على الت�سامح.
ويوجه جمموعة من الأ�سئلة لكل جمموعة على
 -3يو ّزع املعلم الطلبة يف جمموعتني �أو �أكرث ح�سب ظروف ال�صفّ ،
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ي�سجل النقاط ل�صالح الفريق الأ�رسع يف الإجابة ال�صحيحة مع االتفاق معهم م�سبقًا على التزام
�شكل م�سابقة ،ثم ّ
الهدوء ،ومن الأ�سئلة املقرتحة للطرفني:
• متى �صدرت ر�سالة عمان؟ من �أطلق ر�سالة عمان؟ ما الهدف من �إ�صدارها؟ ما املق�صود بر�سالة عمان؟ ما
الرتتيبات وامل�ؤمترات واملبادرات التي عقدت لأجل ر�سالة عمان؟
 يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بقراءة الن�ص املتع ّلق بر�سالة عمان ،والإجابة عن الأ�سئلة التي تليه ،والأ�سئلة الآتية:• ما املق�صود باملنعطف ال�صعب كما �أ�شار �إليه جاللة امللك عبد اهلل الثاين؟
تهدد هوية الأمة؟
• ما الأخطار التي ّ
• ما الهجمة ال�رش�سة التي يحاول �أعداء الإ�سالم ت�صويرها؟
• ابحث يف الن�ص عن العبارة التي تفيد املعنى الآتي (خاطبت ر�سالة عمان امل�سلمني وغري امل�سلمني).
 -4ي�ست�أنف املعلم احلديث عن مبادئ ر�سالة عمان بتوجيه الأ�سئلة �إلى املجموعتني ،ومن الأ�سئلة املقرتحة:
عدد مبادئ ر�سالة عمان.
• ملاذا ترجمت ر�سالة عمان �إلى العديد من اللغات العاملية؟
• كم عدد القادة ال�سيا�سيني الذين وقّعوا ر�سالة عمان ،و�أقروها؟
• ما تف�سريك لإجماعهم على ما جاء يف ر�سالة عمان؟
• ما القوا�سم امل�شرتكة بني �أتباع الديانات ،التي ت�صلح �أن تكون منطل ًقا للحوار والتقارب للو�صول �إلى
تفاهم مثمر؟
 -5ي�ستخل�ص املعلم �أبرز الأفكار الرئي�سة للدر�س ،ويك ّلف �أحد الطلبة بتدوينها على اللوح ،ثم يناق�شها معهم على
ويقدم التغذية الراجغة.
نحو جماعيّ ،
 -6يو ّزع املعلم هدايا مثل الأقالم �أو غريها على املجموعة الفائزة لتعزيزهم.
 -7ينفّذ املعلم الن�شاط الآتي (من �سي�صل � اً
أول) وذلك ب�إجراء م�سابقة بني طالبني كالآتي :يختار ( )6طلبة ،وكل
يتقدم خطوتني ،و�إذا ف�شل يرتاجع خطوتني ،يختار
طالب يحمل ورقة فيها �س�ؤال ،و�إذا �أجاب الطالب عن ال�س�ؤال ّ
الطالب الأول ا�سم طالب من الطلبة ال�ستة ،فيقر�أ ال�س�ؤال ،ف�إذا �أجاب عليه ،يقول له� :أح�سنت لأنك �أجبت عن
يوجه �إليه ال�س�ؤال ،ف�إذا مل يجب
ال�س�ؤالّ ،
طالبا من اخلم�سة الباقني ّ
تقدم خطوتني �إلى الأمام ،ويختار الطالب الثاين ً
عليه يرتاجع خطوتني �إلى اخللف وهكذا ...يف حني يراقب بقية الطلبة امل�سابقة.
 -8ميكنك تطبيق الإ�سرتاتيجية نف�سها يف احل�صة القادمة ،باتباع اخلطوات نف�سها ال�ستكمال حتقيق
النتاجات التي مل تتح ّقق.
 -9يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات.
التقويم

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار.
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�أجب عن ال�س�ؤالني الآتيني:
ال�س�ؤال الأول :اقر�أ الن�ص يف ال�صفحة ( ،)85ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 متى و�أين �صدرت ر�سالة عمان؟ من الفئات املخاطبة يف ر�سالة عمان؟ اقرتح عنوا ًنا منا�سب للن�ص.ال�س�ؤال الثاين� :أجب بكلمة (نعم) �أو (ال) يف ما ي�أتي:
 �صدرت ر�سالة عمان يف عام 2006م ( ).).
 �صدرت ر�سالة عمان يف عهد امللك عبد اهلل الثاين ( ترجمت ر�سالة عمان �إلى العديد من اللغات العاملية ( ). عدد القادة ال�سيا�سيني الذين وقعوا ر�سالة عمان و�أقروها (ّ )554مفك ًرا (

).

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي :يذكر الطلبة القوا�سم امل�شرتكة التي جتمع بني اتباع الديانات وفئات الب�رش؟
 -ن�شاط �إثرائي:يرجع الطلبة �إلى املوقع الإلكرتوين لر�سالة عمان www.ammanmassege.com

ويلخ�صون دور القيادة الها�شمية يف �إبراز ال�صورة امل�رشقة للإ�سالم ،ويعر�ضونه �أمام زمالئهم.
ّ

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني مبادئ ر�سالة عمان وكل من:• احرتام العهود واملواثيق والوفاء بها.
• التوازن واالعتدال يف الأمور الدينية والدنيوية.
• العدالة يف معاملة الآخرين.
• نبذ العنف والغلظة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الإلكرتوين لر�سالة عمان .www.amman massge.comم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 �صاحب ال�سمو امللكي الأمري غازي بن محمد� ،إجماع امل�سلمني على احرتام مذاهب الأديان ،ط (� )3إدارةاملناهج والكتب املدر�سية ،عمان2006 ،م.
 ر�سالة املعلم ،املجلد (2005 ،)44م.132

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى.
 -1من �أين �صدر البيان؟

 -من عمان( .ال�صفحة )58

 -2متى �صدر؟

2004( -م1425/هـ)( .ال�صفحة )84

ب � -أ�سئلة الف�صل.
 -1ما املق�صود بر�سالة عمان؟

 بيان �رصيح ومف�صل �أ�صدره يف عمان �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين وجمموعة من كبار علماءالأردن يف ليلة القدر من رم�ضان عام 1425هـ ،وقد و�صف البيان ما هو من الإ�سالم وما لي�س من
الإ�سالم ،و�أي الأعمال متثل الإ�سالم ،و�أيها ال ميثله ،وكان هدفه �أن يو�ضح للعامل احلديث حقيقة الإ�سالم
ب�أنه ر�سالة قوامها الإخال�ص وحب اجلار ،والنية احل�سنة ،واالعتدال ،وال�سالم( .ال�صفحة)84

 -2اذكر الفئات املخاطبة يف ر�سالة عمان.

 -خاطبت ر�سالة عمان عقول النا�س يف �أنحاء العامل( .ال�صفحة)86

 -3ف�سرّ �صدور ر�سالة عمان عام 2004م.

ليو�ضح حقيقة الإ�سالم ،وما هو من الإ�سالم وما لي�س من الإ�سالم ،و�أي الأعمال متثل الإ�سالم ،و�أيها ال
ميثله ،و�إنها ر�سالة قوامها الإخال�ص هلل وحب اجلار والنية احل�سنة واالعتدال وال�سالم( .ال�صفحة )84

 -4ما النهج الذي تبناه الها�شميون خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني؟

 -خدمة املجتمع الإن�ساين والدفاع عن الإ�سالم العظيم ومبادئه و�إبراز ال�صورة احلقيقية وامل�رشقة له( .ال�صفحة )84

 -5ع ّدد �أربعة من مبادئ ر�سالة عمان.

 العدالة يف معاملة الآخرين. تكرمي الإن�سان من غري النظر �إلى لونه �أو جن�سه �أو دينه. الرفق واللني ونبذ العنف والغلظة التوازن واالعتدال والتو�سط. الت�سامح والعفو اللذان يعربان عن �سمو النف�س. احرتام حق احلياة لغري املقاتلني. حتقيق الرحمة واخلري للنا�س �أجمعني. احرتام املواثيق والعهود للنا�س �أجمعني( .ال�صفحة )86133

الف�صل الثاين:
-

الوسطية والتسامح في رسالة عمان

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الر�س.
ّ
ي�ستخل�ص �أهمية الو�سطية والت�سامح.
يتعرف �أهداف الو�سطية يف الإ�سالم.
ّ
يتتبع مظاهر تبني الو�سطية يف فكر الها�شميني.
ّ
يبينّ و�سائل تطبيق الت�سامح.
يقدر �آثار الت�سامح.
ّ
يعي و�سطية الإ�سالم وعدالته.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

الو�سطية ،الت�سامح ،العنف ،التع�صب ،منتدى الو�سطية للفكر والثقافة ،تيار الو�سطية ،التنوع ،االنفتاح،
حرية الفكر ،التعاي�ش ،التعاون ،حقوق االن�سان ،التمييز ،العي�ش امل�شرتك،

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 �إ�شاعة ثقافة الت�سامح وقبول الآخر. االعتدال يف الأمور الدينية والدنيوية من دون �إفراط �أو تفريط. -االحرتام لأتباع الديانات واملذاهب.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 التدري�س عن طريق الن�شاط؛ الندوة. التدري�س املبا�رش؛ ال�س�ؤال والإجابة. التفكري الناقد؛ ع�صف الذهني.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه املعلم ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبليّ :
	•� ِ
أعط �أمثلة على الو�سطية يف املجتمع الأردين.
ميهد املعلم للدر�س بعر�ض النتاجات ومناق�شتها ،ثم يعقد جل�سة ع�صف ذهني بتوجيه �أ�سئلة تفكريية
ّ -1
على الطلبة ،مثل:
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	•ا�ست�شهد ب�أدلة �رشعية حتث على الو�سطية والت�سامح ،كقوله تع�إلى« :وكذلك جعلناكم �أمة و�سطا
لتكونوا �شهداء على النا�س ويكون الر�سول عليكم �شهيدا»�( .سورة البقرة ،الآية .)143
	•اربط بني مبادئ الإ�سالم ور�سالة عمان يف ما يتع ّلق بحقوق الإن�سان.
	•اذكر �أكرب عدد من املفاهيم املرادفة لكل من مفهومي الو�سطية والت�سامح.
عاما للجل�سة (الندوة) ،ملناق�شة مو�ضوع
 -2يختار املعلم �أربعة من الطلبة على �أن يكون �أحدهم
مديرا ً
ً
الو�سطية والت�سامح يف ر�سالة عمان.
 -3يك ّلف املعلم طلبة ال�صف ب�إعداد �أ�سئلة يتم عر�ضها على �أع�ضاء الندوة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
عرف الو�سطية.
	• ّ
	•ما �آثار تطبيق كل من الو�سطية والت�سامح؟
ويوجه �إليه ال�س�ؤالني الآتيني:
 -4يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بقراءة الن�ص املتعلق مبو�ضوع الو�سطية،
ّ
• ا�ست�شهد بدليل �رشعي على الو�سطية.
• ملاذا حارب الإ�سالم الغلو والتطرف والت�شدد؟
 -5يت�س�أنف املعلم توجيه الأ�سئلة على �أع�ضاء الندوة يف ما يتع ّلق مبو�ضوع الو�سطية ،عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
عدد �أهداف الو�سطية يف الإ�سالم.
• ّ
أمنوذجا يف الو�سطية االنفتاح؟
• ف�سرّ  :ملاذا ميثل الها�شميون �
ً
• ما مظاهر تبني الو�سطية يف فكر الها�شميني؟
• اذكر �أهم تو�صيات امل�ؤمتر الدويل الأول ملنتدى الو�سطية الذي عقد يف عمان عام 2004م.
• اذكر ا�سم م�ؤمتر �آخر من م�ؤمترات الو�سطية للفكر والثقافة.
 -6ميكنك تطبيق اال�سرتاتيجية نف�سها يف احل�صة الثانية ال�ستكمال نتاجات الدر�س التي مل تتحقق؛ وذلك
مديرا للندوة ملناق�شة مو�ضوع
باختيار �أربعة طلبة �آخرين بو�صفهم �أع�ضاء للندوة ،بحيث يكون �أحدهم ً
الت�سامح؛ م�ستعي ًنا بالأ�سئلة الآتية:
عرف الت�سامح.
• ّ
يعد الت�سامح من �أهم املبادئ الإن�سانية التي دعت الأديان ال�سماوية �إلى تطبيقها.
• فّ�رسّ :
عدد و�سائل تطبيق الت�سامح.
• ّ
• اذكر �آثار الت�سامح.
 -7يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ثم يناق�شها معهم على نحو جماعي ،ويربط
ويقدم التغذية الراجعة.
بينهاّ ،
يعزز الطلبة.
ّ -8
 -9يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات
التقويم

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة ر�صد.
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الرقم
1
2
3
4
5
6

املعايري

نعم

ال

يقدم الم�شاركين ب�شكك جيد.
ّ
يوجه �أ�سئلة منا�سبة للمو�ضوع.
ّ
ي�صوغ الأ�سئلة ب�شكل منا�سب.
يمتلك مهارة �إدارة الوقت.
ّ
ينظم الحديث بين الم�شاركين.
يختتم الندوة بطريقة �شيقة.

�أن�شطة �إ�ضافية
ل الطلبة اجلدول الآتي ،الذي ميثل �أهداف الو�سطية:
ن�شاط عالجي :مي أ
قيام الإن�سان بواجباته من
غير �إفراط �أو تهاون.

وتقبل الآخر،
ن�شر المحبة ّ
ونبذ التع�صب والحقد.

تقريرا عن �آثار الت�سامح يف املجتمع ،ويعر�ضه
 ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى املكتبة املدر�سية ،يكتب �أحد الطلبة ً�أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني �أثر تطبيق الو�سطية والت�سامح وكل من:• االلتزام مببد�أ الو�سطية يف التعامل مع الآخرين.
بعيدا عن الأهواء.
• الو�صول �إلى احلقائق ً
• االنفتاح على احل�ضارات والثقافات.
• تعزيز مفهوم احلوار والعي�ش امل�شرتك.
• نبذ التع�صب واحلقد والكراهية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الإلكرتوين لر�سالة عمان .www.ammanmassge.comم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 ر�سالة املعلم املجلد (2005 ،)44م. �إجماع امل�سلمني على احرتام مذاهب الدين ،جمع وحترير وتقدمي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري غازي بنمحمد ،ط (� ،)3إدارة املناهج والكتب املدر�سية ،عمان2006 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى.
 -1ما الأهداف التي �سعى الإ�سالم �إلى حتقيقها عن طريق الو�سطية؟
بعيدا عن امليول والأهواء.
 الو�صول �إلى احلقائق ً قيام الإن�سان بواجباته من غري �إفراط �أو تهاون. �إ�ضافة معاين اال�ستقامة والأمانة واخلري على املجتمع.وتقبل الآخر ،ونبذ التع�صب واحلقد( .ال�صفحة )90
 ن�رش املحبة ّ -2ما مظاهر تطبيق الو�سطية يف الفكر الها�شمي؟
رعاية امللك عبد اهلل الثاين م�ؤمترات منتدى الو�سطية للفكر والثقافة ،مثل امل�ؤمتر الأول الذي كان بعنوان
(و�سطية الإ�سالم بني الفكر واملمار�سة) عام 2004م( .ال�صفحة )90
 -3بينّ �أهم تو�صيات امل�ؤمتر الدويل الأول ملنتدى الو�سطية الذي عقد يف عمان عام 2004م.
قرر فيه امل�ؤمترون اعتماد ر�سالة عمان ،وتبنيها على نطاق وا�سع عن طريق �أجهزة الإعالم والرتبية
ّ
والتوجيه ،واعتماد مقررات م�ؤمترات الو�سطية التي عقدت يف الكويت واململكة العربية ال�سعودية
والبحرين وغريها ،وتعميمها( .ال�صفحة)90
ب � -أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 الو�سطية :منهج فكري وموقف �أخالقي �سلوكي قائم على اعتدال الإن�سان يف �أموره الدينية الدنيويةبعيدا عن الإفراط والتفريط( .ال�صفحة )89
كافةً ،
 الت�سامح :مفهوم �إن�ساين يعني احرتام التنوع واالختالف وقبولهما عرب االنفتاح واملعرفة وحريةأخالقيا فقط ،بل هو �سيا�سي وقانوين( .ال�صفحة )91
الفكر واملعتقدات ،وهو لي�س �
ًّ
 -2ما الأهداف التي �سعى الإ�سالم �إلى حتقيقها عن طريق الو�سطية؟
بعيدا عن امليول والأهواء.
 الو�صول �إلى احلقائق ً قيام الإن�سان بواجباته من غري �إفراط �أو تهاون. �إ�ضفاء معاين اال�ستقامة والأمانة واخلري على املجتمع.وتقبل الآخر ،ونبذ التع�صب واحلقد( .ال�صفحة )90
 -ن�رش املحبة ّ
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 -3ما مظاهر تطبيق الو�سطية يف الفكر الها�شمي؟
رعاية امللك عبد اهلل الثاين م�ؤمترات منتدى الو�سطية للفكر والثقافة ،مثل امل�ؤمتر الأول الذي كان
وقرر فيه امل�ؤمترون اعتماد ر�سالة
بعنوان (و�سطية الإ�سالم بني الفكر واملمار�سة) عام 2004مّ ،
عمان ،وتبنيها على نطاق وا�سع عن طريق �أجهزة الإعالم والرتبية والتوجيه ،واعتماد مقررات
م�ؤمترات الو�سطية التي عقدت يف الكويت وال�سعودية والبحرين وعريها وتعميميها.
وامل�ؤمتر الثاين الذي جاء بعنوان (الدور العملي لتيار الو�سطية يف الإ�صالح ونه�ضة الأمة) ،الذي
عقد يف العا�صمة عمان عام 2006م ،بح�ضور نخبة من العلماء واملفكرين والقادة ممن ينتمون
ملنهج الو�سطية واالعتدال( .ال�صفحة)90
 -4بينّ �سبب دعوة الأديان ال�سماوية �إلى الت�سامح.
نظرا �إلى تنوع الب�رش يف �أ�صولهم وثقافاتهم و�أديانهم ،من �أجل حتقيق التعارف والتعاي�ش والتعاون،
ً
وتعزيز القيم املرتبطة بحقوق الإن�سان واحرتام الكرامة الإن�سانية( .ال�صفحة)91
و�ضح �آثار الت�سامح يف املجتمعات الب�رشية؟
ّ -5
 ن�رش ثقافة العي�ش امل�شرتك بني ال�شعوب والأمم االنفتاح على الثقافات ،وحتقيق املكا�سب امل�شرتكة. ازدهار املجتمع الإن�ساين وتقدمه. -انت�شار املحبة والألفة بني النا�س( .ال�صفحة )91
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الف�صل الثالث
-

التطرف؛ صوره وأخطاره على المجتمع اإلنساني

عدد احل�ص�ص

ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يتعرف �أهم �أ�سباب التطرف.
ّ
يقارن بني �صور التطرف من حيث :التعريف ،واملظاهر ،والأمثلة.
يعي �أخطار التطرف ال�سلبية على املجتمعات.
يبينّ دور املواطن يف مواجهة التطرف.
يثمن دور ر�سالة عمان يف مواجهة التطرف يف املجتمعات.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

التطرف ،التطرف الفكري ،التطرف الديني ،التطرف ال�سيا�سي ،التطرف الأخالقي ،املنظمات الإرهابية ،الإرهاب.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 الفهم ال�صحيح للن�صو�ص ال�رشعية, اال�ستخدام ال�صحيح لو�سائل التوا�صل االجتماعي. الدفاع عن الوطن ومكت�سباته والت�ضحية يف �سبيله. -نبذ الغلو والتطرف ب�أ�شكاله كافة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين. ا�سرتاتيجية حتليل الن�صو�ص.خطوات تنفيذ الدرس

بع�ضا وغريهم ،كقوله تع�إلى“ :وال تقتلوا
التعلم القبلي :ي�ست�شهد املعلم ب�آية قر�آنية حترم قتل امل�ؤمنني بع�ضهم ً
النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق” (�سورة الإ�رساء ،الآية .)33
يوجه املعلم ال�س�ؤالني الآتيني:
ّ -1
• هل الإرهاب مرتبط ب�شعب �أو دين �أو فئة معينة؟
ميز بني املقاومة امل�رشوعة لالحتالل والإرهاب با�سم الدين .و� ِ
أعط �أمثلة من عاملنا املعا�رص.
• ّ
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 -2يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،ويك ّلفهم باملهام الآتية:
املجموعة ( : )1البحث يف انت�شار ظاهرة التطرف والغلو و�أ�سبابها ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عرف التطرف.
• ّ
عدد �أ�سباب التطرف.
• ّ
 -3يعر�ض مقرر املجموعة �أبرز ما تو�صلت �إليه جمموعته من �أفكار .
املجموعة ( :)2تناول مو�ضوع �صور التطرف ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• قارن بني �صور التطرف من حيث :التعريف ،املظاهر ،الأمثلة عليه.
• عرف املنظمات الإرهابية.
 -4يعر�ض مقرر املجموعة �أبرز ما تو�صلت �إليه جمموعته من �أفكار.
املجموعة ( :)3حتليل الن�صو�ص املتع ّلقة ب�أخطار التطرف على املجتمعات ،بحيث تك ّلف املجموعة بقراءة
الن�صو�ص املتعلقة ب�أخطار التطرف على املجتمعات ،والإجابة عن الأ�سئلة التي تليهما ،والأ�سئلة الآتية:
• ما �أثار التطرف على املجتمعات؟
• ابحث يف الن�ص عن العبارة التي تقيد �أو تعطي معنى (اخلوارج).
• ما �أ�ساليبها يف التو�سع وب�سط نفوذها؟
 -5يعر�ض مقرر املجموعة �أبرز ما التي تو�صلت �إليها جمموعته من �أفكار.
املجموعة ( :)4البحث يف دور املجتمع يف مواجهة التطرف ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما م�ؤ�س�سات املجتمع التي يجب عليها اال�ضطالع بدورها ملواجهة التطرف؟
• بينّ دور املواطن يف مواجهة التطرف؟
• اقرتح بع�ض احللول واملقرتحات ملواجهة التطرف والإرهاب.
 -6يعر�ض مقرر املجموعة �أبرز ما التي تو�صلت �إليها جمموعته من �أفكار.
 -7يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ملناق�شتها على نحو جماعي ،الربط بينها،
وتقدمي التغذية الراجعة.
يعزز الطلبة.
ّ -8
 -9يطلب املعلم �إلى الطلبة الت�أمل يف ما مت تعلمه من خربات يف هذا الدر�س.
 -10ميكن حتقيق الإ�سرتاتيجية نف�سها يف احل�صة القادمة باتباع اخلطوات نف�سها؛ ال�ستكمال حتقيق نتاجات
الدر�س التي مل تتح ّقق.
التقويم

 �إ�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على االداء. �أداة التقومي� :سلم تقدير مقرتح لتقومي �أداء املهارات االجتماعية لطالب يف �أثناء العمل ،يف املجموعات التعاونية.140

الرقم

ممتاز

الأداء

1
يتقبل زمالءه في المجموعة نف�سها.
ّ

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

 2ينفّذ المهام الموكلة �إليه.

 3ي�ساعد زمالءه في المجموعة نف�سها عند الحاجة.
 4ي�شارك في المناق�شة.
 5يحترم �آراء الآخرين.
 6يلتزم ب�آداب الحديث.

�أن�شطة �إ�ضافية
ل الطلبة اخلريطة املفاهيمية الآتية:
ن�شاط عالجي :مي أ

�صور التطرف

ن�ش��اط �إثرائ��ي :يرجع الطلب��ة �إلى املوق��ع الإلك�تروين لر�سال��ة عم��ان ،www.ammanmassege.com
بع�ضا وغريهم من الأمم.
وي�ستخرجون الآيات الكرمية التي حترم قتل امل�سلمني بع�ضهم ً
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني الفهم املغلوط للكثري من الن�صو�ص ال�رشعية ،والتطرف. يك ّلف املعلم الطلبة بكتابة ر�سالة حتذيرية مما قد يت�سلل من فكر �إرهابي عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي،مبينني فيها �أهداف هذه الظاهرة ،وموقفهم ال�شخ�صي جتاهها ،وو�سائل الت�صدي لها.
ّ
بعيدا عن التع�صب والتطرف والتمييز ،ومن الق�ص�ص
 ي�رسد املعلم ق�صة لكيفية التعامل مع من يخالفك الر�أي ًاملقرتحة قول الإمام ال�شافعي“:ر�أيي �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي غريي خط�أ يحتمل ال�صواب” ،وعندما
اختلف مع �أحد العلماء يف زمانه يف م�س�ألة فقهية غ�ضب العامل الآخر ،فزاره ال�شافعي و�أخذ بيده قائلاً :
“ �أال ي�صح �أن نبقى �إخوا ًنا و�إن اختلفنا يف م�س�ألة” .ويناق�شها مع الطلبة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

 م�صادر �إ�ضافية للطالب: املوقع الإلكرتوين لر�سالة عمان .www.ammanmassege.comم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -ر�سالة املعلم املجلد (2005 ،)44م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى:
 - 1ما املفهوم املعا�رص للإرهاب ،بح�سب ما ورد يف ر�سالة عمان؟
املمار�سات غر ال�صحيحة � ًّأيا كان م�صدرها و�شكلها ،واملتمثلة يف التعدي على احلياة الإن�سانية ب�صورة
باغية متجاوزة لأحكام اهلل( .ال�صفحة )95
 - 2ما احلروب التي و�صفها امللك عبد اهلل الثاين يف خطابه؟
حرب جتمع كل املعتدلني من الأديان واملعتقدات جميعها �ضد كل املتطرفني من الأديان واملعتقدات
جميعها( .ال�صفحة )95
ب � -أ�سئلة الف�صل
 -1عرف ما ي�أتي:
�أ  -التطرف :جمموعة من الأفكار واملعتقدات واملواقف التي يت�شدد الأفراد يف اتخاذها ،وتتجاوز ما هو
م�ألوف �أو �سائد �أو متفق عليه( .ال�صفحة )93
ب  -الإرهاب :املمار�سات غري ال�صحيحة � ًّأيا كان م�صدرها و�شكلها ،واملتم ّثلة يف التعدي على احلياة
الإن�سانية ب�صورة باغية متجاوزة لأحكام اهلل( .ال�صفحة )95
 -2ع ّدد �صور التطرف.
أ�  -التطرف الفكري.
ب  -التطرف الديني.
جـ  -التطرف ال�سيا�سي
د  -التطرف الأخالقي( .ال�صفحة )94
 -3بينّ �أ�سباب التطرف يف العامل.
أ� � -ضعف القيم واملبادئ.
ب  -االبتعاد عن تعاليم الدين ،والفهم املغلوط لكثري من الن�صو�ص ال�رشعية ،واالنتقائية يف التعامل مع
بع�ض هذه الن�صو�ص.
جـ  -انتهاك حقوق الإن�سان ،واحلد من احلريات يف بع�ض الدول.
د  -ممار�سة �صور التع�صب العرقي �أو الطائفي �أو املذهبي.
هـ -اال�ستخدام اخلط أ� لو�سائل االت�صال التكنولوجي ،وما يرافقه من انفتاح ثقايف غري محدود.
(ال�صفحة )93
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و�ضح �آثار التطرف يف املجتمعات.
ّ -4
تنهار بنى �شامخة يف مدنيات كربى ،وتذوي �شجرة احل�ضارة عندما يتمكن احلقد وتنغلق ال�صدور.
(ال�صفحة )95
											
ِ -5
مثال واح ًدا على كل مما ي�أتي:
هات اً
�أ  -التطرف الفكري :املنظمات الإرهابية.
ب -التطرف ال�سيا�سي :التطرف ال�صهيوين �ضد ال�شعب الفل�سطيني( .ال�صفحة )94
 - 6بينّ دور املواطن يف مواجهة التطرف.
�أ  -الدفاع عن �أر�ض الوطن والت�ضحية يف �سبيله.
ب  -الدفاع عن مكت�سبات الوطن (�سواء �أكانت مادية �أم معنوية) قدميها وحديثها.
جـ  -الت�س ّلح بالعلم واملعلومة ال�صحيحة.
د  -الرجوع �إلى امل�صادر املوثوقة للت�أكّ د من �أي معلومة ،كالرجوع �إلى دائرة الإفتاء.
هـ  -التعاون مع م�ؤ�س�سات الدولة وال �سيما الأمنية منها ،للتبليغ عن �أي �شي يثري ال�شبهة (مواطنة
فاعلة عن طريق م�ساعدة �أجهزة الدولة).
و  -احلوار واحرتام الآخر.
ز  -رف�ض الأفكار املتطرفة الداعية �إلى العنف ،التي ال متت للدين ب�أي �صلة.
حـ  -محاربة التع�صب والتطرف ب�صوره كافة( .ال�صفحة )97
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مشروع نهاية الوحدة

أول :بالتعاون مع الهيئة الإدارية والتعليمية واملجتمع املحليّ ،
نظم حملة للتوعية ب�أخطار الإرهاب مبي ًنا
� اً
فيه� :أ�سبابه� ،صوره ،و�أخطاره على املجتمع ،ودور املواطن يف الت�صدي له.
وميكنك اال�ستعانة بالأفكار الآتية للرتتيب لهذه احلملة:
 تنظيم محا�رضات توعوية. تنظيم م�سابقات. توزيع ن�رشات توعوية على الطلبة واملجتمع املحلي.�صمم مطوية تبينّ فيها �أهمية الت�سامح والو�سطية و�آثارهما الإيجابية
ثانيًا :بالتعاون مع معلمك وزمالئكّ ،
يف املجتمع ،ومن جهة �أخرى نتائج التطرف والإرهاب و�آثارهما ال�سلبية يف املجتمع ،وو ّزعها على طلبة
مدر�ستك واملجتمع املحلي.
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تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم
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العبارة

1

�صدرت ر�سالة عمان في عام 2004م.

2

�صدرت ر�سالة عمان في ليلة القدر.

3

تُرجمت ر�سالة عمان �إلى �أكثر من لغة.

4

الملك الذي �أ�صدر ر�سالة عمان هو الملك الح�سين بن طالل.

5

يعني التطرف ال�سيا�سي اتخاذ مواقف �سيا�سية تجاه ال�شعوب.

6

تعد المنظمات الإرهابية �أمثلة على التطرف الفكري.
ّ

7

خاطبت ر�سالة عمان الم�سلمين وغير الم�سلمين.

8

للمواطن دور في مواجهة التطرف والإرهاب.

الإجابة

م�سرد امل�صطلحات
الألف
االنفتاح ،الإرهاب.
الراء

التاء

احلاء

امليم

حري��ة الفك��ر ،حق��وق المنعطف ال�صعب ،منتدى الو�سطية للفكر
والثقافة ،المنظمات الإرهابية.
الإن�سان.
الراء

عمان.عمان.
الت�سام��ح ،التوازن ،التع�صب ،ر�سالةر�سالة
تيــ��ار الو�سطيـــ��ة ،التن��وع،
الراء
العني
ال�صاد
التعاي���ش ،اجليم
التع��اون ،التمييز،
العدالة ،العنف ،العي�ش
التط��رف الفكري،
التطرف،القبلي
الجامع
الم�شترك.
التط��رف الدين��ي ،التط��رف
ال�سيا�سي ،احلاء
التطرف الأخالقي،
االعتدال.

الواو
الو�سطية.
الكاف
الكرة الأر�ضية.
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نموذج اختبار الفصل الدراسي األول

ال�صف :الثاين ع�شر
املبحث :تاريخ الأردن
�ضخما.
ال�س�ؤال الأول :ن�ش�أت على �أر�ض الأردن العديد من احل�ضارات؛ لذا ،يع ّد متح ًفا تاريخيًّا و�أثريًّا
ً
أ� � -ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
( )1من مدن الديكابولي�س في الأردن:
جـ -الطفيلة.
			
ب� -أم قي�س.
		
�أ  -ال�سلط.
حرر فيها �صالح الدين الأيوبي بيت المقد�س ،هي:
( )2المعركة التي ّ
جـ -حطين				 .
			
ب -اليرموك.
		
�أ  -عين جالوت.
			
ب  -اذكر الممالك العربية القديمة التي ن�ش�أت على �أر�ض الأردن.
			
جـ  -اذكر م�ضامين ميثاق دم�شق عام 1915م.
			
ف�سر �سبب قدوم الأمير عبد اهلل �إلى الأردن عام 1920م.
د ّ -
هـ ّ -بين دالالت الراية الأردنية.
					
ال�س�ؤال الثاين� :أ�سهم امللوك الها�شميون يف ت�أ�سي�س الدولة الأردنية وبنائها ،وتر�سيخ امل�ؤ�س�سات الد�ستورية		 .
�أ � -ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
( )1من م�شاريع الوحدة العربية التي طرحها الملك عبد اهلل الأول ابن الح�سين:
�أ  -م�شروع االتحاد الها�شمي .ب -م�شروع �سوريا الكبرى .جـ -مجل�س التعاون العربي.
( )2تمت وحدة ال�ضفتين عام:
جـ1949 -م.
			
ب1951 -م.
			
أ� 1950 -م.
			
ف�سر �إن�شاء ديوان المحا�سبة في عهد جاللة الملك طالل؟
بّ -
ف�سر توافد كثير من زعماء العالم على ح�ضور جنازة الملك الح�سين بن طالل رحمه اهلل عام
جـ ّ -
1999م؟
د  -ما الأ�س�س التي ّ
ركز عليها جاللة الملك عبد اهلل الثاني ،من �أجل تكوين المواطنة الفاعلة كما
						
ورد في الورقة النقا�شية الرابعة؟
هـ -ما الأهداف التي �سعى جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الح�سين �إلى تحقيقها في الورقة النقا�شية الخام�سة؟
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ال�س�ؤال الثالث :وقف االردن قيادة و�شعبًا �إلى جانب الأ�شقاء الفل�سطينيني يف مقاومتهم االنتداب والهجرة اليهودية
				
�إلى فل�سطني واالحتالل الإ�رسائيلي لها.
			
و�ضح الدور الأردني الداعم للمقاومة الفل�سطينية.
�أ ّ -
ب -املأ الجدول الآتي بالمعلومات المنا�سبة.
احلرب

ال�سبب

النتيجة

ح��رب فل�سطي��ن
عام 1948م.
معرك��ة الكرام��ة
عام 1968م.
ال�س�ؤال الرابع :بذل الأردن قيادة و�شعبًا جهو ًدا كبرية يف �سبيل الدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية ،والوقوف �إلى جانب
ال�شعب الفل�سطيني للح�صول على حقوقه امل�رشوعة ،يف قيام الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.
			
ف�سر :حظيت مدينة القد�س باهتمام الها�شميين.
�أ ّ -
				
ب  -ما المق�صود بالم�سجد الأق�صى؟
جـ  -قارن بين الإعمار الها�شمي الأول والإعمار الها�شمي الخام�س ،من حيث :تاريخه ،ا�سم الملك
الها�شمي الذي �أمر به� ،أعمال الإعمار؟
			
جتمعت �أركانها يف الأردن ،وتوقدت يف ليلة مباركة (ليلة القدر) ،ويف �شهر
ال�س�ؤال اخلام�س� :إن ر�سالة عمان هي فكرة ّ
							
مبارك وخطت ب�أحرف عربية.
					
�أ  -من �أين نبعت ر�سالة عمان؟
						
ب  -ما هدف ر�سالة عمان؟
جـ  -خاطبت ر�سالة عمان فئتين من النا�س ،اذكرهما.
ال�س�ؤال ال�ساد�س� :أكّدت ر�سالة عمان على مبادئ �أ�سا�سية يف ال�سلوك الب�رشي ،ويف العالقة بني ال�شعوب.
						
�أ  -ما المق�صود بالو�سطية؟
						
ب  -اذكر �أهداف الو�سطية في الإ�سالم.
				
جـ  -ما دور المواطن في مواجهة التطرف؟
انتهت الأ�سئلة
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الف�صل الدرا�سي الثاين
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ملحق ()١

(م�صادر التعلم)

خطة فصلية

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة
التقومي

و�إجابات� ،ضيف زائر،
جل�سة حوار.

الف�صل الدرا�سي :الثاين

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

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

 -التحديات:

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

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

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

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

� -أ�شعر بالر�ضا عن:

حول الوحدة

الت�أمل الذاتي

الفرتة الزمنية� 20 / / :إلى 20 / / :
�أن�شطة مرافقة

www.kingabdullah.jo

 ���س��ج��ل �سري  -بالرجوع �إلى املكتبةاملـدر�سي��ة ،اكتـب
التعلم.
تقري��را ع��ن دور
ً
 �سلم تقدير.الأحزاب يف تفعيل
 قائمة الر�صد.احلي��اة الدميقراطية
 االختبار.يف الأردن
 بالرجـــ��وع �إل��ىاملوقــ��ع الر�سمـ��ي
جلاللة امللك عبداهلل
الث��اين اب��ن احل�سني

الأدوات

عدد احل�ص�ص8 :
اال�سرتاتيجيات
م����راج����ع����ة
الذات.

 -1التدري�س املبا�رش� :أ�سئلة  -املعتـمد عـلـى

ا�سرتاتيجيات التدري�س

ال�صفحات119-100 :
املواد والتجهيزات

املبحث :تاريخ الآردن

الواردة يف الوحدة.

� -3شبكة (الإنرتنت).

وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2اللوح.

ي��و���ض��ح امل��ف��اه��ي��م  -1الكتاب املدر�سي.
ّ

النتاجات

عنوان الوحدة :ال�سلطات الد�ستورية

الرقم

1

2
التو�ضيــحي (داتــا

التعاوين.

ذهني.
 -4التعل��م ع��ن طري��ق

 -الورقة والقلم.

 -3التفكري الناقد؛ ع�صف  -املالحظة.

الأداء.

ي��ت��ع� ّ�رف ال�سلطات  -4ج���ه���از ال��ع��ر���ض  -2العمل اجلماعي؛ التعلم  -املعتـمد عـلـى
ال���د����س���ت���وري���ة يف

الأردن.

3

�شو).

يتــــعــرف م�ؤ�س�ســة  -5ال�صور التو�ضيحية.
ّ
العر�ش يف الأردن.

4

احلكم يف الأردن.

الن�شاط؛ املناظرة.
 -5حتليل الن�صو�ص.

ّيو�ضح طبيعة العالقة
ب��ي�ن ال�����س��ل��ط��ات

ال���د����س���ت���وري���ة يف

يبــي طبيـــعة نظـــام
نّ

5

 -6التعلـ��م ع��ن طريـ��ق
الن�شاط؛ املناق�شة �ضمن
فريق.

الأردن.

اكتب تقريرا حول .................
ً
ر�ؤي��������ا ج�لال��ت��ه .................
لأ�ساليــب وو�سـائل .................
تفعيل دور املواطن
يف احليـاة النـيابيـة،
واعر�ضه يف الإذاعة
املدر�سية.
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الرقم

النتاجات

املواد والتجهيزات

6

(م�صادر التعلم)

يو�ضح �أهمية املجال�س  -9جهــ��از العـر���ض
ّ

الوطنية اال�ست�شارية.

7
�شو).

التو�ضيح��ي (داتا

يكتــ�سب املهـــــارات

8

الأردن.

امللك��ي الها�شم��ي يف

يفتخ��ر بنظ��ام احلكم

والن�صو�ص التاريخية.

والأفكار من الأ�شكال

الواردة يف الوحدة.

ي�����س��ت��ن��ت��ج احل��ق��ائ��ق

9

10

ي���ع���ت���ز ب��امل�����س�يرة

الدميقراطية يف الأردن.

حتقيق العدالة.

يثــــمن دور ال�سلــــطة
11
ّ
الق�ضائية يف الأردن يف

12

ي���ت���م��� ّث���ل ال��ق��ي��م

واالجت��اه��ات ال��واردة

يف الوحدة.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

		
-2
		
-2

ا�سرتاتيجيات التدري�س

		
-3
		
-3

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 بالرجوع �إلى املـوقع  -م���ق�ت�رح���اتالر�ســم��ي ملجل���س التح�سني:
الق�ضاء الأردين،
www.jc.jo

تقري��را ح��ول
اكت��ب
ً
�صالحيــ��ات هـــ��ذا
املجــــل���س وطبيــع��ة
عمله ،واعر�ض��ه �أمام
زمالئك.

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
امل�رشف الرتبوي  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
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ملحق ()١

املبحث :تاريخ الآردن

عنوان الوحدة :امل�ؤ�س�سات الع�سكرية

الرقم

النتاجات

املواد والتجهيزات

خطة فصلية

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

عدد احل�ص�ص7 :

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة

و�إجابات� ،ضيف زائر،

الأداء.

التو�ضيــحي (داتــا

املناق�ش��ة � ،أوراق عمل - ،املالحظة

العر���ض التو�ضيح��ي - ،الورقة والقلم� - .سل��م تقدي��ر
لفظي.

�شو).
� -4شبكة (الإنرتنت).
� -5أوراق عمل.
ذهني ،التحليل.

 -3التفكري الناقد؛ ع�صف

التعاوين.

 -2العمل اجلماعي؛ التعلم

املحا�رضة.

 -االختبار

 -قائمة الر�صد.

 -1التدري�س املبا�رش� :أ�سئلة  -املعتم��د عل��ى � -سلم تقدير.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

ال�صفحات157-142 :

1

(م�صادر التعلم)

ي��و���ض��ح امل��ف��اه��ي��م  -1الكتاب املدر�سي.
ّ
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2اللوح

الأردنية.

الواردة يف الوحدة.

2

3

4

 -3ج���ه���از ال��ع��ر���ض

يتتبع مراحل تطور
ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

يتعرف �أهمية تعريب
ّ
قيادة اجلي�ش الأردين.

يبي �أه��م املديريات
نّ
التي ا�ستحدثت يف

5

امل�ؤ�س�سة الع�رسية.

يعدد مهام الأجهزة
ّ
الأمنية الأردنية.

6

ّ
يو�ضح املجاالت التنموية

التي �أ�سهمت فيها القوات

امل�سلحة الأردنية.

الف�صل الدرا�سي :الثاين

الت�أمل الذاتي

الفرتة الزمنية� 20 / / :إلى 20 / / :
�أن�شطة مرافقة

حول الوحدة
 بالرجوع �إلى املوقع � -أ�شعر بالر�ضا عن:.................

ال��ر���س��م��ي ل��دائ��رة .................

املخابرات العامة

www.gid.gov.jo

.................
اك��ت��ب ت��ق��ري� ً�را عن
.................
م��ه��ام وواج��ب��ات
الدائرة ودورها يف

الت�صدي للإرهاب - .التحديات:
 بالرجوع �إلى املوقع .................الر�ســـمي للقيـــادة .................
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات .................

www.jaf.mil.jo

امل�سلــحة الأردنيــة .................
 اجلي�ش العربي ................. -�را عن
اك��ت��ب ت��ق��ري� ً
م�شــاركة القــوات
امل�سلحة الأردنية
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النتاجات

الرقم

7

والعربي والعاملي.

على امل�ستوى املحلي

ي��ع � ّت��ز ب���الإجن���ازات
الع�ســكرية الأردنيــة

الأردنية.

يثمن الدور الإن�ساين
ّ
للقـــوات امل�سـلــــحة

الواردة يف الوحدة.

يكت�سب امل��ه��ارات

8

9

ي��ق� ّ�در دور اجلي�ش
العـــــربي الأردنــــي

يف ت��ط��ور الأردن

وازدهاره.

يقـــدر دور الأجهــزة
ّ
10
الأمنـــــية فـي حفــظ

الأمن  ،والنظام.

 11ي���ت���م��� ّث���ل ال��ق��ي��م
واالجتاهات ال��واردة

يف الوحدة.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

		
-2
		
-2

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 -4حتليل الن�صو�ص.

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

 -5التعل��م ع��ن طري��ق
الن�شاط؛ املناق�شة �ضمن

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

بقوات حفظ ال�سالم  -مقرتحات التح�سني:
الـدوليـــ��ة ،ثــ��م

اعر�ضه �أمام الطلبة

فريق.

املدر�سية.

ف��ـ��ـ��ي الإذاع�������ة

حققهــا ،واعر�ضه

والإجن����ازات التي

واك��ت��ب ت��ق��ري� ً�را
ع��ن م��ه��ام امل��رك��ز

www.kaddb.mil.jo

والتطوير (كادبي)

الث��اين للت�صمي��م

ملركز امللك عبداهلل

املوقع الإلكرتوين

 -بالرج��وع �إل��ى

وناق�شهم فيه.

		
-3
		
-3

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
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ملحق ()١

املبحث :تاريخ الآردن

خطة فصلية

اال�سرتاتيجيات

التقومي

عدد احل�ص�ص6 :

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة

التعاوين.

الأداء.

 املعتـمد عـــلىالذات.

الأدوات

 -االختبار.

�سري العمل.

الف�صل الدرا�سي :الثاين
�إلى 20 / / :
الت�أمل الذاتي
حول الوحدة
 -ب��ال��رج��وع �إل��ى � -أ�شعر بالر�ضا عن:

ال���ع�ل�اج���ي���ة يف

الأردن ،واعر�ضه
�أم��ام زمالئك يف
ال�صف.

 -التحديات:

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

اك���ت���ب
ت��ق��ري��را .................
ً
ع���ن ال�����س��ي��اح��ة .................

املكتبة املدر�سيــة................. ،

�أن�شطة مرافقة

الفرتة الزمنية20 / / :

م����راج����ع����ة � -سجل و�صف

عددي.

 -الورقة والقلم� - .سل��م تقدي��ر

 -2التفكري الناقد ؛ ع�صف  -املالحظة.
ذهني.
 -5اجليك�سو.

التو�ضيــــحي (داتا  -4حل امل�شكالت.

�شو).
 -5خريــطة الأردن.

 -قائمة ر�صد.

 -1العمل اجلماعي؛ التعلم  -املعتـمد علـــى � -سلم تقدير.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

ال�صفحات157-142 :
املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

� -3شبكة (الإنرتنت).

ي��و���ض��ح امل��ف��اه��ي��م  -1الكتاب املدر�سي.
ّ
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2اللوح.

الأردن.

 -6خـــريــــطة الأردن

 -بالرجوع �إلى موقع

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

والعامل.

ال�سياحية.
ي�����س��ت��خ��ل�����ص �أه���م
ال����ت����ط����ورات يف � -7أطلـــــــ�س الأردن

مختلف القطاعات

االقت�صادية الأردنية.
واع���ر����ض���ه �أم�����ام
زمالئك يف ال�صف.

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

.................
هيئة اال�ستثمار
................. www.jordan.gov.jo
�را عن
اك��ت��ب ت��ق��ري� ً
.................
اال�ستثمار يف الأردن،

االق���ت�������ص���ادي���ة يف

يبي املهام الرئي�سة
نّ
ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات

ّ
يتعرف قطاعات احلياة  -4ج���ه���از ال��ع��ر���ض
االقت�صادية يف الأردن.

الواردة يف الوحدة.

النتاجات

عنوان الوحدة :احلياة االقت�صادية

الرقم

1

2

3

4

5

ي����ب �ّي�نّ �إجن��������ازات
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية

يف الأردن.
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النتاجات

الرقم

6

االقت�صادية.

مختلـــــف املجاالت

حققـــــها الأردن يف

يثمن الإجنازات التي

باالقت�صاد الأردين.

ف��ـ��ي ال��ن��ـ��ه��ـ��و���ض

يقدر دور امل�ؤ�س�سات
ّ
االقتـ�صادية الأردنيــة

الأردن.

االق���ت�������ص���ادي���ة يف

ي����ق �ّت�رّ ح ح���ل� اً
��ول
ل���ل���م�������ش���ك�ل�ات

7

8

9

ي���ت���م��� ّث���ل ال��ق��ي��م
واالجتاهات ال��واردة

يف الوحدة.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

		
-2
		
-2

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 -4حتليل الن�صو�ص.
 -5التعل��م ع��ن طري��ق
الن�شاط؛ املناق�شة �ضمن
فريق.

		
-3
		
-3

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 بالرج��وع �إل��ى  -مقرتحات التح�سني:مــوقــ��ع وزارة

الزراعة

www.moa,gov.jo

تبي
اكتب
تقــريرا نّ
ً
فيه تطور القطاع
ال������زراع������ي يف
الأردن ،واعر�ضه
يف ال�صف.

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
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ملحق ()١

املبحث :تاريخ الآردن

خطة فصلية

اال�سرتاتيجيات

الأدوات
� -سلم تقدير.

التقومي

عدد احل�ص�ص8 :

ال�صف الثاين ع�شر /لفروع التعليم كافة

التعلم التعاوين.

املثلجات

الذات.

�سري العمل.

م����راج����ع����ة � -سجل و�صف

 -2التــدري���س املبــا��شر؛  -املعتـمد عـلى  -االختبار.

 -الورقة والقلم - .قائمة ر�صد.

 -1العــم��ل اجلمــاع��ي؛  -املالحظة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

ال�صفحات177-158 :
املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

� -3شبكة (الإنرتنت).

ي��و� ّ��ض��ح املفاهيم  -1الكتاب املدر�سي.
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات  -2اللوح.

يو�ضح مراحل تطور
ّ
التعليم يف الأردن.

الأردن.

ي��ت��ع� ّ�رف التغريات  -4ج���ه���از ال��ع��ر���ض الندوة.
ال��ت��ي ط����ر�أت على
التو�ضيــحي (داتـــا  -3التعل��م ع��ن طري��ق
احلياة االجتماعية يف
الن�شـــ��اط؛ املــناظ��رة،
�شو).
الأردن.
قبع��ات التفكري ال�ست،
� -5أوراق عمل.
ي���ب�ّي�نّ �إجن������ازات
املكعبات امللونة� ،أعواد
 -6مكعبات ملونة.
امل�����ؤ�����س���������س����ات
االج���ت���م���اع���ي���ة يف � -7أعواد املثلجات.

الواردة يف الوحدة.

النتاجات

عنوان الوحدة :احلياة االجتماعية

الرقم

1

2

3

4

5

يبي تطورات احلياة
نّ
الثقافية يف الأردن.

الف�صل الدرا�سي :الثاين

الت�أمل الذاتي

الفرتة الزمنية� 20 / / :إلى 20 / / :
�أن�شطة مرافقة

حول الوحدة
 بالرجوع �إلى املوقع � -أ�شعر بالر�ضا عن:الر�سمــ��ي ل��وزارة .................
الــثقـاف��ة ،اكتــ��ب .................

 -التحديات:

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

ً
تقريرا عن مهرجان .................
الق��راءة للجمي��ع
(مكتب��ة الأ��سرة)،

واعـــر�ضـ��ه �أمــ��ام
زمالئك.

 -بالرجوع �إلى املوقع

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

املعوقني،

www.hcd,gov.jo

الر�سمي للمجل�س .................
الأعلى للأ�شخا�ص .................
.................
.................
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الرقم

6

النتاجات

7

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

ا�سرتاتيجيات التدري�س

الن�ش��اط؛ م�شهد متثيلي،

التو�ضيح��ي (داتا

�شو).

 -7حل امل�شكالت.

املناق�شة �ضمن فريق.

 -6التعل��م ع��ن طري��ق

 -5حتليل الن�صو�ص.

ال�ست.

امل�سابقة ،قبعات التفكري

يتتب��ع تط��ور القط��اع  -9جه��از العر���ض  -4التعل��م عــ��ن طري��ق
ّ
ال�صحي يف الأردن.

يثمن التط��ورات التي
ّ
�شهدته��ا القطاع��ات

8

االجتماعية يف الأردن.

يف بن��اء امل�ؤ�س�س��ات

االجتماعية.

يقدر اجلهود احلكومية
ّ

9

ي��ع��ت��ز ب����الإجن����ازات

الأردنية يف القطاعات

االجتماعية املختلفة.

 10ي���ت���م��� ّث���ل ال���ق���ي���م

واالجت��اه��ات ال��واردة

يف الوحدة.

		
معلومات عامة عن الطلبة -1
		
�إعداد املعلم  /املعلمة -1

		
-2
		
-2

		
-3
		
-3

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

�أن�شطة مرافقة

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 ،اك��ت��ب ت��ق��ري� ً�را  -مقرتحات التح�سني:
ع���ن �إجن�����ازات
الأردن���ي�ي�ن من

الأ�شخا�ص ذوي
الإع���اق���ة على
امل�ستوى الدويل،
واع��ر���ض��ه �أم��ام
زمالئك.

 ب��ال��رج��وع �إل��ىمـوقــــــع وزارة
الزراعة

www.moa,gov.jo

تقريرا يبني
اكتب
ً
فيه تطور القطاع
ال������زراع������ي يف

الأردن ،واعر�ضه
يف ال�صف.

مدير املدر�سة  /اال�سم والتوقيع  ------------التاريخ---------------:
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الوحدة اخلام�سة :ال�سلطات الد�ستورية واحلياة احلزبية يف الأردن
وتطور احلياة النيابية واحلزبية
ومكوناتها و�صالحياتها،
تتناول الوحدة ال�سلطات الد�ستورية يف الأردن،
ّ
ّ
منذ ت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن حتى وقتنا احلايل عن طريق عر�ض ومناق�شة �أبرز التحديات التي واجهتها .وقد
جاءت هذه الوحدة يف ثالثة ف�صول :تناول الف�صل الأول ال�سلطات الد�ستورية يف الأردن ،وتناول الف�صل
الثاين احلياة النيابية يف الأردن� ،أما الف�صل الثالث فتناول احلياة احلزبية يف الأردن.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّبتعرف ال�سلطات الد�ستورية يف الأردن.
 ّيتعرف م�ؤ�س�سة العر�ش يف الأردن.
 ّيبي طبيعة نظام احلكم يف الأردن.
 نّيو�ضح طبيعة العالقة بني ال�سلطات الد�ستورية يف الأردن.
 ّيتتبع تطور احلياة النيابية واحلزبية يف الأردن.
 ّيو�ضح �أهمية املجال�س الوطنية اال�ست�شارية.
 ّ يكت�سب املهارات الواردة يف الوحدة. ي�ستنتج احلقائق والأفكار من الأ�شكال والن�صو�ص التاريخية. يفتخر بنظام احلكم امللكي الها�شمي يف الأردن. يعتز بامل�سرية الدميوقراطية يف الأردن.يثمن دور ال�سلطة الق�ضائية يف الأردن يف حتقيق العدالة.
 ّ -يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
العبارة

الرقم
1

أنموذجا للدولة الد�ستورية.
يعد الأردن �
ّ
ً

2

تقت�صر ال�سلطة التنفيذية على الحكومة.

3

نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي.

4

من �صالحيات الملك �إبرام المعاهدات.

5

الق�ضاة م�ستقلون.

6

توقّفت الحياة النيابية في الأردن بين عامي ( )1957-1946م.

7

تم حل المجل�س اال�ست�شاري عام 1984م.

8

�صدر قانون الأحزاب في عهد الملك عبد اهلل الثاني.

9

من الأحزاب التي ّ
ت�شكلت في عهد الإمارة حزب اال�ستقالل.

10

�صدر الميثاق الوطني عام 2000م.

11

�أ�سهمت الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب ،في تحقيق ال�شفافية والنزاهة في
االنتخابات النيابية.

الإجابة
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الف�صل الأول

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص
السلطات الدستورية في األردن

احل�صة الأوىل

�أو ًال :ال�سلطة التنفيذية:
 -1م�ؤ�س�سة العر�ش.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّ يذكر الم�ؤ�س�سات الد�ستورية في الأردن.يبين �أ�س�س وراثة العر�ش.
 ّيعدد �أبرز �صالحيات الملك.
 ّيقدر �أهمية م�ؤ�س�سة العر�ش في الحفاظ على الدولة.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،ال�صور التو�ضيحية ،جهاز العر�ض التقديمي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الم�ؤ�س�سات الد�ستورية ،م�ؤ�س�سة العر�ش ،وراثة العر�ش ،والية العهد ،ال�سلطة التنفيذية ،ال�سلطة الق�ضائية،
ال�سلطة الت�شريعية ،مجل�س الأمة ،االتفاقيات ،القوانين� ،ألقاب ال�شرف ،الأو�سمة .

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 الحفاظ على الم�ؤ�س�سات الد�ستورية في الدولة. -االعتزاز بدور م�ؤ�س�سة العر�ش.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ �أ�سئلة و�إجابات. ا�ستراتيجية العمل الجماعي؛ التعلم التعاونيخطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
عدد �أركان الدولة.
• ّ
• ّبين نظام الحكم في الأردن وفق الد�ستور الأردني.
يدون المعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،ويناق�شها مع الطلبة.
ّ -1
ويعين لكل مجموعة من�سقًا لها ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )3مجموعاتّ ،
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املجموعة ( :)1مناق�شة ال�سلطة التنفيذية وم�ؤ�س�سة العر�ش ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
أنموذجا للدولة الحديثة القائمة على الم�ؤ�س�سات الد�ستورية.
يعد الأردن �
ف�سر العبارة الآتيةّ :
ً
• ّ
• اذكر الم�ؤ�س�سات الد�ستورية في الأردن.
• ّبين نظام الحكم في الأردن كما جاء في المادة  28من الد�ستور الأردني.
• ما ر�أيك في مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات ،الذي ن�ص عليه الد�ستور الأردني في تفعيل الحياة
الديموقراطية في الأردن؟
املجموعة ( :)2مناق�شة والية العهد ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• بيـّن �أ�س�س و�شروط والية العهد كما وردت في الد�ستور.
• كيف ينتقل الملك �إلى ولي العهد؟
• ما الهدف من تحديد نظام انتقال والية العهد بدقة؟
املجموعة ( :)3مناق�شة �صالحيات الملك ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر �أبرز �صالحيات الملك.
• ا�ستخرج �صالحيات الملك المرتبطة بالناحية الع�سكرية.
• �ص ّنف �صالحيات الملك ح�سب ال�سلطة المرتبطة بها.
يحدد المعلم الوقت.
ّ -3
تو�صلت �إليه عن طريق من�سقها.
 -4بعد االنتهاء من العمل الجماعي ،تعر�ض كل مجموعة ما ّ
يدون النتائج على اللوح.
 -5يناق�ش المعلم �إجابات الطلبة ويعز ّزهم ،ثم ّ
ّ -6
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء. �أداة التقويم� :سلم التقدير.الرقم

الأداء

ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

�ضعيف

 1ي�ستخدم لغة علمية �صحيحة.
 2ي�ستمع لطلبة ال�صف في �أثناء مناق�شة الإجابات.
 3يذكر �أ�س�س والية العهد.
4
يقدر �أهمية م�ؤ�س�سة العر�ش في تما�سك الدولة ووحدتها.
ّ
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يملأ الطلبة الجدول بالمعلومات المنا�سبة:
�صالحيات امللك التنفيذية

�صالحيات امللك الت�رشيعية

ت�ضمنت �صالحيات امللك،
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى الد�ستور الأردين ،ي�ستخرج الطلبة املواد التي
ّ
ويعر�ضونها �أمام طلبة ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،و�أهمية م�ؤ�س�سة العر�ش في الحفاظ على الدولة.ين�سق المعلم زيارة �إلى ق�صر رغدان العامر ،وزيارة قاعة العر�ش ،ثم يك ّلف الطلبة بكتابة تقرير عن
 ّالزيارة ،وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي لجاللة الملك عبد اهلل الثاني .www.kingabdullah.com الموقع الر�سمي للديوان الملكي .www.rhc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردني. �أحمد حداد ،نظام الحكم في المملكة الأردنية الها�شمية ،دار وائل للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن، 2003م.
 -نعمان الخطيب ،مبادئ القانون الد�ستوري ،من�شورات جامعة م�ؤتة ،الكرك1993 ،م.
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الف�صل الأول

السلطات الدستورية في األردن

احل�صة الثانية

�أو ًال :ال�سلطة التنفيذية:
 -2جمل�س الوزراء (احلكومة)

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين الأ�س�س التي يت�شكل على �أ�سا�سها مجل�س الوزراء.
 ّ يذكر مهام مجل�س الوزراء.يبين العالقة بين مجل�س الوزراء ومجل�س النواب.
 ّ ي�ستخل�ص الأ�سباب الموجبة لتغيير الوزارة (الحكومة).يقدر �أهمية ال�سلطة التنفيذية في �إدارة �ش�ؤون الدولة.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،ال�صور التو�ضيحية ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�سلطة التنفيذية ،الحكومة ،مجل�س الوزراء ،البيان الوزاري ،الموازنة العامة ،م�شاريع القوانين ،ال�سلطة
الت�شريعية ،اليمين الد�ستورية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بدور الحكومة في �إدارة �ش�ؤون الدولة. -الحفاظ على الم�ؤ�س�سات الد�ستورية في الدولة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ تحليل الن�صو�ص. ا�ستراتيجية المناق�شة �ضمن فريق.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
عدد ال�سلطات الثالث في الدولة.
• ّ
• من ال�سلطة الم�س�ؤولة عن تنفيذ القوانين؟
يدون المعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،ثم يناق�شها مع الطلبة.
ّ -1
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 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )3مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
 -3المجموعة ( :)1مناق�شة �أ�س�س ت�شكيل مجل�س الوزراء ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر �أ�س�س ت�شكيل مجل�س الوزراء وفق الد�ستور.
ف�سر عدم تحديد الد�ستور لعدد الوزراء.
• ّ
و�ضح المق�صود بالبيان الوزاري.
• ّ
املجموعة ( :)2البحث في طبيعة العالقة بين ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�شريعية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
و�ضح العالقة بين مجل�س الوزراء ومجل�س النواب.
• ّ
أعط ر�أيك في �أهمية البيان الوزاري للحكومة لك�سب ثقة مجل�س الأمة.
• � ِ
• ا�ستنتج الأ�سباب الموجبة لتغيير الوزارة وفق الد�ستور.
املجموعة ( : :)3مناق�شة المهام التي يقوم بها مجل�س الوزراء ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر �أبرز مهام مجل�س الوزراء.
و�ضح دور مجل�س النواب في القوانين التي تقترحها الحكومة.
• ّ
و�ضح العالقة بين الحكومة و�سيا�سة الدولة.
• ّ
 -4يناق�ش المعلم الطلبة في �إجابات الأ�سئلة على نحو جماعي.
ويدون الإجابات على اللوح.
 -5يع ّزز المعلم الطلبة،
ّ
يزودهم بالتغذية الراجعة.
ّ -6
ّ -7
يذكر المعلم الطلبة با�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم. �أداة التقويم :االختبار.و�ضح المق�صود بالبيان الوزاري.
ال�س�ؤال الأولّ :
ال�س�ؤال الثاني :اذكر ثالثة من �أ�س�س ت�شكيل مجل�س الوزراء.
ف�سر ما ي�أتي:
ال�س�ؤال الثالثّ :
�أ  -تغيير الوزارة.
ب  -عر�ض الحكومة للبيان الوزاري �أمام مجل�س الأمة.
عدد �أبرز مهام مجل�س الوزراء.
ال�س�ؤال الرابعّ :
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�أن�شطة �إ�ضافية
يو�ضحون فيها مهام مجل�س الوزراء.
ن�شاط عالجي :ير�سم الطلبة خريطة مفاهيمية ّ
تقريرا
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي لرئا�سة الوزراء  ،www.pm.gov.joيكتب �أحد الطلبة
ً
حول �أبرز مهام جمل�س الوزراء ويناق�شها مع طلبة ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط املعلم بني الدر�س ،ودور جمل�س الوزراء يف ر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين .www.kingabdullah.com املوقع الر�سمي لرئا�سة الوزراء .www.pm.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين. -نعمان اخلطيب ،مبادئ القانون الد�ستوري ،من�شورات جامعة م�ؤتة ،الكرك1993 ،م.
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الف�صل الأول

السلطات الدستورية في األردن

احل�صة الثالثة

ثانيا :ال�سلطة الت�رشيعية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح الم�صطلحات والمفاهيم الواردة في الدر�س.
 ّيف�سر :الأمة م�صدر ال�سلطات.
 ّ يقارن بين مجل�س النواب ومجل�س الأعيان من حيث :طريقة االختيار ،العدد. يذكر �أبرز اخت�صا�صات ال�سلطة الت�شريعية.يقدر دور مجل�س الأمة في تفعيل دور المواطن في الحياة ال�سيا�سة.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،ال�صور التو�ضيحية ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�سلطة الت�شريعية ،مجل�س الأمة ،مجل�س النواب ،مجل�س الأعيان ،الأمة م�صدر ال�سلطات ،الإرادة الملكية،
الموازنة العامة ،ت�شريع القوانين ،م�سائلة الحكومة ،االقتراع ال�سري ،قانون االنتخاب ،الموازنة العامة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 تعزيز النهج الديمقراطي والم�شاركة ال�سيا�سية. -تقدير �أهمية مجل�س الأمة في مراقبة عمل الحكومة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ المناظرة. ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ الع�صف الذهني. ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ الأ�سئلة والإجابات.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتين:
 التعلم القبليّ :• هل �سبق لك الم�شاركة في االنتخابات؟ ِ�صف �شعورك.
نوعا من الديموقراطية؟
• هل ّ
تعد م�شاركتك في هذه االنتخاباتً ،
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س على اللوح ،وعن طريق الع�صف الذهنيّ ،
دورا اً
فعال في الم�شاركة ال�سيا�سية في الدولة؟
• هل تعتقد �أن للمجل�س النيابي ً
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• بر�أيك ،ما المزايا التي يجب توافرها في النائب الذي يم ّثلك في البرلمان؟
يوجه المعلم مجموعة من الأ�سئلة التي تغطي محتوى الدر�س ،ويطلب �إلى الطلبة البحث عن
ّ -2
�إجابتها باال�ستعانة بالكتاب المدر�سي:
• (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) ،ناق�ش داللة وجود عبارة (نيابي) � اً
أول.
• بمن تناط ال�سلطة الت�شريعية؟
• (الأمة م�صدر ال�سلطات) ،ناق�ش هذه العبارة.
• قارن بين مجل�س النواب ومجل�س الأعيان من حيث :العدد ،طريقة االختيار.
• اذكر �أبرز اخت�صا�صات ال�سلطة الت�شريعية؟
• �ص ّنف هذه االخت�صا�صات �إلى ت�شريعية ورقابية؟
• من اخت�صا�صات ال�سلطة الت�شريعية (منح الثقة للحكومة) ،ما �أهمية هذا االخت�صا�ص في فعالية
مجل�س الأمة؟
يحدد المعلم الوقت.
ّ -3
يدون المعلم �إجابات الطلبة ويناق�شها معهم على نحو جماعي ،ويع ّززهم.
ّ -4
ّ -5
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على مراجعة الذات. �أداة التقويم� :سجل و�صف �سير التعليم.اال�سم .....................املو�ضوع ..................التاريخ ......................
الهدف من الدر�س
.......................................................................................
الأمر الذي قمت بفعله (تنفيذه)
.......................................................................................
تعلمت من الدر�س
.......................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في تح�سين مهارتي في
.......................................................................................
مالحظاتي:
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ي�ص ّنف الطلبة اخت�صا�صات ال�سلطة الت�شريعية الى ت�شريعية ورقابية.
تقريرا
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي ملجل�س الأمة  ،www.parlimanet.joيكتب �أحد الطلبة
ً
حول �أهم اخت�صا�صات ال�سلطة الت�رشيعية ويعر�ضه �أمام طلبة ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني مهام جمل�س النواب وبني مهام جمل�س الربملان الطالبي.ين�سق املعلم زيارة �إلى جمل�س الأمة وح�ضور الطلبة جلل�سة نيابية ،ويك ّلفهم بكتابة تقرير حول هذه الزيارة
 ّوعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.
ين�سق املعلم زيارة �إلى متحف احلياة الربملانية ،ويك ّلف �أحد الطلبة بكتابة تقرير حول هذه الزيارة ،وعر�ضه
 ّيف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي ملجل�س الأمة .www.parlimanet.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين. -محمد م�صاحلة ،درا�سات يف احلياة الربملانية الأردنية ،ط ،1دار احلامد ،عمان2000 ،م.
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الف�صل الأول

السلطات الدستورية في األردن

احل�صة الرابعة

ثالثا :ال�سلطة الق�ضائية.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح الم�صطلحات والمفاهيم الواردة في الدر�س.
 ّ يذكر اخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية.يف�سر �أهمية المجل�س الق�ضائي الأردني.
 ّ ي�ص ّنف المحاكم �إلى �أنواع ،ح�سب الق�ضايا التي تعالجها.يقدر دور الق�ضاء في المجتمع الأردني.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�سلطة الق�ضائية ،المجل�س الق�ضائي الأردني ،المحاكم الدينية ،المحاكم الخا�صة ،المحاكم ال�شرعية ،المحاكم
النظامية ،محاكم الطوائف الدينية ،الف�صل بين ال�سلطات ،ا�ستقاللية الق�ضاء ،ق�صر العدل.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بدور الق�ضاء الأردني في حل الخالفات. -االفتخار بنزاهة الق�ضاء الأردني وا�ستقالليته.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ �أ�سئلة و�إجابات. ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ الع�صف الذهني.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
• هل �سبق لك ح�ضور جل�سة �صلح في �إحدى المحاكم؟ ِ�صف ما �شاهدته.
• ما �أهمية دور القا�ضي في المحكمة من وجهة نظرك؟
يوجه الأ�سئلة الآتية:
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س على اللوح ،وعن طريق الع�صف الذهني؛ ّ
ف�سر العبارة الآتية( :العدل �أ�سا�س الملك).
• ّ
• بر�أيك ،ما ال�شروط التي ترى �أنه من الواجب توافرها في القا�ضي؟
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• ماذا تعني لك عبارة (الف�صل بين ال�سلطات)؟
يوجه المعلم مجموعة من الأ�سئلة تعالج محتوى الدر�س �إلى الطلبة ،ويطلب �إليهم الإجابة عنها؛
ّ -2
باال�ستعانة بالكتاب المدر�سي:
• بمن تناط ال�سلطة الق�ضائية؟
ف�سر �أهمية ال�سلطة الق�ضائية.
• ّ
تعد ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة عن ال�سلطات الأخرى ،ناق�ش هذه العبارة.
• ّ
و�ضح �آلية تعيين الق�ضاة في المحاكم.
• ّ
• اذكر اخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية.
• ّبين �صالحيات المجل�س الق�ضائي الأردني.
• �ص ّنف المحاكم وفقًا للق�ضايا التي تعالجها.
• المحاكم في الأردن م�ستقلة وم�صونة ،ناق�ش هذه العبارة.
يدون المعلم �إجابات الطلبة على اللوح.
ّ -3
 -4يناق�ش المعلم �إجابات الطلبة ويع ّززهم.
تحقق النتاجات.
 -5يك ّلف المعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت� ّأكد من ّ
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة. �أداة التقويم� :سلم التقدير.الرقم

الأداء

1
يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

 2يحترم زمالءه في �أثناء الحوار والنقا�ش.
3
يعدد اخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية.
ّ
4
يو�ضح �أهمية المجل�س الق�ضائي الأردني.
ّ
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ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

�ضعيف

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يوفّق الطلبة بين العمود (�أ)  ،وما يقابله في العمود (ب):
الق�ضية

املحكمة املخت�صة

الميراث

محاكم خا�صة

�شيك بدون ر�صيد

محاكم �شرعية

مخالفة �سير

محاكم ال�صلح والبداية

م�شاجرة
تقريرا
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي ملجل�س الق�ضاء الأردين  ،www.jc.joيكتب �أحد الطلبة
ً
حول �صالحيات هذا املجل�س وطبيعة عمله ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،و�أهمية الق�ضاء يف الف�صل يف املنازعات بني النا�س.ين�سق املعلم زيارة �إلى �إحدى املحاكم ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول الهيكل التنظيمي للمحكمة،
 ّوعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي ملجل�س الق�ضاء الأردين .www.jc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين. املوقع الر�سمي لوزارة العدل .www.moj.gov.jo -املوقع الر�سمي دائرة قا�ضي الق�ضاة .www.sjd.gov.jo
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى:
 -1ما �صالحيات امللك التي ترتبط بال�سلطة الت�رشيعية؟
�أ  -الم�صادقة على القوانين بعد �إقرارها من مجل�س الأمة.
ب  -الدعوة �إلى �إجراء االنتخابات النيابية ،ودعوة مجل�س الأمة لالجتماع وافتتاحه وت�أجيله وحله.
جـ  -تعيين رئي�س مجل�س الأعيان و�أع�ضائه( .ال�صفحة )103
 -2ما املق�صود بالبيان الوزاري؟
وتتعهد الحكومة بتنفيذه في مدة واليتها،
بناء على كتاب التكليف ال�سامي،
ّ
هو خطة عمل الحكومة ً
وتُ�س�أل من مجل�س النواب عن التزامها بتنفيذه( .ال�صفحة ) 104
 -3ا�ستنتج العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية؟
وفقًا للد�ستور؛ ف�إن رئي�س الوزراء والوزراء م�س�ؤولون �أمام مجل�س النواب م�س�ؤولية م�شتركة ومفردة
يتعين على الحكومة للبقاء في ال�سلطة الح�صول على ثقة مجل�س
كل وزير ح�سب وزارته ،كما ّ
النواب( .ال�صفحة ) 104
 -4ا�ستخل�ص من الن�ص الأ�سباب املوجبة لتغيري الوزارة.
�أ  -فقدان الوزارة ان�سجامها.
ب  -ارتكاب الحكومة مجموعة كبيرة من الأخطاء.
جـ  -فقدان ثقة ال�شعب.
د  -عدم ا�ستجابة جهودها لظروف جديدة �أو خارجية متغيرة(.ال�صفحة )105
�-5صنّف االخت�صا�صات ال�سابقة �إلى ت�رشيعية ورقابية.
الت�رشيعية :ت�شريع القوانين؛ �إقرار الموازنة العامة.
الرقابية :م�سائلة الحكومة ومراقبتها؛ منح الثقة للحكومة( .ال�صفحة )107
ب � -أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
يتكون من رئي�س الوزراء وعدد من الوزراء ح�سب الحاجة ،وهو �صاحب
 جمل�س الوزراء :مجل�سّ
الوالية العامة على �ش�ؤون الدولة كافة( .ال�صفحة )104
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بناء على كتاب التكليف ال�سامي ،وتتعهد الحكومة بتنفيذه
 البيان الوزاري :خطة عمل الحكومة ًفي مدة واليتها ،وتُ�س�أل من مجل�س النواب عن التزامها بتنفيذه( .ال�صفحة )104
 ال�سلطة الق�ضائية :ال�سلطة الم�س�ؤولة عن تطبيق القانون الذي ّينظم �سلوك الأفراد ،وت�ضم الق�ضاة
والمحاكم ب�أنواعها ،وتتمتع هذه ال�سلطة با�ستقاللها عن ال�سلطات الأخرى( .ال�صفحة )108
ويعد الو�سيلة
 ال�سلطة الت�رشيعية :ال�سلطة المعبرة عن الأمة ،وت�ضم مجل�سي الأعيان والنواب،ّ
لم�شاركة ال�شعب في الحياة ال�سيا�سية( .ال�صفحة )106
يتكون من مجل�سين هما :مجل�س النواب المنتخب
 جمل�س الأمة :مجل�س تناط به ال�سلطة الت�شريعيةّ ،من ال�شعب ،ومجل�س الأعيان الذي يتم تعيينه من قبل الملك( .ال�صفحة )106
 -2بينّ طبيعة نظام احلكم يف الأردن.

 نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي ،ويم ّثل الملك م�ؤ�س�سة العر�ش( .ال�صفحة )102 -3اذكر مهام جمل�س الوزراء.
�إعداد الموازنة العامة ،واقتراح م�شاريع القوانين ،و�إدارة �ش�ؤون الدولة الداخلية والخارجية،
تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة( .ال�صفحة )105
و�ضح اخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية.
ّ -4
تطبيق القوانين والأنظمة� ،ضمان الحقوق والحريات ،حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف،
الف�صل بين المتخا�صمين( .ال�صفحة )108
 -5قارن بني جمل�س النواب وجمل�س الأعيان ح�سب اجلدول الآتي:
املجل�س
النواب
الأعيان

طريقة االختيار

العدد

نائبا� .ضعف عدد
االنتخاب عن طريق االقتراع ال�سريً 130 .
مجل�س الأعيان.
ال يتجاوز عددهم ن�صف
عدد مجل�س النواب.
الإرادة الملكية.
(ال�صفحة )106
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الف�صل الثاين

عدد احل�ص�ص ح�صتان
الحياة النيابية في األردن

احل�صة الأوىل

�أول :تطور احلياة النيابية يف الأردن بني عامي (1967 -1946م).
ثانيًا :املجل�س الوطني اال�ست�شاري الأردين (1984 -1978م).

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّ يذكر التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في الأردن بين عامي (1967 -1946م). ي�ستنتج الم�ستجدات التي �شهدتها الحياة النيابية في الأردن ،في مرحلة ما بعد اال�ستقالل عام 1946م.يف�سر تعطيل الحياة النيابية بعد حرب 1967م.
 ّيبين الظروف التي �أدت �إلى ت�شكيل المجل�س الوطني اال�ست�شاري الأردني.
 ّيقدر التجربة النيابية الأردنية ودورها في تجذير الديموقراطية.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
المجال�س الت�شريعية ،نكبة فل�سطين ،الفعاليات ال�سيا�سية ،حكومة ائتالفية ،الحروب الإقليمية ،االتحاد
الوطني الأردني ،الحكومة الوطنية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بالتجربة النيابية الديموقراطية الأردنية. -تقدير دور المجال�س النيابية في تفعيل التجربة الديموقراطية في الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ �أ�سئلة و�إجابات. ا�ستراتيجية التفكير الناقد.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
 التعلم القبليّ :• هل �سبق لك �أن تعرفت �إلى �أحد نواب منطقتك؟ ناق�ش دوره من وجهة نظرك.
• ّبين الم�ؤ�س�سة الد�ستورية التي يمار�س من خاللها ال�شعب دوره في القرارات ال�سيا�سية.
يدون المعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،ويناق�شها مع الطلبة.
ّ -1
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يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية ،التي ّ
تغطي محتوى الدر�س �إلى الطلبة:
ّ -2
و�ضح
• �شهدت الحياة النيابية في الأردن بعد اال�ستقالل مجموعة من الم�ستجدات والتحدياتّ ،
ذلك.
• ما الأ�سباب التي �أدت �إلى حل معظم المجال�س النيابية بين عامي (1967-1946م)؟
• ّبين �أثر احتالل فل�سطين عام 1967م ،على الحياة النيابية في الأردن.
• ناق�ش انعكا�س الأحداث ال�سيا�سية بين عامي (1978 - 1946م) ،على الحياة النيابية في الأردن.
أعط �أمثلة.
� ِ
• بر�أيك ،ما �أثر تعطيل المجل�س النيابي بين عامي (1984 - 1967م) على فاعلية الحياة الديموقراطية
في الأردن؟
و�ضح الظروف التي �أدت �إلى ت�شكيل المجل�س الوطني اال�ست�شاري الأردني.
• ّ
و�ضح
• هل نجح المجل�س اال�ست�شاري الأردني في �أن يكون بديلاً م�ؤق ًتا عن المجل�س النيابي؟ ّ
ر�أيك.
ف�سر �أ�سباب دعوة مجل�س الأمة لالنعقاد عام 1984م ،وحل المجل�س اال�ست�شاري.
• ّ
يدون المعلم �إجابات الطلبة على اللوح ،ويناق�شها ب�شكل جماعي.
ّ -3
 -4يع ّزز الطلبة.
ّ -5
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء. �أداة التقويم :قائمة ر�صد.الرقم

الأداء

نعم

ال

1
يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
2

يحترم زمالءه في �أثناء الحوار والنقا�ش.

3
يتتبع تطور الحياة النيابية في الأردن منذ اال�ستقالل.
ّ

4
يقدر �أهمية المجال�س النيابية في تفعيل التجربة الديموقراطية في الأردن.
ّ
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يذكر الطلبة التحديات التي واجهت الحياة النيابية بعد حرب 1967م.
تقريرا عن املجل�س اال�ست�شاري الأردين،
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى املكتبة املدر�سية ،يكتب �أحد الطلبة
ً
ويعر�ضه على طلبة ال�صف.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني �إن�شاء الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،وتر�سيخ نزاهة االنتخابات الربملانية.للتعرف �إلى املهام التي تقوم بها ،ويك ّلف الطلبة بكتابة
 ّين�سق املعلم زيارة �إلى الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ّ
تقرير حول هذه الزيارة ،وعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
• املوقع الر�سمي للهيئة امل�ستقلة لالنتخاب .www.iec.jo
م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين. محمد �أبو �صوفة ،خريطة احلياة النيابية يف الأردن 1993-1929م ،الطبعة الأولى ،عمان ،الأردن،1995م.

178

الف�صل الثاين

الحياة النيابية في األردن

احل�صة الثانية

ثالثًا :احلياة الدميوقراطية يف الأردن عام 1989م.
رابعا :احلياة النيابية منذ عام 2001م.
ً

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيعدد �أبرز التطورات الديموقراطية في الأردن بين عامي عام (1989م – 2001م).
 ّيف�سر �إجراء االنتخابات البرلمانية عام 1989م.ّ
يو�ضح دور خطابات الملك عبد اهلل الثاني في تن�شيط الحياة النيابية.
 ّيبين �أ�سباب ت�أجيل انتخاب مجل�س نيابي جديد عام 2001م.
 ّيقدر جهود الملك عبد اهلل الثاني في تن�شيط الحياة النيابية في الأردن.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
المجل�س الوطني اال�ست�شاري ،الفراغ الد�ستوري ،دورة ا�ستثنائية ،الم�شاركة ال�سيا�سية ،الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب،
حرب الخليج الثانية ،قانون ال�صوت الواحد ،الكوتا الن�سائية ،فك االرتباط ،االنتفا�ضة الفل�سطينية ،الأزمة
االقت�صادية ،المجل�س النيابي الثالث ع�شر.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 تثمين دور المر�أة في الحياة النيابية. -تقدير دور المواطن في الم�شاركة الفاعلة في �صنع القرار.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التفكير الناقد. ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ �ضيف زائر.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
• متى ّ
ت�شكلت �أول حكومة حزبية في الأردن؟

• ما دور مجل�س النواب في تفعيل الديموقراطية من وجهة نظرك؟
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 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،ويناق�شها مع الطلبة.
زائرا (نائب المنطقة)؛ للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -2ي�ست�ضيف المعلم �ضيفًا ً
• ّبين �أ�سباب دعوة الملك الح�سين بن طالل �إلى �إجراء انتخابات برلمانية عام 1989م؟
• بر�أيك ،هل �أ ّثرت الأحداث ال�سيا�سة الخارجية في الحياة البرلمانية في الأردن؟
• ّبين دور خطابات الملك عبد اهلل الثاني في تن�شيط الحياة البرلمانية في الأردن.
و�ضح التطورات التي �شهدتها الحياة النيابية في عهد الملك عبد اهلل الثاني.
• ّ
و�ضح ت�أثير ت�أ�سي�س الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب في �شفافية االنتخابات النيابية.
• ّ
• ناق�ش �أثر قانون ال�صوت الواحد على االنتخابات البرلمانية وعمل مجال�سها.
• ّبين العالقة بين الكوتا الن�سائية ودور المر�أة الأردنية في الحياة النيابية.
 -3يفتح المعلم باب الحوار والنقا�ش بين الطلبة وال�ضيف الزائر ،مع كتابة المالحظات على اللوح
وتعزيز الطلبة في �أثناء النقا�ش.
 -4يك ّلف المعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة. �أداة التقويم� :سلم تقدير.الرقم

الأداء

1
يوجه �أ�سئلة فيها جدة وا�صالة.
ّ

 2يحاور ب�أ�سلوب بناء.
 3يتوا�صل مع الآخرين باحترام.
 4ي�ستثمر الوقت المخ�ص�ص للفعالية.
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ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

�ضعيف

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة الخط الزمني للأحداث الآتية:
ال�سنة
الحدث

2003م

2007م

2012م

ن�شاط �إثرائي:
تقريرا حول
 بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي للهيئة امل�ستقلة لالنتخاب  ،www.iec.joيكتب �أحد الطلبةً
دور هذه الهيئة يف حتقيق النزاهة يف االنتخابات الربملانية ،ويعر�ضه على طلبة ال�صف.
 بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين  ،www.kingabdullah.comيكتب الطلبةتقريرا حول ر�ؤيا جاللته لأ�ساليب وو�سائل تفعيل دور املواطن يف احلياة النيابية ،ويعر�ضونه يف الإذاعة
ً
املدر�سية.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني الكوتا الن�سائية ،و�أهمية م�شاركة املر�أة الأردنية يف الربملان.ين�سق املعلم زيارة الى جمل�س النواب وح�ضور جل�سة نيابية ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول هذه
 ّالزيارة ،وعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي للهيئة امل�ستقلة لالنتخاب .www.iec.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين. -في�صل البطاينة ،ملف احلياة الت�رشيعية والنيابية يف الأردن منذ ت�أ�سي�س الدولة ،عمان ،الأردن1999 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
معين ب�إرادة ملكية وبتن�سيب من رئي�س الوزراء مدة عامين،
 املجل�س الوطني اال�ست�شاري :مجل�س ّويم ّثل �أع�ضائه مختلف �شرائح المجتمع الأردني( .ال�صفحة )112
 الكوتا الن�سائية :تخ�صي�ص ن�سبة من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجال�س النيابية والبلدية للن�ساء.(ال�صفحة )114
 الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب :هيئة ت�أ�س�ست عام 2012م ،للإ�شراف على االنتخابات النيابية �أو �أيانتخابات �أخرى و�إدارتها( .ال�صفحة )114
 -2اذكر التحديات التي واجهت احلياة النيابية بني عامي (1967 – 1946م).
 الحروب الإقليمية ،تداعيات الق�ضية الفل�سطينية( .ال�صفحة )111 -3بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ  -متديد مدة املجل�س النيابي التا�سع بعد انتهاء مدته عام 1971م.
ب�سبب تعطل وظيفة ال�سلطة الت�شريعية نتيجة االحتالل الإ�سرائيلي لل�ضفة الغربية عام 1967م.
(ال�صفحة )111
ب  -عودة احلياة النيابية عام 1989م.
 رغبة من الملك الح�سين بن طالل في ا�ستمرار م�سيرة الإ�صالح ،والتعامل مع بع�ض الأحداثكالأزمة االقت�صادية وفك االرتباط مع فل�سطين( .ال�صفحة )113
� -4أكمل اخلط الزمني الآتي وفق ما ينا�سبه من الأحداث الواردة يف الدر�س:
العام
الحدث

1989م
 1988م
1984م
حل المجل�س اال�ست�شاري ودعوة ح��ل مجل�س ال��ن��واب �إج�����راء ان��ت��خ��اب��ات
مجل�س الأمة لالجتماع في دورة والدعوة �إلى انتخابات برلمانية وعودة الحياة
البرلمانية من جديد.
ا�ستثنائية وفق انتخابات تكميلية .جديدة.
(ال�صفحتان )113 – 112
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ح�صتان

عدد احل�ص�ص

الف�صل الثالث

الحياة الحزبية في األردن

احل�صة الأوىل

تطور احلياة احلزبية بني عامي (1957 – 1946م ).
�أولاً ّ :

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيتتبع تطور الحياة الحزبية في الأردن بين عامي 1957-1946م.
 ّ يقارن بين الأحزاب القومية والأحزاب الوطنية في عهد الإمارة ،من حيث �أهداف كل منها.يف�سر �إعالن الأحكام العرفية عام 1957م.
 ّيقدر دور الأحزاب في تفعيل التجربة الديموقراطية في الأردن.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
حزب اال�ستقالل ،الأحزاب القومية ،الأحزاب الوطنية ،حزب ال�شعب ،حزب اللجنة التنفيذية للم�ؤتمر
الوطني الأردن��ي ،االنتداب ،وحدة ال�ضفتين ،الن�شاط الحزبي الأيدولوجي ،الإخوان الم�سلمون،
الأحكام العرفية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االعتزاز بدور الأحزاب في تفعيل النهج الديموقراطي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ جل�سة حوار مع الطلبة.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
• اذكر ا�سم حزب �أردني.
• ّبين دور الأحزاب في االنتخابات النيابية.
يدون المعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ,ويناق�شها مع الطلبة.
ّ -1
 -2يك ّلف المعلم �أحد الطلبة ب�إدارة جل�سة حوارية لطلبة ال�صف ،يتم عن طريقها الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح المق�صود بالحزب.
• ّ
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أعط �أمثلة على الأحزاب التي ّ
ت�شكلت في عهد الإمارة.
• � ِ
• اذكر مطالب هذه الأحزاب.
ف�سر :ت�أ�سي�س الأحزاب في الأردن في فترة مبكرة.
• ّ
و�ضح �أ�سباب ن�شاط الحياة الحزبية في الأردن بين عامي (1957 - 1946م).
• ّ
ف�سر� :صدور الأحكام العرفية في الأردن.
• ّ
• ّبين �أ�سباب عدم حظر جماعة الإخوان الم�سلمين في الأردن ،خالل فترة الأحكام العرفية.
ويدونها على اللوح ،ويناق�شها مع الطلبة ب�شكل جماعي.
 -3يتابع المعلم �إجابات الطلبة
ّ
 -4يع ّزز الطلبة.
يقدم المعلم تغذية راجعة للطلبة ،للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
ّ -5
ّ -6
يذكر المعلم الطلبة با�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على �أداء. �أداة التقويم� :سلم التقدير.الرقم

الأداء

ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

�ضعيف

 1ي�ستخدم لغة علمية �صحيحة.
 2ي�ستمع لطلبة ال�صف في �أثناء مناق�شة الإجابات.
 3يعر�ض المعلومات ب�أ�سلوب تعبيري متقن.
4
يثمن التجربة الحزبية الأردنية.
ّ

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يذكر الطلبة �أهم الأحزاب الأردنية في عهد الإمارة.
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى املوقع الر�سمي لوزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية ،www.moppa.gov.jo
تقريرا عن دور الأحزاب يف االنتخابات الت�رشيعية ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.
يكتب �أحد الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني الدر�س ،و�أهمية وجود الأحزاب يف تعزيز امل�شاركة الدميوقراطية يف الأردن.184

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي لوزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية .www.moppa.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين. -هاين خري ،احلياة النيابية يف الأردن  1993-1920م ،من�شورات جلنة تاريخ الأردن ،عمان.
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الف�صل الثالث

الحياة الحزبية في األردن

احل�صة الثانية

ثانيًا :مرحلة العودة �إلى احلياة احلزبية منذ عام 1989م.

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
 ّيبين �أبرز مظاهر مرحلة التحول الديموقراطي منذ عام 1989م.
 ّيو�ضح �أ�سباب �إ�صدار الميثاق الوطني عام 1991م.ّ
 يذكر مبادئ الميثاق الوطني.يثمن التجربة الحزبية الأردنية.ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الحياة الحزبية ،الأطياف الحزبية ،الميثاق الوطني ،التعددية ال�سيا�سية ،قانون الأحزاب ،الحزب،
الحريات العامة ،الم�شاركة الحزبية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االعتزاز بالتجربة الحزبية الأردنية. -تثمين دور الدولة في �إطالق الحريات في القول والتعبير.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ا�ستراتيجية التعلم التعاوني ا�ستراتيجية التفكير الناقد.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
• ما �أهمية الأحزاب في الحياة الديموقراطية؟
تعدد الأحزاب في الأردن م�ؤ�شر �إيجابي على فاعلية الديموقراطية؟
• بر�أيك ،هل ّ
يدون المعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ثم يناق�شها مع طلبة ال�صف.
ّ -1
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 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
املجموعة ( :)1تتبع مرحلة العودة �إلى الحياة الحزبية منذ عام 1989م ،و�صدور الميثاق الوطني،
والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
ي�سمى عام 1989م (مرحلة التحول الديموقراطي ) ،ناق�ش هذه العبارة.
• ّ
و�ضح المق�صود بالميثاق الوطني والأهداف التي �سعى لتحقيقها.
• ّ
املجموعة ( :)2تتبع مرحلة العودة �إلى الحياة الحزبية منذ عام 1989م ،و�صدور الميثاق الوطني،
والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
• اذكر المبادئ التي �سعى الميثاق الوطني �إلى تر�سيخها.
• بر�أيك ،هل نجح الميثاق الوطني في �إعادة الحياة الحزبية وم�شاركة المواطن في العملية ال�سيا�سية؟
املجموعة ( :)3تتبع �صدور قانون الأحزاب و�إطالق الحريات العامة منذ عام 1992م ،والإجابة عن
ال�س�ؤالين الآتيين:
و�ضح المق�صود بالحزب.
• ّ
تعد الأحزاب من مظاهر الحياة الديموقراطية ،ناق�ش هذه العبارة.
• ّ
املجموعة ( :)4تتبع �صدور قانون الأحزاب و�إطالق الحريات العامة منذ عام 1992م ،والإجابة عن
ال�س�ؤالين الآتيين:
و�ضح �أهم ما ت�ضمنه قانون الأحزاب الأردني.
• ّ
• بر�أيك ،هل �أ�سهم قانون الأحزاب في تنظيم العملية الحزبية وم�شاركتها في الحياة ال�سيا�سية في الأردن؟
يحدد المعلم الوقت.
-3
ّ
 -4يك ّلف المعلم من�سق كل مجموعة بعر�ض عملها على طلبة ال�صف ،ويك ّلف �أحد الطلبة بتدوين
المالحظات على اللوح.
 -5يناق�ش الطلبة في �إجاباتهم ب�شكل جماعي.
 -6يع ّزز الطلبة.
 -7يت� ّأكد المعلم من تحقّق النتاجات ،عن طريق حل �أ�سئلة الف�صل.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.� -أداة التقويم :اختبار.
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و�ضح المق�صود بالميثاق الوطني والأهداف التي �سعى لتحقيقها.
 -1ال�س�ؤال الأولّ :
 -2ال�س�ؤال الثاني :اذكر المبادئ التي �سعى الميثاق الوطني �إلى تر�سيخها.
و�ضح المق�صود بالحزب.
 -3ال�س�ؤال الثالثّ :

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة الجدول الآتي بالحدث المنا�سب:
ال�سنة
احلدث

1989م

1991م

2007م

تقريرا عن دور الأحزاب يف تفعيل احلياة
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى املكتبة املدر�سية ،يكتب الطلبة
ً
الدميوقراطية يف الأردن.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني قانون الأحزاب ،وحرية التعبري والر�أي يف الأردن.للتعرف �إلى املهام التي تقوم بها ،ويك ّلف
ين�سق املعلم زيارة �إلى وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانيةّ ،
 ّالطلبة بكتابة تقرير حول هذه الزيارة ،وعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي لوزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية www.moppa.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الد�ستور الأردين.تطور احلياة احلزبية يف الأردن (2007 – 1921م) ،دار الراية للن�رش والتوزيع ،عمان،
 عبد احلليم م ّناعّ ،الأردن2014 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 امليثاق الوطني :الإطار الذي يت�ضمن المبادئ العامة للعمل ال�سيا�سي المتفق عليها من قبل جميعالقوى ال�سيا�سية والمجتمعية في الأردن ( .ال�صفحة . )117
 قانون الأحزاب :قانون ّينظم الأ�س�س والقواعد التي يجب �أن تلتزم بها الأحزاب في الأردن.
(ال�صفحة )118
											
 الأحكام العرفية :جمموعة من القوانني تلج�أ �إليها الدولة يف حالة الأزمات ،ومتنح فيها ال�سلطة التنفيذية�سلطات وا�سعة( .ال�صفحة )116
 -2بينّ مطالب الأحزاب ال�سيا�سية يف الأردن قبل اال�ستقالل.
 قيام الوحدة العربية ،ورف�ض وعد بلفور والهجرة اليهودية �إلى فل�سطين ،واال�ستقالل و�إنهاءاالنتداب البريطاني( .ال�صفحة )116
 -3بينّ مبادئ امليثاق الوطني الأردين.
 احرتام قواعد العمل الدميوقراطي ،وال�سماح للأحزاب با�ستئناف عملها ،وتر�سيخ قيم الت�سامح،و�ضمان احلريات للمواطنني ،واحلفاظ على ال�صفة املدنية للدولة( .ال�صفحة )117
 -4بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ  -عودة الن�شاط احلزبي يف الأردن عام 1989م.
 ب�سبب الدعوة لإجراء انتخابات برملانية جديدة( .ال�صفحة )117ع�ضوا ح�سب قانون الأحزاب لعام  2015م.
ب -تخفي�ض عدد امل�ؤ�س�سني للحزب �إلى (ً )150
 -بهدف ت�شجيع امل�شاركة احلزبية( .ال�صفحة )118
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مشروع نهاية الوحدة

ا�ست�ضافة زائر
عن طريق التن�سيق بني املعلم والطلبة واملجتمع املحلي ،ا�ست�ضافة �أحد امل�س�ؤولني يف وزارة التنمية ال�سيا�سية �أو
�أحد �أ�ساتذة اجلامعات� ،أو �أحد الأمناء العامني للأحزاب الأردنية ،لتقدمي محا�رضة حول تطور احلياة النيابية
واحلزبية يف الأردن منذ اال�ستقالل �إلى الوقت احلايل.

تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
العبارة

الرقم
1

أنموذجا للدولة الد�ستورية.
يعد الأردن �
ّ
ً

2

تقت�صر ال�سلطة التنفيذية على الحكومة.

3

نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي.

4

من �صالحيات الملك �إبرام المعاهدات.

5

الق�ضاة م�ستقلون.

6

توقّفت الحياة النيابية في الأردن بين عامي (1957-1946م).

7

تم حل المجل�س اال�ست�شاري عام 1984م.

8

�صدر قانون الأحزاب في عهد الملك عبد اهلل الثاني.

9

من الأحزاب التي ّ
ت�شكلت في عهد الإمارة حزب اال�ستقالل.

10

�صدر الميثاق الوطني عام 2000م.
�أ�سهمت الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب ،في تحقيق ال�شفافية والنزاهة في
االنتخابات النيابية.

11
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الإجابة

م�سرد امل�صطلحات
الألف
ا�ستقاللية الق�ضاء ،االتحاد الوطني الأردني ،االتفاقيات ،الأحزاب القومية ،الأحزاب الوطنية ،الأحكام
العرفية ،الإخوان الم�سلمون ،الإرادة الملكية ،الأزمة االقت�صادية ،الأطياف الحزبية ،االقتراع ال�سري،
الأمة م�صدر ال�سلطات ،االنتداب ،االنتفا�ضة الفل�سطينية� ،ألقاب ال�شرف ،الأو�سمة.
الباء
البيان الوزاري.
التاء
ت�شريع القوانين ،التعددية ال�سيا�سية.
احلاء
الحروب الإقليمية ،الحري��ات العامة ،حرب الخليج
الثاني��ة ،ح��زب اال�ستق�لال ،ح��زب ال�شعب ،حزب
اللجنة التنفيذي��ة للم�ؤتمر الوطن��ي الأردني ،حكومة
ائتالفي��ة ،الح��زب ،الحكوم��ة ،الحكوم��ة الوطنية،
الحياة الحزبية.

القاف

القوانين ،قانون الأحزاب ،قانون ال�صوت
الواحد ،قانون االنتخاب ،ق�صر العدل.
امليم

الم�ؤ�س�س��ات الد�ستوري��ة ،المجال���س الت�شريعي��ة،
المجل�س الق�ضائي الأردني ،المجل�س النيابي الثالث
اال�ست�ش��اري ،المحاكم
ع�ش��ر ،المجل�س الوطن��ي
الكاف
الخا�ص��ة ،المحاك��م الديني��ة ،المحاك��م ال�شرعية،
النظامية ،الم�شارك��ة الحزبية ،الم�شاركة
المحاك��ملأر�ضية
.الكرة ا
ال�سيا�سية ،الموازنة العامة ،الميثاق الوطني .م�ؤ�س�سة
العر���ش ،مجل�س الأعي��ان ،مجل�س الأم��ة ،مجل�س
الن��واب ،مجل�س الوزراء ،محاكم الطوائف الدينية،
م�سائلة الحكومة ،م�شاريع القوانين.
الكاف

الدال
الكوتا الن�سائية.

دورة ا�ستثنائية.
الفاء

النون

الفراغ الد�ستوري ،الف�صل بين ال�سلطات ،فك االرتباط،
الفعاليات ال�سيا�سية.

الن�شاط الحزبي الأيدولوجي ،نكبة فل�سطين.

الهاء

الواو

.الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب

وحدة ال�ضفتين ،وراثة العر�ش ،والية العهد.
الياء
اليمين الد�ستورية.
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الوحدة ال�ساد�سة :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأجهزة الأمنية يف الأردن
تتحدث هذه الوحدة عن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية يف الأردن ،من
ّ
حيث مراحل تطورها التاريخي و�أهم ت�شكيالتها ،ودورها يف الدفاع عن الوطن وحماية الأمن الوطني،
ثم تتعر�ض للدور التنموي والإن�ساين للقوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي ،يف خدمة املجتمع
الأردين والإ�سهام يف حفظ الأمن وال�سالم العاملي.
وقد جاءت هذه الوحدة يف ثالثة ف�صول :تناول الف�صل الأول التطور التاريخي للقوات امل�سلحة
الأردنية  -اجلي�ش العربي ،وتناول الف�صل الثاين الدور التنموي واالن�ساين للقوات امل�سلحة الأردنية -
اجلي�ش العربي� ،أما الف�صل الثالث فتناول الأجهزة الأمنية يف الأردن.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّيتتبع مراحل تطور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأردنية.
 ّيتعرف �أهمية تعريب قيادة اجلي�ش الأردين.
 ّيبي �أهم املديريات التي ا�ستحدثت يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
 نّيعدد مهام الأجهزة الأمنية الأردنية.
 ّيو�ضح املجاالت التنموية التي �أ�سهمت فيها القوات امل�سلحة الأردنية.
 ّ يكت�سب املهارات الواردة يف الوحدة.يثمن الدور الإن�ساين للقوات امل�سلحة الأردنية.
 ّ يعتز بالإجنازات الع�سكرية الأردنية على امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي.يقدر دور اجلي�ش العربي الأردين يف تطور الأردن وازدهاره.
 ّيقدر دور الأجهزة الأمنية يف حفظ الأمن والنظام.
 ّ -يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

كانت القوة العربية �إحدى ت�شكيالت الجي�ش في المرحلة الأولى.

2

�أطلق ا�سم الجي�ش العربي على جي�ش الإمارة عام 1946م.

3

تم تعريب الجي�ش الأردني بتاريخ � 1آذار عام 1965م.

4

�أول رئي�س �أركان للجي�ش العربي هو اللواء را�ضي عناب.

5

�صرح ال�شهيد معلم يخ ّلد �شهداء الجي�ش العربي الأردني.

6

يتم ّثل ال��دور التنموي للجي�ش في الم�شاركة بالتنمية والم�شاريع
االقت�صادية.

7
8
9

معر�ض (�أيدك�س) معر�ض �صناعي ع�سكري ت�شارك به القوات الم�سلحة
الأردنية.
الجهة التي ت�صدر الخرائط ،هي مركز الملك عبداهلل للت�صميم
والتطوير.
ي�شارك الأردن العالم بقوات حفظ ال�سالم الدولية للم�ساعدة الإن�سانية
لل�شعوب المنكوبة.

10

مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه ،من مهام جهاز الأمن العام.

11

القيام بعمليات الإطفاء وحاالت الإ�سعاف ،من واجبات قوات الدرك.

12
13
14

الإجابة

جمع المعلومات وتحليلها ومقاومة الإره��اب ،من مهام الدفاع
المدني.
حرا�سة المن�ش�آت والبعثات الدبلوما�سية ،من واجبات دائرة المخابرات
العامة.
حماية الوفود الر�سمية الزائرة للمملكة ،من مهام قوات الدرك.
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عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص
التطور التاريخي للقوات المسلحة األردنية  -الجيش العربي

احل�صة الأوىل

�أولاً  :املرحلة الأولى (1953-1921م)
ثانيًا :املرحلة الثانية (1966-1953م)
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يتعرف الت�شكيالت الأولى للجي�ش العربي الأردني عام 1921م.
ّ
يبين �أبرز التطورات التي مر بها الجي�ش العربي الأردني في المرحلة الأولى (1953-1921م).
ّ
ي�ستخل�ص دوافع الملك الح�سين بن طالل لتعريب قيادة الجي�ش الأردني.
ي�سمي �أهم الفرق والألوية والكتائب التي تم ت�شكيلها في المرحلة الثانية (1966-1953م).
ّ
يثمن دور القوات الم�سلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ،في حماية الأمن الوطني والعالمي.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة

املفاهيم وامل�صطلحات
القوة العربية ،القوة ال�سيارة ،تعريب قيادة الجي�ش ،كلوب با�شا ،اللواء را�ضي عناب.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 الحفاظ على منجزاتنا الوطنية بتقدير جهود القوات الم�سلحة والأجهزة الأمنية. -االعتزاز بالمواطن ال�صالح الذي يعي دوره وم�س�ؤولياته في حماية وطنه.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ العر�ض التو�ضيحي. ا�ستراتيجية العمل في مجموعات.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبلي :يعر�ض المعلم
�صورا للقوات الم�سلحة الأردنية ،ثم ّ
ً
• ما دورك بو�صفك مواط ًنا في المحافظة على الأمن الوطني؟
• ماذا تتوقع �أن يحدث لدولة ال يوجد لديها جي�ش؟
يمهد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤالين
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة على اللوح ،ثم ّ
الآتيين ويناق�ش الطلبة فيهما:
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• من الملك الذي �أ�س�س الجي�ش العربي؟
�سمي الجي�ش العربي هذا اال�سم؟
• لماذا ّ
يبين مراحل ن�ش�أة وتطور القوات
 -2با�ستخدام العر�ض التو�ضيحي داخل الغرفة ال�صفية ،الذي ّ
الم�سلحة ،يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلفهم بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة (:)1
• ما �أبرز ت�شكيالت الجي�ش العربي الأردني في المرحلة الأولى (1953-1921م)؟
• ما الفرق بين القوة العربية والقوة ال�سيارة؟
التطورات التي مر بها الجي�ش العربي في هذه المرحلة.
• اذكر ثالثة من �أهم
ّ
ف�سر �سبب �إطالق ا�سم الجي�ش العربي على جي�ش الإمارة عام 1923م.
• ّ
املجموعة (:)2
التطورات التي �شهدتها القوات الم�سلحة في المرحلة الثانية (1966-1953م)؟
• ما �أبرز
ّ
• بر�أيك ،ماذا نعني بتعريب قيادة الجي�ش الأردني؟
• من الملك الذي قام بتعريب قيادة الجي�ش الأردني؟
• متى تم ذلك التعريب؟
املجموعة (:)3
• ا�ستخل�ص الدوافع التي �أدت بالملك الح�سين بن طالل� ،إلى تعريب قيادة الجي�ش الأردني.
• من �أول رئي�س �أركان للقوات الم�سلحة الأردنية بعد التعريب؟
مهما في تاريخ الأردن.
ف�سرّ :
يعد تعريب الجي�ش الأردني حد ًثا ًّ
• ّ
املجموعة (:)4
• ما الإنجازات التي �شهدتها القوات الم�سلحة الأردنية في المرحلة الثانية؟
• قارن بين �أعداد المنت�سبين للجي�ش بين عامي  1953وعام 1967م .ماذا تالحظ؟
�سمي بع�ض الألوية والكتائب الجديدة للجي�ش الأردني في المرحلة الثانية.
• ّ
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 -3يناق�ش المعلم الطلبة
ّ
ويوجه �أ�سئلة ،ثم ّ
ّ -4
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.� -أداة التقويم� :سلم تقدير.
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الرقم

معايري الأداء

1
يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

م�ستويات الأداء
جيد �ضعيف
ممتاز

2
يبين ن�ش�أة القوات الم�سلحة الأردنية.
ّ

 3يذكر �أبرز ت�شكيالت الجي�ش الأردني عام 1921م.
4
يف�سر �سبب �إطالق ا�سم الجي�ش العربي على جي�ش الإمارة عام 1923م.
ّ

 5ي�ستخل�ص الدوافع التي �أدت �إلى تعريب الجي�ش العربي.
6
ي�سمي �أبرز ت�شكيالت الجي�ش في المرحلة الثانية.
ّ

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة ما ي�أتي:
�أ� -أطلق ا�سم ..........................على جي�ش الإمارة.
تكونت القوة ال�سيارة من .............................
بّ -
جـ -تم ت�شكيل �سالح المدفعية في المرحلة..................
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى املوقع الإلكرتوين للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي
تقريرا عن �أهم التطورات التي حدثت للجي�ش منذ اال�ستقالل
 ،www.jaf.mil.joيكتب �أحد الطلبة
ً
وحتى اليوم ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

مقدرات الوطن ومنجزاته.
 يربط املعلم بني مو�ضوع الدر�س ،واملحافظة على ّللتعرف �إلى مهامها وواجباتها ،ويك ّلف
ين�سق املعلم زيارة لإحدى الوحدات الع�سكرية يف منطقتكّ ،
 ّالطلبة بكتابة تقرير بذلك ويعر�ضه �أمام زمالئه.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي www.jaf.mil.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 القوات امل�سلحة الأردنية ،التاريخ الع�سكري للقوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي الأردين-1921( ،2008م) ،عمان2009 ،م.
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التطور التاريخي للقوات المسلحة األردنية  -الجيش العربي

احل�صة الثانية

ثالثًا :املرحلة الثالثة (1976-1967م) .
رابعا :املرحلة الرابعة (1999-1977م).
ً
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يذكر �أهم الحروب التي خا�ضتها القوات الم�سلحة الأردنية مع �إ�سرائيل في هذه المرحلة.
مرت بها القوات الم�سلحة الأردنية في المرحلة الثالثة (1976-1967م).
ّ
يبين �أبرز التطورات التي ّ
يعدد �أهم مظاهر تطور المرحلة الرابعة (1999-1977م) للقوات الم�سلحة.
ّ
يعتز بم�شاركة القوات الم�سلحة الأردنية في قوات حفظ ال�سالم الدولية.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
القوات الخا�صة ،المركز الجغرافي ،كلية الأميرة منى للتمري�ض ،قانون خدمة العلم� ،إدارة �ش�ؤون المر�أة
الع�سكرية� ،صرح ال�شهيد.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االعتزاز بدور المر�أة الأردنية في القوات الم�سلحة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية المناق�شة �ضمن الفريق. ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ الع�صف الذهنيخطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
• لماذا ت�سعى القيادة الها�شمية �إلى تطوير القوات الم�سلحة با�ستمرار؟
• هل لديك �أحد الأقارب في القوات الم�سلحة ،ناق�شه ب�أهم الدورات والبرامج التي يتلقّاها لالرتقاء
ب�أدائه واحترافيته.
يمهد للدر�س عن طريق جل�سة
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة على اللوح ،ثم ّ
ع�صف ذهني ،بتوجيه ال�س�ؤالين الآتيين ومناق�شة الطلبة فيهما:
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بم تف�سر ازدياد عدد المنت�سبين للجي�ش في كل عام؟
• َ
• ما الآثار التي نجمت عن تعريب الجي�ش العربي؟
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة (:)1
• ما التحديات التي �شهدها الأردن في المرحلة الثالثة (1976-1967م) من تطور القوات الم�سلحة؟
�سم �أبرز الحروب التي خا�ضتها القوات الم�سلحة في هذه المرحلة.
• ِّ
• ما النتائج التي تمخ�ضت عنها حرب حزيران عام 1967م؟
املجموعة (:)2
التطورات التي �شهدتها القوات الم�سلحة الأردنية في المرحلة الثالثة.
• اذكر �أبرز
ّ
• ما �أبرز مهام القوات الخا�صة؟
ف�سر �سبب �إن�شاء كلية الأميرة منى للتمري�ض.
• ّ
املجموعة (:)3
التطورات التي �شهدتها القوات الم�سلحة الأردنية في المرحلة الرابعة (1999-1977م)؟
• ما
ّ
• ّبين �أ�سباب �صدور قانون خدمة العلم.
• بماذا ُز ّود �سالح الجو الأردني في هذه المرحلة؟
املجموعة (:)4
• بر�أيك ،ما �أ�سباب ت�أ�سي�س �إدارة �ش�ؤون المر�أة الع�سكرية؟
• ما المجاالت التي �شاركت بها المر�أة في القوات الم�سلحة الأردنية؟
• ّبين �أ�سباب تزايد م�شاركة القوات الم�سلحة في عمليات ال�سالم الدولية.
• اذكر الدوافع لت�أ�سي�س �صرح ال�شهيد.
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 -3يناق�ش المعلم الطلبة
ّ
ويوجه �أ�سئلة ،ثم ّ
ّ -4
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم �سيتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.� -أداة التقويم :االختبار.
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ال�س�ؤال الأول :ما المق�صود بقانون خدمة العلم؟
ال�س�ؤال الثاني :في �أي حرب احتلت �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية؟
ف�سر ما ي�أتي:
ال�س�ؤال الثالثّ :
�أ  -ت�أ�سي�س كلية الأميرة منى للتمري�ض.
ب � -إن�شاء معهد تدريب عمليات ال�سالم.
تطورات �شهدتها القوات الم�سلحة في المرحلة الثالثة.
ال�س�ؤال لرابع :اذكر ثالثة ّ

�أن�شطة �إ�ضافية
ويو�ضحون �أهمية
ن�شاط عالجي :يذكر الطلبة متى بد�أت م�شاركة المر�أة الأردنية في القوات الم�سلحة،
ّ
ذلك؟
 يكمل الطلبة الخط الزمني للأحداث التاريخية الآتية:الحدث
ال�سنة

1967

الكرامة

1973

�صورا ب�أهم االجنازات الع�سكرية للقوات امل�سلحة خالل املرحلة الثالثة والرابعة
ن�شاط �إثرائي:يجمع الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم الدر�س مب�شاركة املر�أة الأردنية يف القوات امل�سلحة. -ي�ست�ضيف املعلم �إحدى �ضابطات القوات امل�سلحة ،للحديث عن املهام والواجبات التي تقوم بها.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي www.jaf.mil.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 �سعد �أبو ديه ،قا�سم محمد �صالح ،اجلي�ش العربي ن�ش�أة وتطور ودور القوات امل�سلحة الأردنية (-19211997م) ،عمان1997،م.
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الف�صل الأول

التطور التاريخي للقوات المسلحة األردنية  -الجيش العربي

احل�صة الثالثة

خام�سا :املرحلة اخلام�سة ( -1999حتى الآن).
ً
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يعدد �أهم التطورات التي �شهدتها القوات الم�سلحة الأردنية في المرحلة الخام�سة ( -1999حتى الآن).
ّ
يبين �أهمية ت�أ�سي�س مركز الملك عبداهلل الثاني للت�صميم والتطوير عام 1999م.
ّ
يف�سر �أ�سباب ا�ستحداث نظام النقل الإداري الع�سكري.
ّ
يثمن دور جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين ،في تطوير وتحديث القوات الم�سلحة الأردنية.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
مركز الملك عبداهلل الثاني للت�صميم والتطوير ،المركز الوطني للأمن و�إدارة الأزمات ،نظام النقل
الإداري.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االلتزام بالمواطنة الفاعلة للنهو�ض بالوطن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ المناق�شة ،والأ�سئلة والأجوبة ا�ستراتيجية العمل في مجموعات.خطوات تنفيذ الدرس

ويوجه ال�س�ؤال الآتي:
�صورا لدور المر�أة الع�سكري في القطاع ال�صحي،
التعلم القبلي :يعر�ض المعلم
ّ
ً
• ما الآثار الإيجابية لم�شاركة المر�أة الأردنية في القوات الم�سلحة ،وفي مختلف القطاعات؟
يمهد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤالين
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة على اللوح ،ثم ّ
الآتيين:
• ما �أهمية �إن�شاء جامعة م�ؤتة (الجناح الع�سكري)؟
• بر�أيك هل يتمتع الجندي الأردني بكفاءة وحرفية ع�سكرية؟ ناق�ش ذلك مع الأمثلة.
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )3مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
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املجموعة ( :)1البحث في منجزات المرحلة الخام�سة (1999م -حتى الآن) ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ف�سر �أ�سباب اهتمام الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين بتحديث القوات الم�سلحة وتطويرها.
• ّ
• ما �أهمية ت�أ�سي�س مركز الملك عبداهلل الثاني للت�صميم والتطوير؟
تحول تنظيم القوات الم�سلحة من نظام الفرق �إلى نظام المناطق الع�سكرية؟
• ّبين �أ�سباب ّ
املجموعة ( :)2تناول التطورات التي �أدخلت على القوات الم�سلحة في هذه المرحلة ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر بع�ض التطورات التي �شهدتها القوات الم�سلحة في هذه المرحلة.
ف�سر �أهمية تحديث �سالح الجو بالأ�سلحة المتطورة.
• ّ
• ب َِم تختلف هذه المرحلة عن �سابقاتها من المراحل؟
املجموعة ( :)3ا�ستعرا�ض �إن�شاء المركز الوطني للأمن و�إدارة الأزمات ونظام النقل ،في القوات
الم�سلحة ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين �أ�سباب �إن�شاء مركز �إدارة الأزمات.
ف�سر �أ�سباب ا�ستحداث نظام النقل الإداري الع�سكري.
• ّ
• بر�أيك ،هل واكبت القوات الم�سلحة التطور الإلكتروني في وحداتها الع�سكرية؟ ما �أهمية ذلك؟
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم مع التعزيز ،للت� ّأكد
 -3يناق�ش المعلم الطلبة
ّ
ويوجه �أ�سئلة ،ثم ّ
من تحقّق النتاجات.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة. �أداة التقويم :قائمة الر�صد.الرقم

الأداء

نعم

ال

1
يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

2
يف�سر �أ�سباب ا�ستحداث نظام النقل الإداري الع�سكري.
ّ

3
يدرك �أهمية ت�أ�سي�س مركز الملك عبد اهلل الثاني للت�صميم والتطوير.
ّ

 4يح ّلل الدوافع لإن�شاء مركز �إدارة الأزمات.
 5يحترم زمالءه في �أثناء المناق�شة والحوار.
6
يقدر �أهمية �إن�شاء جامعة م�ؤتة (الجناح الع�سكري).
ّ
7
يف�سر �أ�سباب اهتمام الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين بتحديث القوات الم�سلحة وتطويرها.
ّ
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�أن�شطة �إ�ضافية
مبينين المرحلة التي تمت
ن�شاط عالجي :يوفّق الطلبة بين الجدول (�أ) مع ما ينا�سبه في الجدول (ب)؛ ّ
فيها هذه الإنجازات:
الرقم

الأداء

� 1إن�شاء �صرح ال�شهيد.
 2ت�أ�سي�س كلية الأميرة منى للتمري�ض.

املرحلة

المرحلة الأولى (1953-1921م).
المرحلة الثانية (1966-1953م).

� 3إن�شاء المركز الوطني للأمن و�إدارة الأزمات .المرحلة الثالثة (1976-1967م).
المرحلة الرابعة (1999-1977م).
 4ت�شكيل لواء الحر�س الملكي.
 5ت�شكيل �سالح الجو الأردني.

المرحلة الخام�سة (-1999وحتى االن).

ن�ش��اط �إثرائي:بالرج��وع �إل��ى املوق��ع الإلكرتوين ملركز املل��ك عبد اهلل الث��اين للت�صميم والتطوي��ر (كادبي)
تقريرا عن مهام املركز والإجنازات التي حققها ،ويعر�ضه
 ،www.kaddb.mil.joيكتب �أح��د الطلبة
ً
يف الإذاعة املدر�سية؟

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم الدر�س ب�أهمية اال�ستقرار والأمان جلذب اال�ستثمارات.للتعرف �إلى مهامه وواجباته ،ويك ّلف الطلبة
 ّين�سق املعلم زيارة للمركز الوطني للأمن و�إدارة الأزمات؛ ّ
بكتابة تقرير بذلك ،وعر�ضه �أمام زمالئهم.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 -املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني .www.kingabdullah.jo

 املوقع الر�سمي ملركز امللك عبدا هلل الثاين للت�صميم والتطوير (كادبي) .www.kaddb.mil.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 املوقع الر�سمي للمركز الوطني للأمن و�إدارة الأزمات .www.ncscm.gov.jo القوات امل�سلحة الأردنية ،التاريخ الع�سكري للقوات امل�سلحة الأردنية  /اجلي�ش العربي الأردين-1921 ،2008م ،عمان2009 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى:
 -1ا�ستخل�ص من الن�ص دوافع تعريب قيادة اجلي�ش العربي الأردين.
إعالء لكلمتها.
اتخذ هذا القرار امللك احل�سني بن طالل  -رحمه اهلل تعالى -
توخيا مل�صلحة �أمتنا و� ً
ًّ
(ال�صفحة )124
								
		
 -2ع ّدد ثالثة حروب خا�ضها اجلي�ش العربي الأردين بني عامي .1973-1967
�أ  -حرب حزيران عام 1967م.
ب  -حرب الكرامة عام 1968م.
جـ  -حرب ت�رشين (رم�ضان) ( .1973ال�صفحة )125

ب � -أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
�أ -تعريب قيادة اجلي�ش :قيام امللك احل�سني بن طالل بطرد القائد الربيطاين (جلوب) يف � 1آذار عام1956م،
وتعيني اللواء را�ضي عناب رئي�س ًا للأركان( .ال�صفحة )123
ب -قانون خدمة العلم� :إحلاق الذكور ممن بلغوا �سن الثامنة ع�رشة يف التدريب الع�سكري ملدة عامني( .ال�صفحة )127
جـ -القوات اخلا�صةّ :
ت�شكلت يف املرحلة الثالثة ،ومن مهامها :اال�ستطالع ومكافحة الإرهاب ،وا�ستهداف
الأرتال الع�سكرية و�إعاقة تقدمها( .ال�صفحة )126
 -2بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ -تزايد م�شاركة �أفراد القوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي يف قوات حفظ ال�سالم.
ملا حظيت به من �سمعة دولية طيبة ،و�إ�شادة ب�شجاعة اجلندي الأردين وان�ضباطه( .ال�صفحة )127
ب -ت�أ�سي�س �إدارة �ش�ؤون املر�أة الع�سكرية.
ملتابعة �ش�ؤون املر�أة يف القوات امل�سلحة( .ال�صفحة )127
جـ -ت�أ�سي�س مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير.
ت�أ�س�س عام 1999م؛ لت�صنيع النماذج الأولية من املعدات املدنية والع�سكرية ،ولتلبية احتياجات القوات
امل�سلحة وال�سوق الت�صديرية( .ال�صفحة )128
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
 -3اذكر �أربعة من مظاهر تطور القوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي بني عامي (1999-1977م).
�أ � -إن�شاء جامعة م�ؤتة (اجلناح الع�سكري).
ب � -إن�شاء مديرية احلرب الإلكرتونية.
جـ � -صدور قانون خدمة العلم.
د  -تطوير �سالح اجلو الأردين( .ال�صفحة )127
 -4ح ّدد تاريخ الأحداث الآتية.
أ� � -إلغاء املعاهدة الأردنية الربيطانية ،عام 1957م( .ال�صفحة )124
ب  -معركة الكرامة ،عام 1968م( .ال�صفحة )125
ِ -5
هات �أمثلة على كل مما ي�أتي:
أ�  -حروب خا�ضتها القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي.
حرب حزيران 1968م ،حرب الكرامة 1968م ،حرب ت�رشين (رم�ضان) 1973م( .ال�صفحة )125
ب � -ألوية جديدة �أن�شئت يف القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي.
لواء احلر�س امللكي ،لواء الإمام علي بن �أبي طالب ،لواء القاد�سية ،لواء حطني( .ال�صفحة )125
جـ  -املجاالت التي �شاركت فيها املر�أة الأردنية يف القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي.
كلية الأمرية منى للتمري�ض.-جتنيد العديد من اجلامعيات بو�صفهن �إداريات( .ال�صفحة )126
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الف�صل الثاين

عدد احل�ص�ص ح�صتان
الدور التنموي واإلنساني للقوات المسلحة األردنية  -الجيش العربي

احل�صة الأوىل

�أولاً  :الدور التنموي للقوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يعدد الأدوار التي يقوم بها الجي�ش العربي ،ومهام كل دور.
ّ
يبين الدور التنموي للقوات الم�سلحة في مجال القوى الب�شرية والتعليم.
ّ
ي�ستخل�ص �إ�سهامات القوات الم�سلحة في المجالين ال�صناعي وال�صحي.
يذكر �أهم الم�شاريع الزراعية والمائية التي نفذتها القوات الم�سلحة.
يقدر دور القوات الم�سلحة في تنمية المجتمع المحلي.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الدور القومي ،الدور التنموي ،الدور الإن�ساني ،القوى الب�شرية ،م�شروع طاقة الرياح ،معر�ض (�أيدك�س)
و(�سوفك�س).

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -االعتزاز بجهود القوات الم�سلحة والأجهزة الأمنية في دعم المجتمع المحلي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ المحا�ضرة� ،ضيف زائرخطوات تنفيذ الدرس

يوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبلي :يعر�ض المعلم
�صورا لإنجازات القوات الم�سلحة الأردنية ثم ّ
ً
• هل يقوم الجي�ش ب�أدوار غير دوره الع�سكري؟ اذكرها.
�سم بع�ض الجامعات �أو الكليات �أو المدار�س الع�سكرية.
• ِّ
يمهد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤالين
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة على اللوح ،ثم ّ
الآتيين:
• ما �أهمية الدور التنموي للقوات الم�سلحة؟
• اذكر بع�ض الم�شاريع التنموية التي نفذتها القوات الم�سلحة.
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 -2ي�ست�ضيف المعلم �أحد �ضباط القوات الم�سلحة للحديث حول الدور التنموي للقوات الم�سلحة
يوجه الأ�سئلة الآتية:
في مجال القوى الب�شرية ،ثم ّ
• ّبين الدور الع�سكري والقومي والتنموي للجي�ش العربي الأردني.
• ما �أبرز المجاالت التي تقوم بها القوات الم�سلحة في مجال القوى الب�شرية؟
• ّبين الإ�سهامات التي تقوم بها مديرية التعليم والثقافة الع�سكرية.
هات اً
مثال
• هل تقوم القوات الم�سلحة بدمج الجانب النظري والتطبيقي في الم�شاريع التنموية؟ ِ
على ذلك.
• اذكر الخدمات التي تقدمها القوات الم�سلحة في المجال ال�صناعي ،مع ذكر �أمثلة على �أهم
الم�صانع الع�سكرية التي ان�شاتها القوات الم�سلحة الأردنية ،والمعار�ض ال�صناعية التي �شاركت
بها داخل الأردن وخارجه.
• ّبين دور القوات الم�سلحة الأردنية في المجال ال�صحي والزراعي والمائي ،واذكر �أبرز الم�شاريع
الزراعية والمائية التي نفذتها القوات الم�سلحة الأردنية.
يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم ويع ّززهم.
 -3يناق�ش المعلم الطلبة
ّ
ويوجه �أ�سئلة ،ثم ّ
ّ -4
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة. �أداة التقويم� :سلم تقدير.الرقم

معايري الأداء

1
يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
2
يبين �أبرز الإ�سهامات التي تقوم بها القوات الم�سلحة في التربية والتعليم.
ّ

 3يعطي �أمثلة على بع�ض الم�شاريع الم�شتركة مع الجامعات.

4
يعدد الخدمات التي تقوم بها القوات الم�سلحة في المجال ال�صناعي.
ّ

 5يذكر �أمثلة على �أهم الم�ست�شفيات الع�سكرية في منطقته �أو محافظته.

يبين �أبرز الم�شاريع الزراعية والمائية ،التي نفّذتها القوات الم�سلحة
ّ
6
الأردنية.
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م�ستويات الأداء
جيد �ضعيف
ممتاز

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يوفّق الطلبة بين المجاالت في الجدول ( أ� ) مع ما ينا�سبه من الأعمال التي تقوم بها
القوات الم�سلحة في الجدول (ب)
املجال
التعليم والثقافة الع�سكرية
ال�صناعة
الزراعة والري
ال�صحة

العمل
�إن�شاء ال�سدود
تقديم العالج للمر�ضى
تقديم الخدمات الفنية
المدار�س والجامعات الع�سكرية

ين�سق الطلبة زيارة �إلى م�ست�شفى ع�سكري قريب ،ويجرون مقابلة مع مدير امل�ست�شفى،
ن�شاط �إثرائيّ :
تقريرا عن �أهم اخلدمات الطبية التي يقدمها امل�ست�شفى للمواطنني ،ويعر�ضونه يف الإذاعة
ثم يكتبون
ً
املدر�سية.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط املعلم بني �إن�شاء جامعة م�ؤتة اخلدمات الطبية امللكية ،ودورها يف �إعداد الكفاءات الأردنية الوطنية.ين�سق املعلم زيارة �إلى جامعة م�ؤتة �أو �إحدى مدار�س الثقافة الع�سكرية ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير عن
 ّاخلدمات التي تقدIمها ،وعر�ضه �أمام طلبة ال�صف.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي .www.jaf.mil.jo املوقع الر�سمي ملديرية الرتبية والتعليم والثقافة الع�سكرية .www.jaf.mil.jo/Contents/Educationم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 املوقع الر�سمي للخدمات الطبية امللكية .www.jrms.mil.jo املوقع الر�سمي جلامعة م�ؤتة اجلناح الع�سكري .www.mutah.edu.jo -محمد عبده حتاملة ،الها�شميون :مواقف و�إجنازات ،عمان2008 ،م.
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الف�صل الثاين

الدور التنموي واإلنساني للقوات المسلحة األردنية  -الجيش العربي

احل�صة الثانية

ثانيًا :جمال الإنقاذ واخلرائط والبناء والتعمري.
الدور الإن�ساين للقوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يبين الدور الإن�ساني الذي يقوم به الجي�ش العربي في مجال الإنقاذ والإخالء.
ّ
يتعرف مهام المركز الجغرافي الملكي ،في مجال الخرائط والم�ساحة الجوية.
ّ
يح ّلل الأهداف التي حققتها القوات الم�سلحة في قوات حفظ ال�سالم الدولية.
يثمن الدور الإن�ساني للقوات الم�سلحة الأردنية.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الإخالء والإنقاذ ،القوة البحرية الملكية المركز الجغرافي الملكي ،القرو�ض الإ�سكانية ،المناطق المنكوبة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االفتخار بالم�ؤ�س�سة الع�سكرية االردنية. -االعتزاز بالدور الإن�ساني للقوات الم�سلحة الأردنية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ المناق�شة �ضمن فريق ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ �أوراق العمل ا�ستراتيجية الع�صف الذهنيخطوات تنفيذ الدرس

يوجه ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبلي :يعر�ض المعلم
�صورا للقوات الم�سلحة الأردنية في قوات حفظ ال�سالم ،ثم ّ
ً
• ما الفرق بين الدور التنموي والدور الإن�ساني للقوات الم�سلحة؟
يمهد للدر�س عن طريق جل�سة
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة على اللوح ،ثم ّ
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
ع�صف ذهني،
ّ
• هل لك قريب �شارك في قوات حفظ ال�سالم الدولية؟ ما الدور الذي قام به؟
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• اذكر بع�ض الخدمات الإن�سانية للقوات الم�سلحة.
تقدمها القوات الم�سلحة في حالة حدوث في�ضانات �أو حريق؟
• ما الم�ساعدات التي ّ

 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:

املجموعة ( :)1بيان دور القوات الم�سلحة في مجال الإنقاذ والإخالء ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين دور القوات الم�سلحة في مجال الإنقاذ والإخالء.
• هل �شاركت مع الجي�ش في عمليات �إنقاذ و�إخالء؟

• كيف ن�سهم بو�صفنا مواطنين في الم�ساعدة مع الجي�ش ،في عمليات الإنقاذ والإخالء؟
املجموعة ( :)2ا�ستعرا�ض دور القوات الم�سلحة في مجال الم�ساحة الع�سكرية والتعمير ،والإجابة عن
ال�س�ؤالين الآتيين:
• ما مهمة المركز الجغرافي الملكي؟
و�ضح �إ�سهامات القوات الم�سلحة في مجال البناء والتعمير.
• ّ

املجموعة ( :)3تناول الدور الإن�ساني للقوات الم�سلحة الأردنية ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما المق�صود بالدور الإن�ساني للجي�ش؟
و�ضح الإ�سهامات الأردنية في قوات حفظ ال�سالم الدولية.
• ّ

• ما الدوافع التي دفعت الأمم المتحدة الختيار القوات الم�سلحة الأردنية ،في قوات حفظ ال�سالم الدولية؟

املجموعة ( :)4البحث في �أهمية الم�شاركة الأردنية في قوات ال�سالم الدولية ،والإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
و�ضح ال�صورة الم�شرقة للجندي الأردني في ميدان حفظ ال�سالم العالمي.
• ّ

�سم بع�ض المناطق في العالم ،التي �شاركت فيها القوات الم�سلحة الأردنية.
• ِّ

• ما الأهداف التي حققتها الم�شاركة الأردنية في قوات حفظ ال�سالم الدولية؟
يزودهم المعلم بتغذية راجعة ،مع
مقرر كل مجموعة �إجاباتهم ويناق�شها �أمام الطلبة ،ثم ّ
 -3يعر�ض ّ
التعزيز والت� ّأكد من تحقّق النتاجات.

التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المعتمد على الأداء. �أداة التقويم� :سلم تقدير.209

الرقم

معايري الأداء

1
يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ

م�ستويات الأداء
جيد �ضعيف
ممتاز

2
يبين دور بين دور القوات الم�سلحة في مجال الإنقاذ والإخالء.
ّ

 3ي�ستنتج مهمة المركز الجغرافي الملكي.

4
يو�ضح �إ�سهامات القوات الم�سلحة في مجال البناء والتعمير.
ّ
5
يو�ضح الإ�سهامات الأردنية في قوات حفظ ال�سالم الدولية.
ّ
6
ي�سمي بع�ض المناطق في العالم ،التي �شاركت فيها القوات الم�سلحة الأردنية.
ّ

 7يعدّ د الأهداف التي حققتها الم�شاركة الأردنية في قوات حفظ ال�سالم الدولية.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :تقوم القوات الم�سلحة بدور �أن�ساني كبير في مجاالت متعددة .يذكر الطلبة �أمثلة عليها.
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات الم�سلحة الأردنية – الجي�ش العربي
تقريرا عن م�شاركة القوات الم�سلحة الأردنية بقوات حفظ ال�سالم
 ،www.jaf.mil.joيكتب �أحد الطلبة
ً
الدولية ،ثم يعر�ضه �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،وم�شاركة القوات الم�سلحة بقوات حفظ ال�سالم الدولية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي للقيادة العامة للقوات الم�سلحة الأردنية – الجي�ش العربي .www.jaf.mil.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -حمزه عثمان ب�صبو�ص ،الر�ؤى الملكية لل�سالم والتنمية ،عمان ،المكتبة الوطنية2010 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ � -أ�سئلة املحتوى
 -1ما الأدوار التي يقوم بها اجلي�ش العربي الأردين؟
�أ  -الدور الع�سكري بالدفاع عن حدود الوطن و�صد العدوان عنه.
ب  -الدور القومي بالوقوف �إلى جانب الأ�شقاء العرب في �أزماتهم.
جـ  -الدور التنموي بدفع حركة التنمية والم�شاركة في الم�شاريع االقت�صادية.
د  -الدور الإن�ساني على الم�ستوى العالمي( .ال�صفحة )130
 -2بينّ الدور الإن�ساين الذي يقوم به اجلي�ش العربي الأردين يف جمال الإنقاذ والإخالء.

	•فتح الطرق و�إزالة الأنقا�ض والثلوج.
	•البحث والتحري والإنقاذ في حاالت الغرق( .ال�صفحة )133
ب � -إجابات �أ�سئلة الف�صل
 -1ما املق�صود باملركز اجلغرايف امللكي؟
الجهة الم�س�ؤولة عن �إ�صدار الخرائط والمخططات( .ال�صفحة )133
 -2بينّ �إ�سهامات القوات امل�سلحة الأردنية يف جمال الزراعة والري.
ب -ا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية.
أ� � -إن�شاء ال�سدود الترابية في البادية الأردنية
جـ � -شق الطرق الزراعية( .ال�صفحة )132
 -3ع ّدد الثوابت التي انطلق منها الأردن مب�شاركته يف قوات حفظ ال�سالم الدولية.
أ�  -المكانة الدولية التي يتمتع بها .ب -ر�سالته و�إيمانه بالدور الإن�ساني.
جـ  -ال�سمعة الطيبة من حيث التدريب والت�سليح واالن�ضباط( .ال�صفحة )134
و�ضح دور القوات امل�سلحة الأردنية يف املجال التعليمي والثقايف.
ّ -4
�أ  -توفير التعليم المجاني في مدار التعليم والثقافة الع�سكرية.
ب  -توفير التعليم الجامعي لأبناء العاملين والمتقاعدين وال�شهداء.
جـ  -الم�شاركة في �إعداد البحوث العلمية والم�شروعات ال�صناعية( .ال�صفحة )131
 -5بينّ مهام القوات امل�سلحة يف جمال الإنقاذ والإخالء:
�أ  -فتح الطرق ب�إزالة الأنقا�ض والثلوج.
ب  -البحث والتحري والإنقاذ في حاالت الغرق عن طريق القوة البحرية الملكية( .ال�صفحة )133
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الف�صل الثالث

عدد احل�ص�ص ح�صتان
األجهزة األمنية في األردن

احل�صة الأوىل

�أولاً  :الأمن العام
ثانيًا :الدفاع املدين
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يبين �أهمية الأمن واال�ستقرار في حياة المجتمعات وتقدمها.
ّ
يذكر مهام الأمن العام.
ي�سمي الإدارات والوحدات التي ا�ستحدثت في عهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني.
ّ
يعدد واجبات ومهام الدفاع المدني.
ّ
يعتز بدور الأمن العام والدفاع المدني في حماية وحفظ �أمن الوطن والمواطن.

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

حق الحياة ،الأجهزة الأمنية ،الأمن العام ،مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،ال�شرطة المجتمعية ،ال�شرطة البيئية،
�إذاعة �أمن �أف �أم� ،شرطة الأحداث ،الدفاع المدني ،الوقاية وال�سالمة العامة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 االلتزام بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الد�ستور الأردني. االلتزام بالقوانين والأنظمة. -الحفاظ على الأمن الوطني ال�شامل.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

 ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ التحليل ،ع�صف ذهني. ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر؛ المحا�ضرة� ،ضيف زائر.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه ال�س�ؤال الآتي:
التعلم القبلي :يعر�ض المعلم
�صورا لرجال الأمن العام والدفاع المدني ،ثم ّ
ً
يعد الأمن واال�ستقرار �أ�سا�س وجود المجتمعات وتقدمها؟
• بر�أيك ،لماذا ّ
يمهد للدر�س عن طريق جل�سة
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة على اللوح ،ثم ّ
ع�صف ذهني بتوجيه ال�س�ؤال الآتي:
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• ماذا تفعل في الحاالت الآتية� :شاهدت حادث �سير �أمامك� ،أو طفلاً يغرق في بركة �سباحة� ،أو
منزل يتعر�ض للحريق �أو ال�سرقة.

 -2ي�ست�ضيف المعلم �أحد �ضباط الأمن العام للحديث عن مهام وواجبات الأمن العام ،وتحليل دوره
المهم في المجتمع ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• ّبين �أثر الأمن واال�ستقرار على حياة المواطنين.

• اذكر المهام التي تقع على عاتق جهاز الأمن العام.

• ّبين الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى تفاقم الم�شكالت والجرائم في المجتمع.

• ما الأخطار التي قد تنجم عن عدم احترام القانون وتطبيقه؟

• ّبين دور ال�شرطة المجتمعية و�أثرها في المجتمع.

و�ضح دور الم�ؤ�س�سات التربوية والدينية والإعالمية في الوقاية من الجريمة.
• ّ
�سم بع�ض الإدارات الأمنية التي ا�ستحدثت في عهد الملك عبد اهلل الثاني.
• ِّ

 -3ي�ست�ضيف المعلم �أحد �ضباط جهاز الدفاع المدني للحديث عن مهام وواجبات الدفاع المدني،
ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• متى ت�أ�س�س جهاز الدفاع المدني؟

• ما الواجبات المناطة بجهاز الدفاع المدني؟
• ف�سر( :درهم وقاية خير من قنطار عالج).

يقدمها الدفاع المدني.
• اذكر �أمثلة على الخدمات التي ّ

• ّبين دورك بو�صفك مواط ًنا في الحفاظ على الأمن الوطني.

يزودهم بتغذية راجعة حول �إجاباتهم.
 -4يناق�ش المعلم الطلبة
ّ
ويوجه �أ�سئلة ،ثم ّ
ّ -5
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة.� -أداة التقويم� :سلم تقدير لفظي.
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مهارات

يبين
ّ
يقدم �أمثلة
ّ
ّ
التفكير الناقد
يو�ضح على دول المهام
التي تقع الواجبات (درهم
�أهمية
م�ستقرة
ا�سم
المناطة وقاية ي�ستنتج
المفاهيم
ر
يف�س
أمن
ل
ا
على
أمنيا،
ّ
� ًّ
الرقم الطالب
يوجه
بجهاز خير من الحقائق
والم�صطلحات واال�ستقرار و�أخرى
عاتق
ّ
الم�ؤ�شرات
غير
�أ�سئلة.
من
في حياة
جهاز الدفاع قنطار
م�ستقرة
المواطن.
الأمن المدني .عالج) .الدر�س
أمنيا.
�
ًّ
العام.
يذكر

يف�سر:
ّ

1
2
3
4
5

�أن�شطة �إ�ضافية
�صورا لرجال الأمن العام والدفاع المدني ،و�أهم الأعمال التي يقومون
ن�شاط عالجي :يجمع الطلبة
ً
بها ،ثم يل�صقونها على لوحة جدارية ،ويعر�ضونها في المدر�سة.
ن�شاط �إثرائي:
يعبرون فيها عن مدى تقديرهم لدور جهاز الأمن العام
 يكتب الطلبة ر�سالة �إلى مدير ال�شرطة في المنطقةّ ،واالعتزاز بما يقوم به من تر�سيخ وحفظ للأمن الوطني ال�شامل.
 بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي لمديرية الأمن العام  ،www.psd.gov.joتقوم �إدارة ال�شرطة الن�سائية بتقديمتقريرا بذلك ويعر�ضونه في الإذاعة المدر�سية.
العديد من الخدمات للمجتمع الأردني ،يكتب الطلبة ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،واحترام وتطبيق القانون.ويعرف الطلبة ب�أهم الواجبات
 ّين�سق المعلم زيارة �إلى �أحد المراكز الأمنية �أو الدفاع المدني في المنطقةُّ ،
والمهام التي يقومون بها.
 يدعو المعلم �أحد �أفراد مكافحة المخدرات ،للحديث عن مخاطر هذه الآفة على طلبتنا ومدار�سنا ومجتمعناالأردني.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الد�ستور الأردني. الموقع الر�سمي لمديرية الأمن العام .www.psd.gov.jo الموقع الر�سمي للدفاع المدني .www.cdd.gov.jo الموقع الر�سمي لأكاديمية الأمير الح�سين بن عبد اهلل الثاني للحماية المدنية .www.pha.edu.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الموقع الر�سمي لإدارة مكافحة المخدرات .www.ank-narctics.psd.gov.jo �أمين م�شاقبة ،النظام ال�سيا�سي الأردني والم�سيرة الديمقراطية ،ط ،4عمان ،دار الحامد1995 ،م. -محمد نور الدبا�س ،تاريخ الأردن في عهد الها�شميين ،عمان2008 ،م.
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الف�صل الثالث

األجهزة األمنية في األردن

احل�صة الثانية

ثالثًا :دائرة املخابرات العامة.
راب ًعا :قوات الدرك.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يبين �أهمية دائرة المخابرات العامة في حفظ الأمن الوطني.
ّ
يعدد الواجبات والمهام الوطنية التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة.
ّ
يبين متى ت�شكلت قوات الدرك.
ّ
يذكر الواجبات الأمنية والإن�سانية لقوات الدرك.
يقدر دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
دائرة المخابرات العامة ،الإرهاب ،التخريب الفكري ،التخريب المادي ،التج�س�س ،حقوق الإن�سان،
الأمن واال�ستقرار الوطني ،قوات الدرك ،البعثات الدبلوما�سية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات

 -الحفاظ على ال�شراكة المجتمعية بين المواطن والأجهزة الأمنية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية العمل الجماعي؛ المناق�شة �ضمن فريق. ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ الع�صف الذهني.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
• بر�أيك� ،إال َم ت�ؤدي الم�شكالت الآتية( :ال�شعور بالحرمان ،والتفكك الأ�سري ،عدم االنتماء)؟
• كيف ت�سهم بو�صفك مواط ًنا في الأمن الوطني المجتمعي؟
يمهد للدر�س بعر�ض �صور
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة على اللوح .ثم ّ
يوجه عن طريق جل�سة ع�صف ذهني ،ال�س�ؤالين الآتيين:
لفر�سان الحق ورجال الدرك ،ثم ّ
• بر�أيك ،ما المهام التي تقوم بها هذه الأجهزة الأمنية؟
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مجتمعا من دون �أجهزة �أمنية ،كيف يكون؟
تخيل
•
ً
ّ
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
املجموعة ( :)1البحث في ن�ش�أة دائرة المخابرات العامة واجباتها ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• متى ت� ّأ�س�ست دائرة المخابرات العامة؟
ف�سر :تحظى دائرة المخابرات العامة بثقة و�سمعة عالمية كبيرة.
• ّ
• اذكر �أبرز الواجبات والمهام الوطنية التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة.
املجموعة ( :)2ا�ستعرا�ض الإنجازات المهمة لدائرة المخابرات العامة ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
• اذكر بع�ض الأمثلة على نجاح دائرة المخابرات في �إحباط المخططات الإرهابية.
و�ضح طبيعة العالقة بين رجل الأمن والمواطن في حماية الوطن.
• ّ
املجموعة ( :)3البحث في �أهمية وجود دائرة المخابرات العامة ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
• ما �أهمية وجود دائرة المخابرات في تحقيق الأمن الوطني؟
• هل واكبت المخابرات العامة المتغيرات والم�ستجدات الوطنية والعالمية؟
املجموعة ( :)4تناول مهام قوات الدرك وواجباته ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• متى ّ
ت�شكلت قوات الدرك؟
أعط �أمثلة على المهام التي تقوم بها قوات الدرك.
• � ِ
• اذكر الواجبات الأمنية والإن�سانية التي تقوم بها قوات الدرك.
• اكتب فقرة من �أربعة ا�سطر ،تتحدث فيها عن دورك في م�ساعدة الأجهزة الأمنية لحماية الوطن.
يزودهم بتغذية راجعة ،ثم
 -3يعر�ض مقرر كل مجموعة �إجاباتهم ويناق�شها المعلم �أمام الطلبة ،ثم ّ
يك ّلف الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة نهاية الف�صل؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :القائمة على الأداء. �أداة التقويم :قائمة ر�صد.الرقم

الأداء

نعم

ال

يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
1
ّ
 2يظهر الم�شاعر الإيجابية نحو الآخرين.

 3يذكر مهام وواجبات دائرة المخابرات العامة.
يو�ضح دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن.
4
ّ
 5يذكر �أمثلة على مهام قوات الدرك.

 6يلفت االنتباه بطريقة مالئمة عن طريق �إجاباته المدعمة بالأمثلة.
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�أن�شطة �إ�ضافية
يحدد الطلبة الجهاز الأمني الذي يقوم بالمهام الآتية ح�سب الجدول المرفق:
ن�شاط عالجيّ :
املهمة

اجلهاز

حماية وحرا�سة المالعب الريا�ضية.
حرا�سة البعثات الدبلوما�سية وحمايتها.
مكافحة التج�س�س.
جمع المعلومات وتحليلها.
مكافحة الإرهاب.
ن�شاط �إثرائي:
تقريرا
 بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي لدائرة المخابرات العامة  ،www.gid.gov.goيكتب الطلبةً
عن مهام وواجبات الدائرة ،ودورها في الت�صدي للإرهاب.
 بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي لمديرية الأمن العام  ،www.psd.gov.joتقوم �إدارة ال�شرطة الن�سائيةتقريرا بذلك ويعر�ضونه في الإذاعة
بتقديم العديد من الخدمات للمجتمع الأردني ،يكتب الطلبة
ً
المدر�سية.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،ودور المواطن في الحفاظ على الأمن الوطني.للتعرف �إلى المهام والواجبات
ين�سق المعلم زيارة �إلى �إحدى وحدات قوات الدرك في المنطقة؛
 ّّ
تقريرا ويعر�ضونه في الإذاعة المدر�سية.
التي تقوم بها ،ثم يكتبون
ً

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 -الد�ستور الأردني.

م�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 الموقع الر�سمي الر�سمي لدائرة المخابرات العامة .www.gid.gov.go الموقع الر�سمي للمديرية العامة لقوات الدرك .www.jdf.gov.jo عي�سى �أبو �شيخة ،عبد اهلل الثاني :الملك المعزز ،عمان ،دار المناهج للن�شر والتوزيع2010 ،م.218

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
 -1اذكر مهام الدفاع املدين الأردين.
أ�  -حماية الأرواح والممتلكات العامة ،وتوعية المواطنين ب�إجراءات الوقاية وال�سالمة العامة.
ب  -القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحاالت الإ�سعاف.
جـ  -توفير و�سائل الإنذار من الغارات والكوارث و�أدواته.
د  -تدريب الفرق التطوعية على �أعمال الدفاع المدني.
هـ  -الت�أكّ د من توافر �شروط ال�سالمة العامة في المباني( .ال�صفحة )138
و�ضح واجبات قوات الدرك.
ّ -2
�أ  -توفير البيئة الآمنة للمواطن الأردني.
ب  -حماية الم�ؤ�س�سات والم�صالح الحيوية للدولة.
جـ  -حماية الوفود الر�سمية الزائرة للمملكة.
د  -توفير المظلة الأمنية للمهرجانات والفعاليات والن�شاطات الريا�ضية.

هـ  -حرا�سة المن�ش�آت والبعثات الدبلوما�سية.
و  -تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين وتوزيع الم�ساعدات.
ع  -توفير البيئة الآمنة لإنجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية والنقابية( .ال�صفحة )140
 -3ع ّدد مهام دائرة املخابرات العامة الأردنية.

أ�  -جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها �إلى �صانع القرار ال�سيا�سي.
ب  -مقاومة التخريب الفكري الذي يولّد فعلاً
تخريبيا.
ماديا
ًّ
ًّ
 مقاومة التخريب المادي ومكافحة الإرهاب ب�صوره كافة. مكافحة التج�س�س( .ال�صفحة )139 -4ف�سرّ ما ي�أتي:
أمنوذجا لأجهزة ال�رشطة العاملية.
�أ  -يع ّد جهاز الأمن العام الأردين � ً
لأنه �أخذ في الح�سبان الأبعاد الوقائية والإن�سانية واالجتماعية والح�ضارية للوظيفة ال�شرطية( .ال�صفحة 137
ب � -إن�شاء ال�رشطة املجتمعية.
 لتعزيز ال�شراكة بين رجل ال�شرطة والمجتمع المحلي لحل بع�ض الم�شكالت( .ال�صفحة )138 -5ع ّدد الإدارات والوحدات التابعة جلهاز الأمن العام التي ا�ستحدثت يف عهد امللك عبد اهلل الثاين.

�إدارة ال�شرطة البيئية ،ووحدة �أمن وت�شجيع اال�ستثمار ،و�إذاعة �أمن �أف�.أم ،و�إدارة �شرطة الأحداث( .ال�صفحة )138
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مشروع نهاية الوحدة

 �إعداد معر�ض �صور �أو جناح داخل املدر�سة؛ لعر�ض الإجنازات الكبرية للقوات امل�سلحة والأجهزة الأمنيةالأردنية.
 -1عنوان املعر�ض( :القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأردنية – �إجناز وتطور)
 -2و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات ،كما ي�أتي:
• املجموعة ( :)1جمموعة اجلي�ش العربي.
• املجموعة ( :)2جمموعة الأمن العام.
• املجموعة ( :)3جمموعة الدفاع املدين.
• املجموعة ( :)4جمموعة املخابرات العامة.
• املجموعة ( :)5جمموعة قوات الدرك.
 -3ك ّلف املجموعات بتجهيز ال�صور اخلا�صة بها واملعلومات والفيديوهات والعر�ض التو�ضيحي ،و�إح�ضار
كل ما يتع ّلق بها من مراحل تا�سي�سها وتطورها �إلى يومنا هذا ،و�إبراز دور القيادة الها�شمية بتحديثها
ومتابعة اجنازاتها.
 -4ترتيب الأعمال داخل القاعة.
 -5دعوة طلبة املدر�سة واملجتمع املحلي حل�ضور فعاليات املعر�ض.
 -6تكرمي الطلبة امل�شاركني وتعزيزهم.
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تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

كانت القوة العربية �إحدى ت�شكيالت اجلي�ش يف املرحلة الأولى.

2

�أطلق ا�سم اجلي�ش العربي على جي�ش الإمارة عام 1946م.

3

مت تعريب اجلي�ش الأردين بتاريخ � 1آذار عام 1965م.

4

�أول رئي�س �أركان للجي�ش العربي هو اللواء را�ضي عناب.

5

�رصح ال�شهيد معلم يخلد �شهداء اجلي�ش العربي الأردين.

6

يتم ّثل الدور التنموي للجي�ش يف امل�شاركة بالتنمية وامل�شاريع االقت�صادية.

10

معر�ض (�أيدك�س) معر�ض �صناعي ع�سكري ت�شارك به القوات امل�سلحة
الأردنية.
اجلهة التي ت�صدر اخلرائط هي مركز امللك عبداهلل للت�صميم والتطوير.
ي�شارك الأردن العامل بقوات حفظ ال�سالم الدولية للم�ساعدة الإن�سانية
لل�شعوب املنكوبة.
مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه ،من مهام جهاز الأمن العام.

11

القيام بعمليات الإطفاء وحاالت الإ�سعاف ،من واجبات قوات الدرك.

12

جمع املعلومات وحتليلها ومقاومة الإرهاب ،من مهام الدفاع املدين.
حرا�سة املن�ش�آت والبعثات الدبلوما�سية ،من واجبات دائرة املخابرات
العامة.
حماية الوفود الر�سمية الزائرة للمملكة من مهام قوات الدرك.

7
8
9

13
14

الإجابة
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م�سرد امل�صطلحات
القاف

الألف

�إدارة �ش���ؤون الم��ر�أة الع�سكري��ة ،الإخ�لاء والإنق��اذ ،الق��وة العربي��ة ،القوة ال�سيارة ،الق��وات الخا�صة ،قانون
الأجهزة الأمنية ،الأمن العام� ،إذاعة �إم �إف �إم ،الإرهاب ،خدم��ة العلم ،الق��وى الب�شرية ،الق��وة البحرية الملكية،
القرو�ض الإ�سكانية ،قوات الدرك.
الأمن واال�ستقرار الوطني.

الكاف

الباء

كلوب با�شا ،كلية الأميرة منى للتمري�ض.

البعثات الدبلوما�سية.

الالم

التاء
تعري��ب قي��ادة الجي���ش التخري��ب الفك��ري ،التخريب اللواء را�ضي عناب.
المادي ،التج�س�س.

امليم

احلاء

الدور القومي ،الدور التنموي ،الدور الإن�ساني ،الدفاع
المدني ،دائرة المخابرات العامة.

مرك��ز الملك عب��داهلل الثاني للت�صمي��م والتطوير ،مركز
�إدارة الأزم��ات ،م�شروع طاقة الرياح ،معر�ض �أيدك�س،
معر���ض �سوفك�س ،مراكز الإ�ص�لاح والت�أهيل ،المركز
الجغراف��ي الملك��ي ،المناط��ق المنكوب��ة ،المرك��ز
الجغرافي.

ال�شني

النون

حق الحياة ،حقوق الإن�سان.
الدال

ال�شرطة المجتمعية ،ال�شرطة البيئية� ،شرطة الأحداث.

نظام النقل الإداري.

ال�صاد
�صرح ال�شهيد.
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الهاء
الوقاية وال�سالمة العامة.

الوحدة ال�سابعة :احلياة االقت�صادية يف االردن
ا�ستعر�ضت هذه الوحدة قطاعات الزراعة وال�صناعة والتجارة وال�سياحة يف الأردن وتطورها ،والتحديات
التي تواجهها ،وقد جاءت هذه الوحدة يف ثالثة ف�صول :تناول الف�صل الأول الزراعة يف الأردن ،وتناول
الف�صل الثاين ال�صناعة والتجارة يف الأردن� ،أما الف�صل الثالث فتناول ال�سياحة يف الأردن.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّيتعرف قطاعات احلياة االقت�صادية يف الأردن.
 ّيبي املهام الرئي�سة للم�ؤ�س�سات االقت�صادية يف الأردن.
 نّ ي�ستخل�ص �أهم التطورات يف مختلف القطاعات االقت�صادية الأردنية.يبي �إجنازات امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف الأردن.
 نّ يقرتح حلو ًال للم�شكالت االقت�صادية يف الأردن.يقدر دور امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الأردنية يف النهو�ض باالقت�صاد الأردين.
 ّيثمن الإجنازات التي حققها الأردن يف املجاالت االقت�صادية املختلفة.
 ّ -يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم
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العبارة

1

تعد ال�سياحة من القطاعات االقت�صادية.
ال ّ

2

�سد التنور من ال�سدود الأردنية.

3

تتناق�ص الأرا�ضي الزراعية ب�سبب الزحف العمراني.

4

م�ؤ�س�سة المناطق الحرة من الم�ؤ�س�سات ال�صناعية.

5

يهدف قانون ت�شجيع اال�ستثمار �إلى جذب اال�ستثمارات العربية
والأجنبية.

6

تعد طرق الموا�صالت من مقومات ال�سياحة.
ال ّ

7

ال�سياح��ة العالجي��ة ه��ي زيارة الأماك��ن الديني��ة المقد�س��ة الإ�سالمية
والم�سيحية.

8

دبين وعجلون من الم�صايف في الأردن.

الإجابة

الف�صل الأول

-

عدد احل�ص�ص ح�صتان
الزراعة في االردن

احل�صة الأوىل

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يتتبع تطور الزراعة في االردن.
ّ
يف�سر تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الما�ضية.
ّ
يبين الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لدعم القطاع الزراعي.
ّ
يقدر دور الحكومة في دعم القطاع الزراعي.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الأردن ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الأمن الغذائي ،الزراعة البعلية ،الر�سوم الجمركية ،الأنظمة الزراعية الحديثة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بدور القطاع الزراعي في رفد االقت�صاد الوطني. -الحفاظ على الأرا�ضي الزراعية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سترايجية التفكير الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني. ا�ستراتيجية العمل الجماعي؛ التعلم التعاوني.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
عدد �أهم المحا�صيل الزراعية في الأردن.
• ّ
• ما نتائج الهجرة من الريف �إلى المدينة في الأردن؟
 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س ،ويعر�ض النتاجات الخا�صة على اللوح ،ويناق�شها مع الطلبة.
يمهد المعلم للدر�س بتهيئة الطلبة للتعلم عن طريق ربط التعلم الحالي بالتعلم ال�سابق ،في جل�سة
ّ -2
ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
ع�صف ذهني،
ّ
ف�سر( :بد�أت الح�ضارة من كوخ الفالح).
• ّ
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• ما العوامل التي �أ ّدت �إلى ن�شوء الح�ضارات؟
 -3يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
تطور الزراعة في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
املجموعة ( :)1مناق�شة مو�ضوع ّ
• ما �أهمية الزراعة؟
حاليا ،من حيث :الأدوات الم�ستخدمة في الزراعة،
• قارن بين الزراعة في عهد الإمارة والزراعة ًّ
والمحا�صيل الزراعية ،والإنتاج الزراعي.
تطور الزراعة في الأردن ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة ( :)2مناق�شة مو�ضوع ّ
• هل ت�صلح الأدوات الزراعية التقليدية في وقتنا الحالي؟ ادعم ر�أيك بالأدلة.
حاليا؟
• ما نوع الزراعة التي يمار�سها المجتمع الأردني ًّ
• اقترح بع�ض الأ�ساليب الزراعية التي تعرفها لزيادة االنتاج الزراعي.
تطور الزراعة في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
املجموعة ( :)3مناق�شة مو�ضوع ّ
• ما الن�شاط االقت�صادي الرئي�س ل�سكان الأردن في عهد الإمارة؟
• لماذا تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الما�ضية؟
تطور الزراعة في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
املجموعة ( :)4مناق�شة مو�ضوع ّ
• ما نتائج هجرة ال�سكان من الريف والبادية �إلى المدن؟
• كيف لج�أت الحكومات المتعاقبة �إلى دعم القطاع الزراعي؟
يحدد المعلم الوقت.
-4
ّ
تو�صلت �إليه مجموعته ،ومناق�شة ذلك مع المجموعات جميعها.
 -5يعر�ض من�سق كل مجموعة ما ّ
 -6يع ّزز الطلبة.
ّ -7
يذكر المعلم الطلبة با�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على مراجعة الذات. �أداة التقويم� :سجل و�صف �سير التعلم.يعبىء الطالب بعد حتليل ما جاء يف الدر�س من خريطة ومعلومات ،وبعد تنفيذ تعليمات وار�شادات
• ّ
املعلم هذه البطاقة.
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اال�سم ................املو�ضوع ...................التاريخ ......................
الهدف من الدر�س
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................
الأمر الذي قمت بفعله (تنفيذه)
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................
تعلمت من الدر�س
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................
�أفادني هذا الدر�س في تح�سين مهارتي في
.......................................................................................
.......................................................................................
............................
مالحظاتي:

�أن�شطة �إ�ضافية
يعدد الطلبة �أبرز المحا�صيل الزراعية في الأردن.
ن�شاط عالجيّ :
تقريرا حول
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى موقع وزارة الزراعة  ،www.moa.gov.joيكتب �أحد الطلبة
ً
تطور القطاع الزراعي في االردن ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.
ّ
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،و�أهمية الزراعة في توفير الأمن الغذائي وزيادة الدخل الوطني.ين�سق المعلم زيارة الى �أحد الم�شاريع الزراعية القريبة من المنطقة ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير
 ّحول هذه الزيارة ،وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 الموقع الر�سمي لوزارة الزراعة .www.moa.gov.jo الموقع الر�سمي ل�سلطة وادي الأردن .www.jva.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:

� -سليمان عربيات ،الزراعة في عهد �إمارة �شرق الأردن ،دار ورد الأردنية للن�شر ،عمان2013 ،م.
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الف�صل لأول

الزراعة في االردن

احل�صة الثانية

خام�سا :املرحلة اخلام�سة ( -1999حتى الآن).
ً
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يحدد على خريطة الأردن �أهم ال�سدود في الأردن.
ّ
يعدد الم�شكالت التي يعاني منها القطاع الزراعي في الأردن.
ّ
اً
حلول لم�شكالت القطاع الزراعي في الأردن.
يقترح
يثمن الإنجازات الوطنية في المجال الزراعي.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الأردن ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
قناة الملك عبد اهلل ،الح�صاد المائي ،الحفائر الترابية� ،سد الكفرين� ،سد الوحدة� ،سد وادي العرب،
�سد الملك طالل� ،سد الموجب� ،سد الوالة� ،سد التنور ،الآبار االرتوازية ،الزحف العمراني ،الأرا�ضي
الهام�شية ،الت�سويق الزراعي.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 الحفاظ على م�صادر المياه في الأردن. -الحفاظ على الأرا�ضي الزراعية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سترايجية التفكير الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني. ا�ستراتيجية العمل الجماعي؛ التعلم التعاوني. ا�ستراتيجية حل الم�شكالت.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
التعلم القبليّ :
عدد �أهم ال�سدود في الأردن.
• ّ
و�ضح ذلك.
• هل يعاني الأردن من م�شكلة نق�ص المياة؟ ّ
• ما �أ�سباب تناق�ص م�ساحات الأرا�ضي الزراعية في الأردن؟
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 -1يكتب المعلم عنوان الدر�س ،ويعر�ض النتاجات الخا�صة على اللوح.
يمهد المعلم للدر�س عن طريق ربط التعلم الحالي بالتعلم ال�سابق ،في جل�سة ع�صف ذهني،
-2
ّ

ويوجه ال�س�ؤالين الآتيين:
ّ
ف�سر الآية الكريمة“ :وجعلنا من الماء كل �شئ حي”.
• ّ
• ما العوامل التي �أ ّدت الى ن�شوء الح�ضارات؟
 -3يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:

املجموعة ( :)1مناق�شة م�شاريع الح�صاد المائي في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
• ما المق�صود بالح�صاد المائي؟
• لماذا لج�أت الحكومات الأردن �إلى م�شاريع الح�صاد المائي؟

املجموعة ( :)2مناق�شة م�شاريع الح�صاد المائي في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
عدد �أهم م�شاريع الح�صاد المائي في الأردن.
• ّ
حدد �أهم ال�سدود على خريطة الأردن.
• ّ

املجموعة ( :)3مناق�شة م�شكالت القطاع الزراعي في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
عدد الم�شكالت التي يعاني منها القطاع الزراعي في الأردن.
• ّ
• ما �أ�سباب محدودية الموارد المائية في الأردن؟
• لماذا تتناق�ص الأرا�ضي الزراعية ذات الجودة العالية؟

املجموعة ( :)4مناق�شة م�شكالت القطاع الزراعي في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
ت�صحر الأرا�ضي الهام�شية و�أرا�ضي البادية؟
• ما �أ�سباب
ّ
اً
حلول للم�شكالت التي يعاني منها القطاع الزراعي في الأردن.
• اقترح
يحدد المعلم الوقت.
-4
ّ
تو�صلت �إليه مجموعته ،ويناق�ش ذلك مع المجموعات جميعها.
من�سق كل مجموعة ما ّ
 -5يعر�ض ّ
 -6يناق�ش المعلم �إجابات الطلبة ويع ّززهم.
 -7يك ّلف المعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل ،والت� ّأكد من تحقّق من النتاجات.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء.� -أداة التقويم� :سلم التقدير.
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الرقم
1
2
3
4
5

ممتاز

الأداء

جيد ج ًّدا

جيد �ضعيف

لفظيا.
يتوا�صل مع الآخرين ًّ
ي�ستمع لأع�ضاء الفريق.
يجيب عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات زمالئه.
ويو�ضحه بالتعاون مع زمالئه.
يح ّلل مو�ضوع الدر�س
ّ
اً
حلول لم�شكالت القطاع الزراعي.
يقترح

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يملأ الطلبة الجدول بالمعلومات المنا�سبة:
املهمة
محدودية الموارد المائية.
تناق�ص الأرا�ضي الزراعية.
ت�صحر الأرا�ضي الهام�شية.
ّ

ال�سبب

حلول مقرتحة

ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي لوزارة المياة والري  ،www.mwi.gov.joيكتب �أحد
تقريرا عن م�شكلة نق�ص المياة في االردن ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.
الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،والمحافظة على الأرا�ضي الزراعية. يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،والواقع المائي في الأردن.ين�سق المعلم زيارة �إلى �أحد ال�سدود القريبة من المنطقة ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول هذه
 ّالزيارة ،وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي لوزارة الزراعة .www.moa.gov.jo الموقع الر�سمي ل�سلطة وادي الأردن .www.jva.gov.jo الموقع الر�سمي لوزارة المياة والري .www.mwi.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 عاكف الزعبي ،ال�سيا�سات الزراعية في الأردن ،وزارة الزراعة ،عمان1999 ،م.231

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1

 احل�صاد املائي� :إن�شاء ال�سدود والحفائر الترابية الحافظة على المياه( .ال�صفحة )145 قناة امللك عبد اهلل� :أول م�شروع زراعي في منطقة الأغوار� ،أقيمت على نهر اليرموك في مطلع ال�ستينياتمن القرن الما�ضي( .ال�صفحة )145
 -2اذكر �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ -تراجع العمل يف القطاع الزراعي يف العقود املا�ضية.

تطور قطاعات االقت�صاد الأخرى� ،أدى �إلى هجرة بع�ض �سكان الريف والبادية �إلى المدن.
(ال�صفحة )144
الت�صحر يف الأردن.
ب -تزايد م�شكلة
ّ
 ب�سبب م�شكلة الجفاف والتغير المناخي( .ال�صفحة )145تو�سع الدولة يف م�شاريع احل�صاد املائي.
جـّ -
قلة م�صادر المياه في الأردن ،واالعتماد على مياه الأمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة ،وتناق�ص
المياه المخ�ص�صة للري( .ال�صفحة )145
د -تناق�ص الأرا�ضي الزراعية يف الأردن.
ب�سبب الزحف العمراني عليها( .ال�صفحة )145
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الف�صل الثاين

عدد احل�ص�ص ح�صتان
الصناعة والتجارة في األردن

احل�صة الأوىل

�أولاً  :ال�صناعة يف الأردن
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يقارن بين القطاع ال�صناعي في عهد الإمارة وبعد اال�ستقالل.
يبين دور القطاع الخا�ص في تطور ال�صناعة الأردنية.
ّ
يعدد م�شكالت القطاع ال�صناعي في الأردن.
ّ
اً
حلول لم�شكالت القطاع ال�صناعي في الأردن.
يقترح
يثمن دور جاللة الملك عبد اهلل الثاني؛ في دعم القطاع ال�صناعي في الأردن.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
خطط التنمية ،البطالة ،ال�صناعة التحويلية ،المدن ال�صناعية ،م�ؤ�س�سة المناطق الحرة ،بنك الإنماء
ال�صناعي ،الغرف ال�صناعية ،ال�صناعات التقليدية ،الثروات الطبيعية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بدور القطاع ال�صناعي في رفد االقت�صاد الوطني. -الحفاظ على الإنجازات التي حققها القطاع ال�صناعي في الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية الجيك�سو. ا�ستراتيجية التفكير الناقد. ا�ستراتيجية حل الم�شكالت.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
�سم �أهم ال�صناعات في الأردن.
• ِّ
• اذكر �أ�سماء م�ؤ�س�سات تعنى بالقطاع ال�صناعي والتجاري في الأردن.
ويوجه ال�س�ؤال الآتي:
يمهد المعلم للدر�س عن طريق ربط التعلم الحالي بالتعلم ال�سابق،
ّ -1
ّ
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مقومات ال�صناعة في الأردن؟
• ما ّ
وت�سمى كل
 يو ّزع المعلم الطلبة في ( )4مجموعات غير متجان�سة ،كل مجموعة من ( )5طلبة،ّ
ت�سل�سليا ،ثم يو ّزع �أوراق العمل على
رقما
مجموعة منها المجموعة (الأم) ،ويعطي كل طالب ً
ًّ
الطلبة الذين يحملون الرقم نف�سه ،ثم ّ
ي�شكل مجموعة الخبرة.
املجموعة ( :)1مناق�شة ال�صناعة في عهد الإمارة ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
يعد القطاع ال�صناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة لالقت�صاد الوطني ،و�ضح ذلك.
• ّ
عدد بع�ض الحرف اليدوية التي تعرفها.
• ّ
• ما الفرق بين ال�صناعات الحرفية التقليدية وال�صناعات الحديثة؟
تميز القطاع ال�صناعي في عهد الإمارة؟
• بماذا ّ
• متى �أقيم �أول معر�ض زراعي �صناعي في عمان؟
تو�سعا في ت�أ�سي�س ال�شركات ال�صناعية.
ف�سر� :شهد القطاع ال�صناعي في الأردن بعد اال�ستقالل،
ً
• ّ
تطور ال�صناعة ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة ( :)2مناق�شة دور خطط التنمية والقطاع الخا�ص في ّ
• ما دور خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية في تعزيز القطاع ال�صناعي؟
• ّبين دور القطاع الخا�ص في تطور ال�صناعة الأردنية.
• كيف يمكن تعزيز �إ�سهام القطاع الخا�ص في المجال ال�صناعي في الأردن؟
• بر�أيك ،كيف يمكن دعم الم�شاريع ال�صناعية ال�صغيرة وتطويرها؟
املجموعة ( :)3مناق�شة �أبرز تطورات القطاع ال�صناعي في الأردن ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
التطورات في القطاع ال�صناعي الأردني.
عدد �أبرز
• ّ
ّ
�صناعيا؟ كيف يمكن ا�ستغاللها؟
• هل يوجد في الأردن مواد خام غير م�ستغلة
ًّ
عدد �أهم الم�ؤ�س�سات ال�صناعية في الأردن.
• ّ
• بر�أيك ،كيف يمكن للم�ؤ�س�سات ال�صناعية الداعمة للقطاع ال�صناعي �أن تقوم بدور �أكبر؟
املجموعة ( :)4مناق�شة م�شكالت القطاع ال�صناعي ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عدد �أبرز الم�شكالت التي يعاني منها القطاع ال�صناعي في الأردن.
• ّ
اً
حلول للم�شكالت التي يعاني منها القطاع ال�صناعي في الأردن؟
• اقترح
• بر�أيك ،كيف يمكن زيادة القدرة التناف�سية لل�صناعات المحلية؟
جمموعة اخلربة :تناق�ش هذه المجموعة ما تو�صلت �إليه المجموعات عن طريق الطلب �إلى الطالب الذي
تدون النتائج على اللوح.
رقما
ت�سل�سليا معي ًنا ،وعر�ض ما ّ
تو�صلت �إليه مجموعته ،ثم ّ
يحمل ً
ًّ
يحدد المعلم الوقت.
ّ -3
 -4يناق�ش المعلم �إجابات الطلبة ويع ّززهم.
ّ -5
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سيتم في الح�صة القادمة مناق�شة مو�ضوع التجارة في االردن.
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التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء �أداة التقويم� :سلم التقدير العدديالرقم
1
2
3
4
5
6

الأداء

1

2

3

4

لفظيا.
يتوا�صل مع الآخرين ًّ
ي�ستمع لأع�ضاء الفريق.
يجيب عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات زمالئه.
يتتبع تطور القطاع ال�صناعي في الأردن.
ّ
يعدد الم�شكالت التي يعاني منها القطاع ال�صناعي.
ّ
اً
حلول لم�شكالت القطاع ال�صناعي
يقترح

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ي�ص ّنف الطلبة ال�صناعات الآتية الى تعدينية �أو كيماوية� :صناعة الأدوية� ،صناعة الإ�سمنت،
�صناعة الزجاج� ،صناعة المنظفات.
�صناعة تعدينية حتويلية

�صناعات كيماوية

ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى موقع وزارة ال�صناعة والتجارة  ،www.mit.gov.joيكتب �أحد الطلبة
تقريرا عن �إحدى ال�صناعات في الأردن وتطورها ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،والمحافظة على المنجزات ال�صناعية في الأردن.ين�سق المعلم زيارة �إلى �إحدى الم�ؤ�س�سات ال�صناعية القريبة من المنطقة ،ويك ّلف الطلبة بكتابة
ّ
تقرير حول هذه الزيارة ،وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 الموقع الر�سمي لوزارة ال�صناعة .www.mir.gov.jo غرفة �صناعة عمان .www.aci.org.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 عاكف الزعبي ،ال�سيا�سات الزراعية في الأردن ،وزارة الزراعة ،عمان1999 ،م. تطورات قطاع ال�صناعة في الأردن ،الجمعية الوطنية لحماية الم�ستثمر ،عمان2005 ،م. دور القطاع الخا�ص في التنمية االقت�صادية ،ندوة حول القطاع الخا�ص في خطة التنمية ال�صناعية ،غرفة�صناعة عمان1985 ،م.
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الف�صل الثاين

الصناعة والتجارة في األردن

احل�صة الثانية

ثانيًا :التجارة يف الأردن
ثالثًا :اال�ستثمار يف الأردن
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يعدد �أهم الم�ؤ�س�سات التجارية في الأردن.
ّ
يذكر م�شكالت القطاع التجاري في الأردن.
اً
حلول لم�شكالت القطاع التجاري في الأردن.
يقترح
يف�سر �صدور قانون ت�شجيع اال�ستثمار.
ّ
يثمن دور جاللة الملك عبد اهلل الثاني في دعم اال�ستثمار في الأردن.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات

الترانزيت ،منظمة التجارة العالمية ،م�ؤتمر دافو�س ،النافذة اال�ستثمارية ،المنتدى االقت�صادي العالمي،
هيئة اال�ستثمار الأردنية ،الغرف التجارية ،الم�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير الم�شاريع االقت�صادية ()JEDCO
قانون ت�شجيع اال�ستثمار ،منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 -االعتزاز بدور القطاع التجاري في رفد االقت�صاد الوطني.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني. ا�سترايجية العمل في مجموعات. ا�ستراتيجية حل الم�شكالت.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
التعلم القبليّ :
عدد �أنواع التجارة.
• ّ
• ما �أبرز ال�صادرات الأردنية؟
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�سم الم�ؤ�س�سات التي تعنى بالقطاع التجاري في الأردن.
• ِّ
يمهد المعلم للدر�س عن طريق عر�ض نتاجات الدر�س الخا�صة على الطلبة ومناق�شتها.
ّ -1
 -2يربط المعلم التعلم ال�سابق بالتعلم الحالي عن طريق ادارة جل�سة ع�صف ذهني للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
قديما وحدي ًثا.
• قارن بين التعامل التجاري ً
• كيف يمكن ت�صريف المنتوجات الزراعية وال�صناعية؟
• بر�أيك� ،أيهما �أكثر ال�صادرات �أم الواردات التجارية في الأردن؟ لماذا؟
 -3يناق�ش المعلم �إجابات الطلبة ويكتبها على اللوح.
 -4يو ّزع المعلم الطلبة في ( )3مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
املجموعة ( :)1مناق�شة تطور التجارة في االردن ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• قارن بين التجارة في عهد الإمارة ،والتجارة بعد الحرب العالمية الثانية.
و�ضح ذلك.
يعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات ال�سيا�سة االقت�صادية للأردنّ ،
• ّ
• ما البرامج وال�سيا�سات الإ�صالحية التي تبنتها الحكومات الأردنية المتعاقبة لنظام التجارة؟
عدد ثالث اتفاقيات وقعها الأردن في المجال التجاري.
• ّ
املجموعة ( :)2مناق�شة االتفاقيات التجارية وم�شكالت القطاع التجاري ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• كيف ا�ستطاع الأردن تحقيق الفائدة الأكبر من االتفاقيات التجارية؟
• ما المق�صود بالنافذة اال�ستثمارية؟
عدد �أهم الم�ؤ�س�سات التجارية في الأردن.
• ّ
• ما �أهم الم�شكالت التي يعاني منها القطاع التجاري في الأردن؟
اً
حلول للم�شكالت التي يعاني منها القطاع التجاري في الأردن.
• اقترح
املجموعة ( :)3مناق�شة اال�ستثمار في االردن ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ّبين �سبب هروب الكثير من اال�ستثمارات �إلى الخارج.
ف�سر� :صدور قانون ت�شجيع اال�ستثمار لعام 1995م.
• ّ
عدد مظاهر ت�شجيع اال�ستثمار في الأردن في عهد الملك عبد اهلل الثاني بن الح�سين.
• ّ
يحدد المعلم الوقت.
ّ -5
تو�صلت �إليه عن طريق من�سقها.
 -6بعد االنتهاء من العمل الجماعي ،تعر�ض كل مجموعة ما ّ
يدون النتائج على اللوح.
 -7يناق�ش المعلم �إجابات الطلبة ويع ّززهم ،ثم ّ
 -8يك ّلف المعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم
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الرقم

نعم

الأداء

ال

1
يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يبين البرامج وال�سيا�سات الإ�صالحية التي تبنتها الحكومات االردنية المتعاقبة
ّ
2
لنظام التجارة.
3
يعدد �أهم الم�ؤ�س�سات التجارية في الأردن.
ّ

 4يقترح حلو ً
ال للم�شكالت التي يعاني منها القطاع التجاري في الأردن.

ّ 5بين مظاهر ت�شجيع اال�ستثمار في االردن في عهد الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يكمل الطلبة الخط الزمني الآتي:
احلدث
ال�سنة

1971م

قانون ت�شجيع اال�ستثمار

2014م

تقريرا
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى موقع هيئة اال�ستثمار  ،www.jordan.gov.joيكتب �أحد الطلبة
ً
عن اال�ستثمار في الأردن ،ويعر�ضه �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،و�أهمية اال�ستثمار في دعم االقت�صاد الوطني.ين�سق المعلم زيارة �إلى �إحدى الم�ؤ�س�سات التجارية في الأردنّ ،
ويكلف �أحد الطلبة بكتابة تقرير
 ّحول هذه الزيارة ،وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 الموقع الر�سمي لوزارة ال�صناعة والتجارة .www.mit.gov.jo الموقع الر�سمي لغرفة تجارة عمان .www.ammanchamber.org الموقع الر�سمي لهيئة اال�ستثمار .www.jordan.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 اال�ستثمار في االردن فر�ص و�آفاق ،م�ؤتمر فر�ص اال�ستثمار و�آفاقه في االردن ،مركز درا�سات ال�شرقالأو�سط ،عمان2002 ،م.
 ريم بدران ،تجربة الأردن في اال�ستثمار ،عمان2003 ،م. منذر ال�شرع ،تطور التجارة الخارجية في الأردن 1991 -1921م ،لجنة تاريخ الأردن ،عمان1993 ،م.239

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 املنتدى االقت�صادي العاملي� :سل�سلة من الم�ؤتمرات التي بد�أت عام 1971م ،في مدينة دافو�سب�سوي�سرا ،وا�ست�ضاف الأردن في منطقة البحر الميت ثماني م�ؤتمرات( .ال�صفحة )150
 هيئة اال�ستثمار الأردنية :هيئة حكومية م�ستقلة ت�أ�س�ست عام 2014م ،بهدف ت�شجيع اال�ستثمار ،وتوحيدالت�شريعات الخا�صة به ،والحد من ازدواجية الأدوار والمهام وال�صالحيات( .ال�صفحة )151
 -2ع ّدد �أهم امل�شكالت التي تواجه القطاع ال�صناعي.
�أ � -ضعف ر�أ�س المال الالزم لقيام بع�ض ال�صناعات المتطورة.
ب  -تد ّني القدرة التناف�سية لل�صناعات المحلية في الأ�سواق العالمية.
جـ � -صغر حجم ال�سوق المحلي.
د  -ارتفاع كلفة ا�ستيراد م�صادر الطاقة.
هـ  -الأو�ضاع الإقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على الت�صدير( .ال�صفحة )149
 -3اذكر مظاهر ت�شجيع اال�ستثمار يف االردن يف عهد امللك عبد اهلل الثاين.
�أ � -إن�شاء هيئة اال�ستثمار الأردنية.
ب  -توفير البنية التحتية عن طريق المناطق ال�صناعية الم�ؤهلة المنا�سبة لال�ستثمار.
جـ � -إن�شاء منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة.
د � -إن�شاء العديد من الم�شاريع اال�ستثمارية الكبيرة مثل م�شروع العبدلي في عمان.
هـ � -إ�صدار العديد من القوانين واالتفاقيات لت�شجيع اال�ستثمار( .ال�صفحة )151
 -4بينّ امل�شكالت التي تواجه قطاع التجارة يف الأردن؟
�أ  -عجز الميزان التجاري الأردني ب�سبب ارتفاع ن�سبة الم�ستوردات وانخفا�ض ن�سبة ال�صادرات
للناتج المحلي.
ب  -عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني في المنطقة.
جـ  -تحديات االنفتاح االقت�صادي و�ضعف المناف�سة( .ال�صفحة )150
 -5بينّ دور القطاع اخلا�ص يف تطور ال�صناعة االردنية.
م�صدرا من م�صادر توفير العمل في الأردن ،فقد �أ�سهمت الم�شاريع ال�صناعية
 يم ّثل القطاع الخا�صً
تطور معظمها �إلى م�شاريع كبرى ب�صورة فاعلة في
الإنتاجية الخا�صة ال�صغيرة والمتو�سطة التي ّ
التخفيف من م�شكلة البطالة ،وفي رفد االقت�صاد الوطني ،حيث ّ
�شكلت المنتجات ال�صناعية في
ال�سنوات الثالث الأخيرة ما ن�سبته  %90من مجمل ال�صادرات الوطنية( .ال�صفحة )148
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الف�صل الثالث

عدد احل�ص�ص ح�صتان
السياحة في األردن

احل�صة الأوىل

�أو ًال :مقومات ال�سياحة يف الأردن
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يعدد مقومات ال�سياحة في الأردن.
ّ
يبين دور القطاع الخا�ص في تطوير ال�سياحة الأردنية.
ّ
يف�سر دور البيئة الآمنة والم�ستقرة في تزايد الن�شاط ال�سياحي في الأردن.
ّ
يثمن دور الدولة في توفير البنية التحتية للقطاع ال�سياحي.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو) ،خريطة الأردن ال�سياحية�،أطل�س الأردن
والعالم ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�سياحة ،الخطوط البرية ،العقبة ،المنتجعات ،المواقع الأثرية ،الأفواج ال�سياحية ،الت�ضاري�س ،البحر الميت� ،إدارة
ال�شرطة ال�سياحية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بدور الدولة في توفير البيئة الآمنة والم�ستقرة لتن�شيط القطاع ال�سياحي. -الحفاظ على المقومات ال�سياحية في الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التفكير الناقد؛ جل�سة ع�صف ذهني. ا�ستراتيجية العمل الجماعي (التعاوني)؛ قراءة الخريطة.خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
تف�ضل زيارتها في العطل الر�سمية؟
• ما المناطق التي ّ
• اذكر �أنواع ال�سياحة.
يمهد المعلم للدر�س بعر�ض عنوان الدر�س والنتاجات الخا�صة به على اللوح ،ويناق�ش الطلبة فيها.
ّ -1
 -2يعقد المعلم جل�سة ع�صف ذهني ،وذلك عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
241

ت�سمي زيارة المناطق الأثرية والتاريخية والترفيهية والدينية؟
• ماذا ّ
أعط �أمثلة على ذلك.
• هل توجد �سياحة داخلية و�سياحة خارجية؟ � ِ
• كيف ي�سهم القطاع ال�سياحي في رفد الإقت�صاد الوطني؟
ويزودهم ب�أطل�س الأردن ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
 -3يو ّزع المعلم الطلبة في ( )3مجموعات،
ّ
املجموعة ( :)1الإجابة عن ورقة العمل الأولى:
• ما ميزات موقع الأردن؟
عين على خريطة الأردن ما ي�أتي:
• با�ستخدام الأطل�س المدر�سيّ ،
• �أهم الطرق البرية التي تربط الأردن بكل من� :سوريا ،العراق ،فل�سطين ،ال�سعودية.
• مطار الملكة علياء الدولي ،مطار عمان المدني (ماركا) ،مطار الملك الح�سين (العقبة).
• ميناء العقبة.
املجموعة ( :)2الإجابة عن ورقة العمل الثانية:
• ما داللة وجود (� )13ألف موقع �أثري م�سجل في الأردن؟
• اذكر المرافق والخدمات المقدمة لل�سياح.
ي�سهم القطاع الخا�ص في تطوير ال�سياحة الأردنية؟
• كيف ّ
املجموعة ( :)3الإجابة عن ورقة العمل الثالثة:
• ما �أ�شكال الت�ضاري�س الموجودة في الأردن؟
مقوما من مقومات ال�سياحة في الأردن؟ لماذا؟
يعد تنوع الت�ضاري�س
• هل ّ
ً
ت�سهم البيئة الآمنة والم�ستقرة في زيادة الن�شاط ال�سياحي؟
• كيف ّ
يحدد المعلم الوقت.
-4
ّ
يتجول بين المجموعات ،ويناق�شهم في �إجاباتهم.
-5
ّ
 -6يع ّزز المعلم الطلبة.
 -7يتوا�صل مع الطلبة ويالحظ �سلوكهم داخل غرفة ال�صف لتقويمهم ح�سب ا�ستراتيجية التقويم
المعدة.
ّ -8
يذكر المعلم الطلبة ب�أنه �سيتم ا�ستكمال الدر�س في الح�صة القادمة.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة �أداة التقويم :قائمة ر�صد242

الرقم
1
2
3
4
5
6

معايري الأداء

نعم

ال

يحدد المواقع بدقة.
ّ
يعرف المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
ي�شارك بفاعلية في مجموعته.
ي�ضع �إجابات دقيقة في جمل مترابطة.
يحترم الوقت المحدد للفعالية.
يعدد مقومات ال�سياحة في الأردن.
ّ

�أن�شطة �إ�ضافية
يحدد الطلبة على خريطة الأردن �أهم الخطوط البرية التي تربط الأردن بالدول المجاورة.
ن�شاط عالجيّ :
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي لهيئة تن�شيط ال�سياحة  ،www.visitjordan.comيكتب
تقريرا حول �أحد مقومات ال�سياحة في الأردن ،ويعر�ضونه في ال�صف.
الطلبة
ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،و�أهمية ال�سياحة في زيادة الإقت�صاد الوطني.للتعرف �إلى �أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها،
ين�سق المعلم زيارة �إلى �إدارة ال�شرطة ال�سياحية ّ
 ّويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير حول هذه الزيارة ،وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي لوزارة ال�سياحة .www.mfa.gov.jo الموقع الر�سمي لدائرة الآثار العامة .www.doa.gov.jo الموقع الر�سمي لهيئة تن�شيط ال�سياحة .www.visitjordan.comم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 خالد مقابلة� ،صناعة ال�سياحة في الأردن ،دار وائل للن�شر ،عمان2000 ،م. -قطاع ال�سياحة في الأردن ،الجمعية العلمية الملكية ،عمان1997 ،م.
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الف�صل الثالث

السياحة في األردن

احل�صة الثانية

ثانيًا� :أنواع ال�سياحة يف الأردن.
ثالثًا :م�شكالت القطاع ال�سياحي.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح المفاهيم والم�صطلحات الواردة في الدر�س.
ّ
يعدد �أنواع ال�سياحة في الأردن.
ّ
يعطي اً
مثال على كل نوع من �أنواع ال�سياحة في الأردن.
يذكر م�شكالت القطاع ال�سياحي في الأردن.
اً
حلول لم�شكالت القطاع ال�سياحي في الأردن.
يقترح
يثمن دور الدولة في دعم القطاع ال�سياحي في الأردن.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب المدر�سي ،اللوح ،خريطة الأردن ال�سياحية ،الأطل�س المدر�سي ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا
�شو) ،مكتبة المدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�سياحة الثقافية ،ال�سياحة العالجية ،ال�سياحة الدينية ،ال�سياحة البيئية� ،سياحة الم�ؤتمرات ،الق�صور ال�صحراوية،
متحف التراث الأردني ،متاحف القطع الأثرية ،متاحف الحياة ال�شعبية ،المتاحف التراثية ،متحف الأردن� ،سياحة
اال�ست�شفاء ،المياه الكبريتية الحارة ،حمامات ماعين ،الحمة الأردنية ،حمامات عفرا ،مقامات الأنبياء� ،أ�ضرحة
ال�صحابة ،المغط�س ،جبل نيبو ،المحميات الطبيعية ،الم�صايف ،الم�شاتي ،ق�صر الم�ؤتمرات ،الترويج ال�سياحي.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 -الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية وال�سياحية في الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�ستراتيجية التفكير الناقد. ا�سترايجية العمل في مجموعات. -ا�ستراتيجية حل الم�شكالت.
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خطوات تنفيذ الدرس

يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين:
التعلم القبليّ :
• ما الأماكن التي يمكن زيارتها في ف�صل ال�شتاء في الأردن؟
عدد �أهم المواقع ال�سياحية في الأردن.
• ّ
يمهد المعلم للدر�س عن طريق عر�ض عنوان الدر�س والنتاجات على الطلبة ومناق�شتها.
ّ -1
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في ( )3مجموعات ،ويك ّلفهم بالمهام الآتية:
املجموعة ( )1مناق�شة ال�سياحة الثقافية والعالجية في الأردن ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
• ما المق�صود بكل من :ال�سياحة الثقافية وال�سياحة العالجية؟
عين على خريطة الأردن ال�سياحية �أهم المواقع ال�سياحية الثقافية
• با�ستخدام الأطل�س المدر�سيّ ،
والعالجية في الأردن.
املجموعة ( )2مناق�شة ال�سياحة الدينية والبيئية و�سياحة الم�ؤتمرات ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
• ما المق�صود بكل من :ال�سياحة الدينية ،ال�سياحة البيئية� ،سياحة الم�ؤتمرات؟
عين على خريطة الأردن ال�سياحية �أهم المواقع ال�سياحية الدينية
• با�ستخدام الأطل�س المدر�سيّ ،
والبيئية وق�صر الم�ؤتمرات البحر الميت.
املجموعة ( :)3مناق�شة م�شكالت القطاع ال�سياحي ،والإجابة عن ال�س�ؤالين الآتيين:
• ما الم�شكالت التي يعاني منها القطاع ال�سياحي في الأردن؟
• اقترح حلول للم�شكالت التي يعاني منها القطاع ال�سياحي في الأردن.
يحدد المعلم الوقت.
-3
ّ
 -4بعد االنتهاء من العمل الجماعي ،تعر�ض كل مجموعة ما تو�صلت �إليه عن طريق من�سقها.
يدون النتائج على اللوح.
 -5يناق�ش المعلم �إجابات الطلبة ويع ّززهم ،ثم ّ
 -6يك ّلف المعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت� ّأكد من تحقّق النتاجات.
التقويم

 ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم. �أداة التقويم� :س�ؤال و�إجابة.عرف ال�سياحة العالجية.
 ال�س�ؤال الأولّ :أعط �أمثلة على ال�سياحة الدينية في الأردن.
 ال�س�ؤال الثانيِ � :اً
حلول لإحدى م�شكالت القطاع ال�سياحي في الأردن.
 ال�س�ؤال الثالث :اقترح245

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :يوفّق الطلبة بين العمود (�أ) وبين العمود (ب):
�أ -انواع ال�سياحة

ب -مواقع �سياحية

عالجية

دبين

بيئية

المغط�س

ثقافية

ق�صر الم�ؤتمرات

دينية

م�ؤتمرات

البحر الميت
متحف الأردن

تقريرا عن ال�سياحة العالجية في الأردن،
ن�شاط �إثرائي :بالرجوع �إلى مكتبة المدر�سة ،يكتب �أحد الطلبة
ً
ويعر�ضه �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين مو�ضوع الدر�س ،و�أهمية المحافظة على المواقع ال�سياحية والأثرية.ين�سق المعلم زيارة �إلى موقع �سياحي يمثل �أحد �أنواع ال�سياحة في الأردن ،ويك ّلف الطلبة بكتابة
 ّتقرير حول هذه الزيارة وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 الموقع الر�سمي لوزارة ال�سياحة .www.mfa.gov.jo الموقع الر�سمي لدائرة الآثار العامة .www.doa.gov.jo الموقع الر�سمي لهيئة تن�شيط ال�سياحة .www.visitjordan.comم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 راتب ب�شايرة ،الثروة ال�سياحية في الأردن ،عماد الدين للن�شر� ،إربد2011 ،م. -محمد المومني ،ال�سياحة في الأردن ،جامعة جدارا� ،إربد2011 ،م.

246

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 ال�سياحة العالجية� :سياحة اال�ست�شفاء وزيارة المنتجعات العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية الحارة،وكذلك مياه البحر الميت العالجية( .ال�صفحة )155
 �إدارة ال�رشطة ال�سياحية� :إدارة تابعة لمديرية الأمن العام ،مهمتها حماية ال�سياح داخل المملكة.(ال�صفحة )154
 -2قارن بني ال�سياحة الدينية والبيئية من حيث جمال ال�سياحة واملواقع ال�سياحية؟

نوع ال�سياحة

ال�سياحة الدينية

ال�سياحة البيئية

جمال ال�سياحة

اهم املواقع ال�سياحية

مقام��ات الأنبي��اء و�أ�ضرح��ة ال�صحابة
زي��ارة االم��اك��ن الدينية المقد�سة ر�ض��وان اهلل عليه��م ،وموقع المغط�س
عل��ى نه��ر الأردن ،وموقع جب��ل نيبو
الإ�سالمية والم�سيحية.
والكنائ�س البزنطية.
الم�صايف :مثل دبين وعجلون.
زي��ارة الأماك��ن الجبلي��ة والغابات
الم�شات��ي :مث��ل العقب��ة والبح��ر الميت
�صيفًا والمناط��ق المنخف�ضة الدافئة
والأغوار ،المحميات (�ضانا ،الأزرق).
�شتا ًء والمحميات الطبيعية.
(ال�صفحة )155

 -3ع ّدد مقومات ال�سياحة يف الأردن.
 الموقع وطرق الموا�صالت. المواقع الأثرية والتاريخية. المرافق والخدمات ال�سياحية المتوافرة من موا�صالت وفنادق وا�سترحات. الخ�صائ�ص الجغرافية والطبيعية للأردن. البيئة الآمنة والم�ستقرة( .ال�صفحتان )154 -153 -4اذكر امل�شكالت التي واجهت قطاع ال�سياحة يف الأردن.
 عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي في المنطقة والدول المجاورة. تدني م�ستوى الإقبال على ال�سياحة الداخلية الأردنية.وخارجيا.
داخليا
 �ضعف اال�ستمرارية في الت�سويق والترويج ال�سياحيًّ
ًّ
� -ضعف الم�شاركة بين القطاعين العام والخا�ص في مجال دعم ال�سياحة( .ال�صفحة )156
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مشروع نهاية الوحدة
مؤتمر اقتصادي (الحياة االقتصادية في االردن وتطورها)

 توزيع الطلبة يف جمموعات ح�سب رغبتهم:• جمموعة الزراعة.
• جمموعة ال�صناعة.
• جمموعة التجارة.
• جمموعة اال�ستثمار.
• جمموعة ال�سياحة.
 توزيع املهام على الطلبة لإعداد �أوراق بحثية خا�صة بامل�ؤمتر. مناق�شة محاور امل�ؤمتر و�أوراق البحث التي تقدمها كل جمموعة. حتديد يوم لعقد امل�ؤمتر دعوة مدار�س جماورة ومديرية الرتبية وم�رشفني مخت�صني. مناق�شة �أوراق البحث �ضمن محاور امل�ؤمتر على مدار يومني. اخلروج بتو�صيات امل�ؤمتر. -تكرمي الطلبة امل�شاركني ب�شهادات تقدير.
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تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
العبارة

الرقم
1

تعد ال�سياحة من القطاعات االقت�صادية.
ال ّ

2

�سد التنور من ال�سدود االردنية.

3

تتناق�ص الأرا�ضي الزراعية ب�سبب الزحف العمراين.

4

م�ؤ�س�سة املناطق احلرة من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية.

5

يهدف قانون ت�شجيع اال�ستثمار �إلى جذب اال�ستثمارات العربية والأجنبية.

6

تعد طرق املوا�صالت من مقومات ال�سياحة.
ّ

7

ال�سياحة العالجية هي زيارة الأماكن الدينية املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية.

8

دبني وعجلون من امل�صايف يف الأردن.

الإجابة
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م�سرد امل�صطلحات
ال�سني

الألف

الأم��ن الغذائ��ي ،الأنظم��ة الزراعي��ة الحديث��ة ،الآبار �س��د الوحدة� ،س��د وادي العرب� ،سد المل��ك طالل� ،سد
االرتوازي��ة ،الأرا�ض��ي الهام�شية ،الأف��واج ال�سياحية ،الموج��ب� ،سد الوالة� ،سد التنور� ،سد الكفرين ،ال�سياحة،
ال�سياح��ة الثقافي��ة ،ال�سياح��ة العالجية ،ال�سياح��ة الدينية،
�إدارة ال�شرطة ال�سياحية� ،أ�ضرحة ال�صحابة.
ال�سياحة البيئية� ،سياحة الم�ؤتمرات� ،سياحة اال�ست�شفاء.

ال�صاد

الباء

البطالة ،بنك الإنماء ال�صناعي ،البحر الميت.

ال�صناعة التحويلية ،ال�صناعات التقليدية.

العني

التاء
الت�سوي��ق الزراع��ي ،الترانزي��ت ،الت�ضاري���س ،التروي��ج العقبة.
ال�سياحي.
اجليم

الغرف ال�صناعية ،الغرف التجارية.

القاف

جبل نيبو.
احلاء
الح�ص��اد المائ��ي ،الحفائر الترابي��ة ،حمامات ماعين،
الحمة الأردنية ،حمامات عفرا.
اخلاء
خطط التنمية ،الخطوط البرية.
الراء
الر�سوم الجمركية.
الزين

قن��اة الملك عبد اهلل ،قانون ت�شجي��ع اال�ستثمار ،الق�صور
ال�صحراوية ،ق�صر الم�ؤتمرات.
امليم
المدن ال�صناعية ،م�ؤ�س�سة المناطق الحرة ،منظمة التجارة العالمية،
م�ؤتم��ر دافو�س ،المنتدى االقت�صادي العالم��ي ،الم�ؤ�س�سة االردنية
لتطوي��ر الم�شاريع االقت�صادية ( ،)JEDCOمنطقة العقبة االقت�صادية
الخا�ص��ة ،المنتجعات ،المواقع الأثرية ،متح��ف التراث الأردني،
متاح��ف القطع الأثرية ،متاحف الحياة ال�شعبية ،المتاحف التراثية،
متحف الأردن ،المياه الكبريتية الحارة ،مقامات الأنبياء ،المغط�س،
المحميات الطبيعية ،الم�صايف ،الم�شاتي.

النافذة اال�ستثمارية.

النون
الهاء

الزراعة البعلية ،الزحف العمراني.
هيئة اال�ستثمار الأردنية.
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الغني

الوحدة الثامنة :احلياة االجتماعية يف الأردن.
ت�ستعر�ض هذه الوحدة التغيرّ ات التي طر�أت على احلياة االجتماعية يف الأردن ،كما تتناول �إجنازات
امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف جماالت :التعليم واحلياة الثقافية والقطاع ال�صحي وغريها من القطاعات
االجتماعية ،وجاءت هذه الوحدة يف ثالثة ف�صول :تناول الف�صل الأول تطور احلياة االجتماعية يف الأردن،
وتناول الف�صل الثاين النه�ضة التعليمية والثقافية يف الأردن� ،أما الف�صل الثالث فتناول النه�ضة ال�صحية يف
الأردن.

النتاجات العامة للوحدة

قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها� ،أن يكون ً
يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الوحدة.
 ّيتعرف التغريات التي طر�أت على احلياة االجتماعية يف الأردن.
 ّيبي �إجنازات امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف الأردن.
 نّيو�ضح مراحل تطور التعليم يف الأردن.
 ّيبي تطورات احلياة الثقافية يف الأردن.
 نّيتتبع تطور القطاع ال�صحي يف الأردن.
 ّيثمن التطورات التي �شهدتها القطاعات االجتماعية.
 ّيقدر اجلهود احلكومية يف بناء امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف الأردن.
 ّ يعتز بالإجنازات الأردنية يف القطاعات االجتماعية املختلفة. -يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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تقييم قبلي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

حدثت حرب الخليج الثانية في عام 1991م.

2

تق ّلدت المر�أة �أول من�صب وزاري عام 1979م ،لوزارة ال�صحة.

3

�إدارة حماية الأ�سرة تابعة لمديرية الأمن العام.

4

المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية.

5

�أُن�شئت وزارة ال�شباب عام 1966م.

6

�أُ�س�س المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص المعوقين في عهد الملك الح�سين .

7

مدة الدرا�سة في المدار�س الثانوية المتو�سطة �سنتان.

8

مدة الدرا�سة في مدر�سة ال�سلط الثانوية الكاملة �أربع �سنوات.

9

�أقر د�ستور عام 1952م� ،إلزامية التعليم.

10
11

من ال�صحف التي �صدرت في عهد الملك عبد اهلل الأول� ،صحيفة
(الحق يعلو).
�أُعلنت عمان عا�صمة للثقافة العربية عام 2005م.

12

�أُقيم متحف الأردن في منطقة عين البا�شا في عمان.

13

ت� ّأ�س�ست وزارة ال�صحة في عام 1950م.

14

م�ست�شفى الأمير ها�شم بن عبد اهلل الثاني في العقبة ،من الم�ست�شفيات
التابعة للخدمات الطبية الملكية.

15

م�ست�شفى الملك الم�ؤ�س�س عبد اهلل الجامعي التابع لجامعة العلوم
والتكنولوجيا ،م�ست�شفى جامعي تعليمي.
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الإجابة

الف�صل الأول

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص
تطور الحياة االجتماعية في األردن

احل�صة الأوىل

�أولاً  :تزايد النمو ال�سكاين.
ثانيًا :تزايد الهجرات الداخلية.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يعدد فئات املجتمع الأردين.
ّ
يذكر الهجرات الق�رسية من الدول املجاورة �إلى الأردن بفعل احلروب.
يتعرف �أ�سباب الهجرة من الريف والبادية �إلى املدن
ّ
يقيم الآثار ال�سلبية الناجمة عن الهجرة من الريف والبادية �إلى املدينة.
ّ
يثمن الإجراءات التي بذلتها احلكومة الأردنية للحد من الهجرة �إلى املدينة.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الزيادة الطبيعية لل�سكان ،الزيادة غري الطبيعية لل�سكان ،الهجرات الق�رسية ،حرب 1948م ،حرب 1967م،
حرب اخلليج الثانية ،الأزمة ال�سورية2011م ،الكثافة ال�سكانية ،ال�صندوق الها�شمي لتنمية البادية الأردنية،
الفقر ،البطالة ،املراكز الن�سائية� ،إدارة حماية الأ�رسة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بالإجنازات التي حتقّقت يف املجال االجتماعي. -االعتزاز ب�إجراءات احلكومة الأردنية يف احلد من الهجرة من الريف �إلى املدينة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التعلم عن طريق الن�شاط؛ املناظرة.خطوات تنفيذ الدرس

التو�صل �إلى عنوان الدر�س ،وربط التعلم ال�سابق بالتعلم الالحق،
التعلم القبلي ي�ساعد املعلم الطلبة على
ّ
ويوجه ال�س�ؤالني الآتيني:
ّ
• ما املق�صود بالنظام االجتماعي؟ ماعالقته بالنظام االقت�صادي؟
يدون المعلم عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح �أو على جهاز (داتا�شو) ويناق�شها مع الطلبة.
ّ -1
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 -2يو ّزع املعلم الطلبة يف جمموعتني ،تتناوالن ق�ضية تزايد النمو ال�سكاين والهجرات الداخلية من البادية
والريف �إلى املدينة.
تبي الفائدة من الزيادة ال�سكانية والهجرات الداخلية.
املجموعة ( :)1م�ؤيدةّ ,نّ
تبي �سلبيات تزايد النمو ال�سكاين والهجرات الداخلية.
املجموعة ( :)2معار�ضة ,نّ
 -3يعر�ض مقرر كل جمموعة �أبرز ما تو�صل �إليه فريقه على جهاز (داتا�شو) �أو على ورق �أبي�ض كبري ،ويناق�ش
�أفراد املجموعة الثانية ،ويتيح لهم توجيه الأ�سئلة ومناق�شتها.
 -4بعد اال�ستماع ملناق�شة املجموعتني ،ميكنك توجيه جمموعة من الأ�سئلة؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات ،ومن
الأ�سئلة املقرتحة:
• ما فئات املجتمع الأردين؟
• ما الفرق بني الزيادة الطبيعية والزيادة غري الطبيعية؟
• ف�سرّ �سبب الهجرات الق�رسية �إلى الأردن.
• اذكر �أ�سباب الهجرات من الريف والبادية �إلى املدينة.
و�ضح الآثار ال�سلبية الناجتة عن الهجرة من الريف والبادية �إلى املدينة.
• ّ
• اذكر الإجراءات التي اتخذتها احلكومة الأردنية للحد من ظاهرة الهجرة �إلى املدن.
• ما الهدف من �إن�شاء ال�صندوق الها�شمي لتنمية البادية الأردنية؟
 -5يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويربط بينها ويرثيها ،ويعطي معلومات �إر�شادية
حول �إجابات الطلبة ،للتو�صل �إلى توافق بني املجموعتني.
ّ -6
يذكر المعلم الطلبة ا�ستكمال نتاجات الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.� -أداة التقومي� :سلم التقدير.

الرقم

الأداء

1
يوجه �أ�سئلة فيها جدة و�أ�صالة.
ّ

 2يحاور ب�أ�سلوب ب ّناء.

 3يبني على �أفكار الآخرين.

 4ي�شارك �أفراد فريقه بالحوار والمناق�شة.
 5ي�ستمع لأفراد الفريق.

 6يتوا�صل مع الآخرين باحترام.

 7ي�ستثمر الوقت المخ�ص�ص بفاعلية.
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ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

�ضعيف

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ميلأ الطلبة اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
العام
1948م
1967م
1991م
2003م
2011م

الهجرة الق�رسية

ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي للمجل�س الأعلى لل�سكان  ،www.hpc.org.joيكتب
تقريرا عن الزيادة ال�سكانية في الأردن و�أ�سبابها ،ومقترحات الحد منها ،ويعر�ضه �أمام
�أحد الطلبة
ً
زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -يربط المعلم بين الهجرة من الريف �إلى المدينة والزيادة ال�سكانية في المدن ،وال�ضغط على الخدمات.

 يربط المعلم بين الحروب في المنطقة العربية والزيادة ال�سكانية في الأردن.ين�سق المعلم زيارة �إلى �أحد المخيمات القريبة من المنطقةّ ،
ويطلع على واقع الخدمات المقدمة،
ّ
ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير عن ذلك وتقديمه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي لل�صندوق الها�شمي لتنمية البادية الأردنية .www.badiafund.gov.jo الموقع الر�سمي للمجل�س الأعلى لل�سكان .www.hpc.org.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -محمود التل ،الثقافة ال�سكانية والتنمية وتنظيم الأ�سرة ،عمان2001 ،م ،دار اليازوري.
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الف�صل الأول

تطور الحياة االجتماعية في األردن

احل�صة الثانية

ثالثًا :التغيرّ يف �شكل الأ�رسة الأردنية.
راب ًعا :تزايد دور املر�أة يف املجتمع الأردين.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يذكر �أ�سباب �شيوع منط الأ�رسة النواة.
يبي مظاهر اهتمام الدولة باملر�أة.
نّ
يعطي �أمثلة على تق ّلد املر�أة الأردنية املنا�صب ال�سيا�سية يف الدولة.
يثمن جهود احلكومات الأردنية يف محاربة العنف والتمييز �ضد املر�أة.
ّ

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
الأ�رسة املمتدة ،الأ�رسة النواة ،امل�شاريع ال�صغرية ،اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،الكوتا الن�سائية� ،إدارة
حماية الأ�رسة.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بالإجنازات التي حتقّقت يف املجال االجتماعي. -متكني املر�أة والت�أكيد على دورها يف الأ�رسة واملجتمع.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التعلم عن طريق الن�شاط؛ املناظرة.خطوات تنفيذ الدرس

ميهد املعلم للدر�س يعر�ض �أدلة �رشعية من القر�آن الكرمي تدل على �أهمية املر�أة ومكانتها ومحاربة
التعلم القبليّ :
التمييز �ضدها ،ويقارن ذلك بالعهود واملواثيق الدولية.
يدون عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح �أو على جهاز (داتا�شو) ويناق�شها مع الطلبة.
ّ -1
 -2يو ّزع املعلم الطلبة يف جمموعتني تتناوالن ق�ضية التغيرّ يف �شكل الأ�رسة الأردنية وتزايد دور املر�أة يف
تبي ال�سلبيات).
تبي الإيجابيات ،والأخرى معار�ضة نّ
املجتمع الأردين (جمموعة م�ؤيدة نّ
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تو�صلت �إليه جمموعته على جهاز (داتا �شو) �أو على ورق �أبي�ض كبري،
 -3يعر�ض مقرر كل جمموعة �أبرز ما ّ
ويناق�ش �أفراد املجموعة الثانية ،ويتيح لهم توجيه الأ�سئلة ومناق�شتها.

بعد اال�ستماع ملناق�شة املجموعتني ،ميكنك توجيه جمموعة من الأ�سئلة؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات ،ومن
الأ�سئلة املقرتحة:

• ما الفرق بني الأ�رسة النواة والأ�رسة املمتدة؟
• اذكر مظاهر اهتمام الدولة باملر�أة.

عرف �إدارة حماية الأ�رسة.
• ّ
 -4يك ّلف �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويربط بينها ويرثيها ،ويعطي معلومات �إر�شادية

للتو�صل �إلى توافق بني املجموعتني.
حول �إجابات الطلبة؛
ّ
مالحظات للمعلم:
� ِأعط فرتة انتظار للطلبة للإجابة عن الأ�سئلة.
� ِأعط الطلبة احلرية يف عر�ض �أفكارهم.

�شجع الطلبة على امل�شاركة يف الإجابة �ضمن املجموعة.
 ّ ِ�ساعد الطلبة على التوا�صل يف ما بينهم.

 ّذكر الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال الدر�س يف احل�صة القادمة.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة. �أداة التقومي� :سلم التقدير.الرقم

الأداء

ممتاز جيد ج ًّدا

جيد

�ضعيف

1
يوجه �أ�سئلة فيها جدة و�أ�صالة.
ّ

 2يحاور ب�أ�سلوب بناء.

 3يبني على �أفكار الآخرين.
 4ي�شارك �أفراد فريقه بالحوار والمناق�شة.
 5ي�ستمع لأفراد الفريق.
 6يتوا�صل مع الآخرين باحترام.
 7ي�ستثمر الوقت المخ�ص�ص بفاعلية.
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ي�ص ّنف الطلبة ال�سلوكات الآتية �إلى �سلبية و�إيجابية:
الرقم

ال�سلوك

�إيجابي �سلبي

� 1شيوع نمط الأ�سرة النواة.
 2ارتفاع م�ستوى التعليم.

 3تزايد الهجرة من الريف �إلى المدينة.
 4تعليم المر�أة.

 5التمييز والعنف �ضد المر�أة.
 6تق ّلد المر�أة المنا�صب ال�سيا�سية.
 7المحافظة على ترابط الأ�سرة.

يو�ضحون فيها فوائد تنظيم الأ�سرة ،والعالقة
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى مكتبة المدر�سة ،يكتب الطلبة فقرة ّ
بينها وبين تح�سين الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي لها ،ويعر�ضونها �أمام زمالئهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بني �إن�شاء املراكز الن�سائية يف البادية الأردنية ،وتفعيل دور املر�أة. يربط المعلم بني تعليم املر�أة ،وتقلد املنا�صب العامة يف الدولة.ين�سق املعلم زيارة �إلى �أحد فروع الإحتاد الن�سائي القريب من املنطقة ،ويط ّلع على واقع اخلدمات التي
 ّيقدمها ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير عن ذلك ،وعر�ضه �أمام زمالئهم.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي لإدارة حماية الأ�رسة .www.mosd.gov.jo املوقع الر�سمي للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون املر�أة .www.women.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:

 عبد املجيد من�صور ،الأ�رسة على م�شارف القرن الواحد والع�رشين ،دار الفكر العربي ،القاهرة2000 ،م. -املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة ،اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�رسة الأردنية ،عمان2000 ،م.
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الف�صل الأول

تطور الحياة االجتماعية في األردن

احل�صة الثالثة

خام�سا :االهتمام بقطاع ال�شباب يف املجتمع.
ً
�ساد�سا :رعاية ذوي الإعاقة.
ً
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يتتبع مظاهر االهتمام بال�شباب من عام 1966م� ،إلى وقتنا احلا�رض.
ّ
يذكر الإجنازات واملبادرات امللكية التي حتققت يف قطاع ال�شباب يف عهد امللك عبد اهلل الثاين.
يبي مظاهر اهتمام امللك عبد اهلل الثاين بذوي الإعاقة.
نّ
يذكر �أبرز �إجنازات املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني.

يثمن دور امللك عبد اهلل الثاين باالهتمام بذوي الإعاقة.
 ّ -يعتز بالإجنازات الأردنية يف القطاعات االجتماعية املختلفة.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب ،املجل�س الأعلى لل�شباب ،مبادرة فر�سان التغيري ،جائزة امللك عبد اهلل الثاين للياقة البدنية،
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني ،مبادرة مدر�ستي� ،شعار مكاين بينكم.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 تقدير دور م�ؤ�س�سات ال�شباب با�ستثمار �أوقات ال�شباب وطاقاتهم ب�شكل �إيجابي. تقدير دور الأندية ال�شبابية خلدمة مفاهيم امل�شاركة والوحدة الوطنية. -االفتخار بالإجنازات التي حقّقها الأ�شخا�ص املعوقون على امل�ستوى الوطني والدويل.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التعلم الن�شط؛ قبعات التفكري ال�ست.خطوات تنفيذ الدرس

:ميهد املعلم للدر�س ال�ستكمال املو�ضوع ال�سابق ،بتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
التعلم القبلي ّ
• هل ترغب باالن�ضمام �إلى �أحد مراكز ال�شباب يف امل�ستقبل؟ ملاذا؟
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• ما واجبك جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؟

 -1يو ّزع املعلم الطلبة يف جمموعات ح�سب �ألوان القبعات ،البي�ضاء ،احلمراء ،ال�صفراء وهكذا...

القبعة البي�ضاء :تناول احلديث عن املعلومات واحلقائق الواردة يف الدر�س ،مثل:
• تو�ضيح كون املجتمع الأردين من املجتمعات الفتية.

• ذكر �إجنازات املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني. ،

القبعة احلمراء :تناول امل�شاعر الواردة يف الدر�س ،مثل:

• امل�شاعر جتاه ذوي الإعاقة و�رضورة دجمهم �ضمن املدار�س احلكومية واخلا�صة.

والتعرف �إلى مظاهر اهتمام جاللة امللك عبد اهلل الثاين بهم.
• قراءة الن�ص املتع ّلق برعاية ذوي الإعاقة،
ّ

القبعة ال�صفراء :تناول تقدمي املالحظات عن املواقف الإيجابية وال�سليمة ،مثل:
• اهتمام جاللة امللك عبد اهلل الثاين بقطاع ال�شباب.

• قراءة الن�ص املتع ّلق باالهتمام بقطاع ال�شباب ،وا�ستنتاج منه ر�ؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين نحو
ال�شباب الأردين.

 ذكر الإجنازات واملبادرات امللكية التي حتققت يف قطاع ال�شباب.• اهتمام جاللة امللك عبد اهلل الثاين بذوي الإعاقة.

• قراءة الن�ص املتع ّلق باالهتمام بذوي الإعاقة ،وا�ستنتاج منه مظاهر اهتمام جاللة امللك عبد اهلل الثاين
بهذه الفئة.

 -تو�ضيح ملاذا مت اعتماد نظام الكودات الهند�سية يف املباين احلكومية.

القبعة ال�سوداء :تناول املالحظات عن ال�سلبيات والأخطاء والنقد ،مثل:

 افتقار بع�ض املراكز واجلمعيات والأندية العاملة �إلى وجود فل�سفة ور�ؤية وا�ضحة ،ت�ساعد على تفعيلبرامج الت�أهيل لذوي الإعاقة وانخراطهم يف املجتمع.

القبعة اخل�رضاء :تناول مقرتحات من �ش�أنها �إحداث التغيري الإيجابي يف املجتمع الأردين .

القبعة الزرقاء :تناول �إعداد خطط للق�ضايا التي مت عر�ضها ،كما تتو ّلى مناق�شة �أ�صحاب القبعات ال�سابقة يف
تو�صلوا �إليه.
ما ّ

يحدد املعلم الوقت.
ّ -2

 -3يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويربط بينها ويناق�شها ويرثيها ،ويعطي
معلومات �إر�شادية حول �إجابات الطلبة.

 -4يذكّ ر املعلم الطلبة ب�أنه �سوف يتم ا�ستكمال النتاجات يف احل�صة القادمة.
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التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات ،يوميات الطالب. �أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.يقدر دور جاللة امللك عبد اهلل الثاين باالهتمام بقطاعي ال�شباب وذوي الإعاقة اخلا�صة.
 النتاج التعليميّ :�أعجبت بــ
لو اتيحت لي الفر�صة
ا�ستغربت من
كثيرا بــ
ت�أثرت ً
�أعتقد �أنه كان
لي الحق �أن افتخر و�أعتز بــ

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ميلأ الطلبة ال�شكل الآتي بالكلمات املنا�سبة:

من �إجنازات املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني

ن�شاط �إثرائي:
تقريرا عن الخدمات المقدمة لهم،
ين�سق الطلبة زيارة �إلى �أحد مراكز ذوي الإعاقة ،ويكتبون
 ًّ
ويعر�ضونه �أمام زمالئهم.
 بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي للمجل�س الأعلى للأ�شخا�ص المعوقين  ،hcd.gov.joيكتب �أحدتقريرا عن �إنجازات الأردنيين من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على الم�ستوى الدولي ،ويعر�ضه
الطلبة
ً
�أمام زمالئه.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين دور المراكز ال�شبابية ،وتعزيز االنتماء الوطني لدى ال�شباب. -يربط المعلم بين مبادرة مدر�ستي ،وتوفير غرف �صفية لذوي الإعاقة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي لوزارة ال�شباب .www.moy.gov.jo الموقع الر�سمي للمجل�س الأعلى لل�شباب .www.youth.gov.jo الموقع الر�سمي للمجل�س الأعلى للأ�شخا�ص المعوقين .www.hcd.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -المجل�س الأعلى لل�شباب ،اال�ستراتيجية الوطنية لل�شباب في الأردن ،عمان2009 ،م.
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الف�صل الأول

تطور الحياة االجتماعية في األردن

احل�صة الرابعة

�ساب ًعا :التغري يف النظرة �إلى بع�ض الق�ضايا االجتماعية.
ثامنًا :الإقبال املتزايد على التعليم.
-

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يبي �أهم الق�ضايا االجتماعية التي تغريت النظرة �إليها يف املجتمع الأردين.
نّ
اً
حلول لبع�ض الق�ضايا ذات النظرة ال�سلبية يف املجتمع.
يقرتح
يتعرف مظاهر تطور املجتمع الأردين يف الوقت احلا�رض.
ّ
يذكر �أ�سباب انخفا�ض ن�سبة الأمية يف املجتمع الأردين.

يثمن دور احلكومات الأردنية يف االهتمام بالتعليم وانخفا�ض ن�سبة الأمية.
ّ -

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكعبات ملونة.

املفاهيم وامل�صطلحات
تنظيم الأ�رسة ،ال�صحة الإجنابية ،التعليم املهني ،التعليم لأكادميي ،الأمية.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 احلفاظ على امل�ؤ�س�سات التعليمية. -االفتخار بامل�ستوى املتقدم الذي �أحرزه الأردن يف جمال التعليم.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 -التعلم الن�شط؛ املكعبات امللونة.

 التعلم يف جمموعات؛ التعلم التعاوين.خطوات تنفيذ الدرس

:ميهد املعلم للدر�س ال�ستكمال املو�ضوع ال�سابق ،بتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
التعلم القبلي ّ
• اذكر �أهم العادات الإيجابية يف املجتمع الأردين.
• اذكر �أهم العادات ال�سلبية يف املجتمع الأردين.
 -1يو ّزع املعلم الطلبة يف ( )4جمموعات ،وي�ضع عند كل جمموعة مكعبات مت�ساوية العدد باللون نف�سه.
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مكعبا من مكعبات
يوجه املعلم �أ�سئلة للمجموعات ،واملجموعة التي جتيب عن الأ�سئلة ت�سحب
-2
ّ
ً
املجموعة التي تختارها ،واملجموعة الفائزة هي التي جتمع مكعبات �أكرث يف نهاية الدر�س.
 -3ميكنك اال�ستعانة بالأ�سئلة الآتية:
• اذكر �أهم الق�ضايا االجتماعية التي تغريت النظرة �إليها يف املجتمع الأردين.
• ف�سرّ �سبب تطور املجتمع الأردين.
التقدم الذي ي�شهده الأردن اليوم؟
• ما �أ�سا�س ّ
• مِ َب يرتبط التعليم املهني والأكادميي؟
• نّبي مظاهر تطور املجتمع الأردين يف الوقت احلا�رض.
• ف�سرّ تزايد الإقبال على التعليم يف الأردن.
• بر�أيك ،ما العوامل التي �أدت �إلى انخفا�ض ن�سبة الأمية يف املجتمع الأردين؟
يحدد املعلم الوقت.
ّ -4
 -5يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم. �أداة التقومي :االختبار.ال�س�ؤال الأول :اذكر �أبرز الق�ضايا االجتماعية التي تغريت النظرة �إليها يف املجتمع الإردين.
ال�س�ؤال الثاين :ما مظاهر تزايد الإقبال على التعليم يف الأردن؟
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ميلأ الطلبة اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
الرقم
1
2
3
4

العام

ن�سبة الأمية

1991م.
1999م.
2009م.
2015م.

ي�صمم الطلبة مطوية ب�ألوان
ن�شاط �إثرائي:با�ستخدام برمجية (النا�شر) وباال�شتراك مع �أفراد المجموعةّ ،
مختلفة تُظهر الق�ضايا االجتماعية التي تغيرت النظر �إليها في المجتمع الأردني ،ويعر�ضونها �أمام
زمالئهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بني تغيرّ نظرة املجتمع جتاه بع�ض الق�ضايا ،والتو�سع يف التعليم وم�شاركة املر�أة يف �سوقالعمل.
 -يربط المعلم بني تغيرّ نظرة املجتمع جتاه بع�ض الق�ضايا ،وتنظيم الأ�رسة وال�صحة الإجنابية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 املوقع الر�سمي لوزارة الرتبية والتعليم .www.moe.gov.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -هاين احلوراين ،تطور املجتمع املدين يف الأردن وواقعه الراهن ،عمان2004 ،م.
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
�أ� -أ�سئلة املحتوى:
 -1ما الآثار ال�سلبية الناجتة عن الهجرة من الريف �إلى املدينة؟
ارتفاع الكثافة ال�سكانية في المدن ،وتزايد الطلب على الغذاء وارتفاع الأ�سعار وظهور الم�شكالت
االجتماعية والإ�سكانية واالختناق المروري( .ال�صفحة)160
 -2بينّ الإجراءات التي بذلتها احلكومات الأردنية للحد من هجرة املواطنني �إلى املدن.
توفير �أ�سباب اال�ستقرار في الأرياف والبوادي واالرتقاء بالخدمات التعليمية وال�صحية ،وتوفير
فر�ص العمل عن طريق الم�شاريع المختلفة( .ال�صفحتان )161-160
عالم يدل ت�أ�سي�س اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة يف الأردن؟
َ -3
 مرجعية في ما يتع ّلق بالأن�شطة ذات ال�صلة ب�ش�ؤون المر�أة( .ال�صفحة )162 -4اذكر �أمثلة على جهود الأردن يف محاربة العنف والتمييز �ضد املر�أة.
 �صادق الأردن عام 1922م على اتفاقية الق�ضاء على �صور العنف جميعها �ضد المر�أة ،وفي عام1977م ،ان�شئت �إدارة حماية الأ�سرة التابعة لمديرية الأمن العام ،لمعالجة ق�ضايا العنف �ضد
المر�أة والطفل ،والمحافظة على ترابط الأ�سرة بو�صفها وحدة �أ�سا�سية في بناء المجتمع الأردني.
(ال�صفحة )163
 -5ا�ستنتج من الن�ص ر�ؤية امللك عبد اهلل نحو ال�شباب الأردين.
دعم ال�شباب ورعايتهم ،واكت�شاف طاقاتهم و�إمكاناتهم ،لأنهم الأولى بالرعاية والدعم ،و�إظهار
وعيهم و�إدراكهم لحجم التحديات ،ولطبيعة التغيير الذي هم طاقاته الحية ،و�أداته وهدفه
النهائي ،تحقيقًا لإثبات قدرتهم على المناف�سة والتميز ،والنهو�ض ب�إبداعاتهم التي �ست�سهم في
تحديد مالمح الم�ستقبل للوطن والأجيال القادمة( .ال�صفحة )163
 -6بر�أيك ،كيف ميكن لل�شباب ا�ستغالل �أوقات الفراغ؟
باالن�ضمام �إلى المراكز والنوادي ال�شبابية ال�ستغالل �أوقاتهم ب�شكل �إيجابي.
 -7ما الق�ضايا االجتماعية التي تغريت النظرة �إليها يف املجتمع الأردين؟
التو�سع في التعليم.
�أ ّ -
ب  -م�شاركة المر�أة في �سوق العمل والحياة العامة.
جـ  -تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإنجابية( .ال�صفحة )166
 -8بر�أيك ،ما العوامل التي �أدت �إلى انخفا�ض ن�سب الأمية يف املجتمع الأردين؟
تزايد الإقبال على التعليم.
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ب� -أ�سئلة الف�صل.
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 �إدارة حماية الأ�رسة� :إدارة �أن�شئت عام 1977م ،وهي تابعة لمديرية الأمن العام تخت�ص بمعالجةق�ضايا العنف �ضد المر�أة والطفل والمحافظة على ترابط الأ�سرة( .ال�صفحة)163
 �شعار (مكاين بينكم) :حملة وطنية توعوية تهدف �إلى زيادة وعي المواطنين نحو �أهمية الدمجالتعليمي للطلبة ذوي الإعاقة �ضمن المدار�س الحكومية والخا�صة( .ال�صفحة )166
 -2بينّ �أ�سباب ماي�أتي:
 �إن�شاء ال�صندوق الها�شمي لتنمية البادية الأردنية. بهدف جعل البادية الأردنية منطقة جاذبة لل�سكان وم�ؤهلة لال�ستثمار ،عبر اال�ستغالل الأمثلللموارد الطبيعية والب�شرية المتوافرة فيها ،بما يرفع الم�ستوى المعي�شي لل�سكان ،ويحد من
ويفعل دور المر�أة عن طريق �إن�شاء المراكز الن�سائية قي �أنحاء البادية الأردنية.
الفقر والبطالة،
ّ
(ال�صفحة )161
 �شيوع منط الأ�رسة النووية يف املجتمع الأردين يف الوقت احلا�رض.ب�سبب التغير في بع�ض وظائف الأ�سرة التقليدية ،وارتفاع م�ستوى التعليم ،وتزايد الهجرة من الريف
وتنوع الن�شاط االقت�صادي( .ال�صفحة )162
�إلى المدنّ ،
 -3ع ّدد �أربعة من مظاهر تطور املجتمع الأردين.
�أ  -تزايد النمو ال�سكاني.
ب  -تزايد الهجرات الداخلية.
جـ  -التغير في �شكل الأ�سرة الأردنية.
د  -تزايد دور المر�أة في المجتمع الأردني.
جـ  -االهتمام بقطاع ال�شباب في المجتمع.
هـ  -رعاية ذوي الإعاقة.
و  -التغير في النظرة �إلى بع�ض الق�ضايا االجتماعية ال�سائدة.
ع  -الإقبال المتزايد على التعليم( .ال�صفحتان )167-160
ِ -4
هات �أمثلة على كل مما ي�أتي:
 �إجراءات توطني البدو يف الأردن.ومياها جارية طوال
�إعداد وتنفيذ برنامج م�ساعدة ومعونة ي�ؤمن لهم م�ساكن ح�ضرية وحديثة،
ً
ال�سنة( .ال�صفحة )161
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 ق�ضايا تغريت نظرة املجتمع الأردين �إليها.التو�سع في التعليم.
�أ -
ّ
ب  -م�شاركة المر�أة �سوق العمل والحياة العامة.
جـ  -تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإنجابية( .ال�صفحة )166
 م�ؤ�س�سات ر�سمية لرعاية ال�شباب يف الأردن.�أ  -المجل�س الأعلى لل�شباب.
ب  -م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب.
جـ  -وزارة ال�شباب.
و�ضح الآثار ال�سلبية للهجرة من الريف �إلى املدن يف املجتمع الأردين.
ّ -5
�أ  -ارتفاع الكثافة ال�سكانية في المدن.
ب  -تزايد الطلب على الغذاء.
جـ  -ارتفاع الأ�سعار.
د  -ظهور الم�شكالت االجتماعية والإ�سكانية.
هـ  -االختناق المروري( .ال�صفحة )160
 -6ع ّدد خم�سة من الإجنازات التي حت ّققت يف قطاع ال�شباب يف عهد امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني.
�أ  -ت�شكيل المجل�س الأعلى لل�شباب في عام 2001م.
ب � -إطالق جائزة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سن للإنجاز والإبداع ال�شبابي.
جـ � -إعالن مبادرة فر�سان التغيير ،و�إ�شراك ال�شباب في �صنع القرار ،والتركيز على العمل الجاد
والتثقيف ال�سيا�سي.
د � -إقامة مع�سكرات الح�سين للعمل والبناء.
هـ � -إطالق جائزة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سن للياقة البدنية بهدف رفع م�ستوى اللياقة
ال�صحية للطلبة ،والك�شف عن قدراتهم الخا�صة ال�ستثمار �أوقات فراغهم على نحو
�إيجابي.
و � -إطالق مبادرة تدريب ال�شباب وت�شغيلهم ،عن طريق ا�ستخدامهم ب�صفتهم المدنية في
القوات الم�سلحة الأردنية للعمل في قطاع الإن�شاءات بهدف �إعداد قوى عاملة �أردنية
ذات مهارات وكفاءات عالية ،وتدريبها للحد من الفقر البطالة ،وتعزيز روح االنتماء
الوطني واالن�ضباط وااللتزام لدى الم�شاركين في الم�شروع جميعهم( .ال�صفحة )164
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الف�صل الثاين

-

النهضة التعليمية والثقافية في األردن

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يبي �أهمية التعليم.
نّ
يتتبع تطور التعليم يف الأردن منذ ت�أ�سي�س الإمارة حتى وقتنا احلا�رض.
ّ
ي�ستخل�ص تطور الن�شاط الثقايف منذ ت�أ�سي�س الإمارة �إلى وقتنا احلا�رض.
يعدد �أبرز الإجنازات يف املجال الثقايف يف عهد امللك عبد اهلل الثاين .
ّ
يعتز مببادرات امللك عبد اهلل الثاين لتح�سني التعليم.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل� ،أعواد املثلجات ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
املدار�س الثانوية املتو�سطة ،الثقافة ،احلق يعلو ،دائرة الثقافة والفنون ،الهيئة امللكية للأفالم ،مهرجان القراءة
للجميع ،متحف الأردن.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 احلفاظ على امل�ؤ�س�سات التعليمية الأردنية. -االعتزاز بالإجنازات التعليمية والثقافية التي حقّقها الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التعلم الن�شط؛ �أعواد املثلجات. التعلم التعاوين. التفكري الناقد.خطوات تنفيذ الدرس

التعلم القبلي:يك ّلف املعلم الطلبة باال�ست�شهاد بدليل �رشعي �أو حديث �رشيف يبني �أهمية التعليم كقوله تعالى:
“�إمنا يخ�شى اهلل من عباده العلماء” (�سورة فاطر ،الآية � )28أو قوله �صلى اهلل عليه و�سلم“ :من �سلك طريقًا
يلتم�س فيه علما �سهل اهلل به طريقه �إلى اجلنة”( .رواه م�سلم)
 -1يعقد املعلم جل�سة ع�صف ذهني بتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما ر�أيك مبقولة :التعليم نفط الأردن؟
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• ما �أثر التعليم يف املجتمعات؟
 -2يكتب املعلم ا�سم كل طالب على عود من �أعواد املثلجات (الآي�س كرمي) و�ضع الأعواد يف علبة يف
يو�ضح للطلبة طريقة �أعواد املثلجات ،فعند توجيه ال�س�ؤال �إلى الطالب؛ ي�سحب ا�سم
مقدمة ال�صف ،ثم ّ
ع�شوائيا ،ويك ّلف الطالب الذي
الطالب ب�شكل ع�شوائي �أو يك ّلف �أحد الطلبة ب�سحب �أحد الأعواد
ًّ
يوجد ا�سمه على عود املثلجات بالإجابة عن ال�س�ؤال ،ثم ي�ضع العود مرة �أخرى يف العلبة ليدرك الطالب
�أنه من املمكن �أن يوجه له ال�س�ؤال مرة �أخرى .ي�ستعني املعلم بالأ�سئلة الآتية:
عدد املدار�س الثانوية يف الأردن منذ ت�أ�سي�س الإمارة.
• ّ
• نّبي الفرق يف التعليم بني عام 1939م ،والتعليم بعد عام 1949م؟
• ما �أبرز امل�شكالت التي واجهت التعليم يف تلك الفرتة؟
• اذكر امل�شكالت الأخرى التي يعاين منها قطاع التعليم يف الأردن.
• نّبي دور الأردنيني جتاه التعليم يف تلك الفرتة.
• اذكر �أبرز اجلامعات العربية التي ح�صل الطلبة املتفوقون على بعثات علمية فيها ،على نفقة الدولة
يف تلك الفرتة؟
• ما النقلة النوعية يف د�ستور عام 1952م ،يف جمال التعليم؟
و�ضح �أبرز التطورات يف جمال التعليم يف عهد امللك احل�سني بن طالل.
• ّ
عدد ابرز الإجنازات يف جمال التعليم يف عهد امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني.
• ّ
مالحظةّ :
يذكر املعلم الطلبة بتطبيق اال�سرتاتيجيات نف�سها يف احل�صة القادمة ال�ستكمال حتقيق نتاجات
الدر�س التي مل تتحقّق مبو�ضوع تطور الن�شاط الثقايف يف الأردن ،ي�ستعني املعلم بالأ�سئلة الآتية:
عرف الثقافة.
• ّ
تتبع الن�شاط الثقايف منذ ت�أ�سي�س �إمارة �رشقي الأردن �إلى وقتنا احلا�رض.
• ّ
• اقر�أ الن�ص املتع ّلق بتطور الن�شاط الثقايف يف الأردن ,و�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
• ما و�سائل النهو�ض باحلركة الثقافية؟
• ملاذا �أعلنت عمان عا�صمة للثقافة العربية عام 2002م؟
عرف الهيئة امللكية للأفالم.
• ّ
• هل زرت مهرجان القراءة للجميع؟ �صف ما �شاهدته.
وعالم يحتوي؟
• �أين يقع متحف الأردن؟
َ
 -3يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويناق�شها معهم على نحو جماعي.
-4ين ّفذ املعلم الن�شاط( :من �سي�صل �أوال) وذلك ب�إجراء م�سابقة بني طالبني كالآتي :يختار ( )6طلبة،
وكل طالب يحمل ورقة فيها �س�ؤال ،و�إذا �أجاب الطالب عن ال�س�ؤال يتقدم خطوتني ،و�إذا ف�شل يرتاجع
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خطوتني.
 -5يختار الطالب الأول ا�سم طالب من الطلبة ال�ستة فيقر أ� ال�س�ؤال ،ف�إذا �أجاب عليه ،يقول له� :أح�سنت
ويوجه
طالبا من اخلم�سة الباقني
لأنك �أجبت عن ال�س�ؤال ّ
ّ
تقدم خطوتني �إلى الأمام ،ويختار الطالب الثاين ً
له ال�س�ؤال ،ف�إذا مل يجب عليه يرتاجع خطوتني �إلى اخللف وهكذا  ...يف حني يراقب بقية الطلبة امل�سابقة.
 -6يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت� ّأكد من حتقّق النتاجات.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات. �أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم. بطاقة مقرتحة ل�سجل تعلم الطالب:الإجناز

الرقم
1

مفاهيم تعلمتها.

2

نتاجات �أتقنتها.

3

نتاجات لم �أتقنها.

4

ا�ستنتاجات ا�ستخل�صتها.

5

مهارات �أتقنتها.

6
7

تو�صلت �إليها.
حقائق ّ
�أ�شياء �أعجبت بها.

8

�أ�سئلة اقترحتها.

9

ا�ستمتعت بالعمل لأنني...

ا�سم الطالب................. :

التاريخ..........:

مالحظات املعلم:
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�أن�شطة �إ�ضافية
يعدد الطلبة �أبرز الإنجازات التي تحقّقت في المجال الثقافي في عهد الملك عبد اهلل الثاني.
ن�شاط عالجيّ :
تقريرا عن مهرجان القراءة
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي لوزارة الثقافة ،يكتب �أحد الطلبة
ً
للجميع (مكتبة الأ�سرة) ويعر�ضه �أمام زمالئه.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين م�سارات التعليم ومخرجاته ،وورفد �سوق العمل بما يحتاج �إليه من كوادر م�ؤهلة.ين�سق المعلم زيارة �إلى مدر�سة ال�سلط الثانوية �أو �أقدم مدر�سة في المنطقة ،ويك ّلف الطلبة بكتابة
 ّتقرير بذلك وعر�ضه في الإذاعة المدر�سية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي لدائرة الثقافة والفنون .www.cultre.gov.jo الموقع الر�سمي لوزارة الإعالم .www.moci.gov.jo الموقع الر�سمي للمجل�س الوطني للإعالم .www.jmi.edu.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -الموقع الر�سمي لوزارة الثقافة .www.culture.gov.jo

272

�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 مهرجان القراءة للجميع( :مكتبة الأ�سرة) من الم�شاريع الوطنية الرائدة التي بد�أت في عام 2007مويهدف �إلى �إ�صدار العديد من الم�ؤلفات في �شتى المعارف الإن�سانية وبيعها ب�أ�سعار رمزية؛ للحث
على القراءة واالهتمام بالكتاب( .ال�صفحة )172
 متحف الأردن :متحف �أن�شئ في منطقة ر�أ�س العين بعمان ،يحوي �آثار الأردن التاريخية بهدفت�شجيع ال�سياحة الثقافية(.ال�صفحة )172
 مدار�س ثانوية متو�سطة :المدار�س التي �أن�شئت في عهد الإمارة في �إربد وال�سلط والكرك ،ومدةالدرا�سة فيها �سنتان( .ال�صفحة )169
 -2بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ� -إعالن عمان عا�صمة للثقافة العربية.
لت�أكيد القيمة الح�ضارية للمدينة و�إظهار ما تزخر به من تراث عريق( .ال�صفحة )172
ب� -إن�شاء الهيئة امللكية للأفالم.
لتطوير �صناعة مواد مرئية وم�سموعة قادرة على المناف�سة؛ عن طريق تطوير القدرات الب�شرية
والفنية والمالية( .ال�صفحة )172
 -3تتبّع تطور التعليم يف عهد الإمارة.
�أ  -بد�أ االهتمام بالتعليم منذ ت�أ�سي�س الإمارة� ،إذ بلغ عدد المدار�س الثانوية ثالث مدار�س ثانوية
متو�سطة (مدة الدرا�سة فيها �سنتان)في ال�سلط و�إربد والكرك ،ثم �أ�صبحت مدر�سة ال�سلطة
الثانوية كاملة (مدة الدرا�سة فيها �أربع �سنوات) ثم تبعتها ثالث مدار�س في �إربد والكرك وعمان.
ب  -عام 1931م� ،أ�صبح في �شرق الأردن خم�سون مدر�سة للذكور وع�شر مدار�س للإناث ومدر�سة
�صناعية واحدة.
جـ  -عام 1939م� ،صدر نظام المعارف وتعديالته ،وق�سمت بموجبة الإمارة من الناحية التعليمية
�إلى ثالثة �ألوية تعليمية هي( :لواء عجلون ،لواء الكرك ومعان ،ولواء البلقاء) وتنوعت المدار�س
بين حكومية وخا�صة.
د  -قبل عام 1939م ،كان الطلبة يتخرجون من المدار�س الأولية بعد اجتياز االمتحانات المدر�سية،
�أما بعد العام (1945-1944م) �أ�صبح الح�صول على �شهادة الدرا�سة الأولية م�شروطا بنجاح
الطالب في االمتحان الذي ت�شرف عليه وزارة المعارف �آنذاك( .ال�صفحة)169
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الف�صل الثالث
-

النهضة التعليمية والثقافية في األردن

عدد احل�ص�ص ح�صتان

النتاجات اخلا�صة

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
ّ
يتتبع �أبرز مالمح النه�ضة ال�صحية يف الأردن ،بعد اال�ستقالل حتى الوقت احلا�رض.
ّ
يبي �أهم الإجنازات التي حقّقها القطاع ال�صحي يف الأردن.
نّ
يعدد �أهم امل�ست�شفيات الع�سكرية التابعة للخدمات الطبية امللكية.
ّ
تقدمها امل�ست�شفيات الع�سكرية.
يتعرف اخلدمات الطبية التي ّ
ّ
يعتز بالتطورات التي �شهدها القطاع ال�صحي يف الأردن.

امل�صادر والأدوات

الكتاب املدر�سي ،اللوح ،جهاز العر�ض التو�ضيحي (داتا �شو)� ،أوراق العمل ،مكتبة املدر�سة.

املفاهيم وامل�صطلحات
دائرة ال�صحة ،املراكز العليمة البحثية ،املراكز الطبية املتخ�ص�صة ،الت�أمني ال�صحي ،تنظيم الأ�رسة ،املراكز ال�صحية
الأولية ،اخلدمات الطبية امللكية ،مركز اخلاليا اجلذعية ،مركز احل�سني لل�رسطان.

القيم الرئي�سة واالجتاهات
 االعتزاز بالإجنازات التي حتقّقت يف املجال ال�صحي. -احلفاظ على امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف الأردن.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ الندوة.خطوات تنفيذ الدرس

ميهد املعلم للدر�س بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
التعلم القبليّ :
• ما �أهمية القطاع ال�صحي يف حياتنا؟
• اذكر ا�سم �أقرب م�ست�شفى �أو مركز �صحي ملنزلك.
• ناق�ش مقولة( :درهم وقاية خري من قنطار عالج).
ع�ضوا لكل محور من محاور
مديرا للندوة ،ويختار
 -1يختار املعلم ( )4طلبة على �أن يكون �أحدهم
ً
ً
الدر�س ملناق�شة مو�ضوع النه�ضة ال�صحية يف الأردن.
 -2يك ّلف املعلم طلبة ال�صف ب�إعداد �أ�سئلة يتم توجيهها �إلى �أع�ضاء الندوة ،وي�ستعني بالأ�سئلة الآتية:
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تتبع تطور قطاع ال�صحة منذ ت�أ�سي�س الإمارة حتى عام 1950م.
• ّ
ودوليا.
إقليميا
• ف�سرّ ّ :
ًّ
يتميز قطاع الرعاية ال�صحية الأردين باجلودة العالية � ًّ
•� ِ
أعط �أمثلة على كل من :م�ست�شفيات جامعية تعليمية ،مراكز علمية بحثية طبية ،مراكز طبية متخ�ص�صة.
• ما �أبرز الإجنازات التي حتققت يف املجال ال�صحي يف الأردن؟
• اذكر �أهم امل�ست�شفيات الع�سكرية التابعة للخدمات الطبية امللكية.
تقدمها مديرية اخلدمات الطبية امللكية ؟
• ما اخلدمات التي ّ
 -3يك ّلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين النقاط املهمة على اللوح ،ويناق�شها معهم ب�شكل جماعي للربط بينها.
 -4يك ّلف املعلم الطلبة بالإجابة عن �أ�سئلة الف�صل؛ للت�أكّ د من حت ّقق النتاجات.
التقويم

 ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة �أداة التقومي :قائمة ر�صد.معايري االداء

الرقم
1

يقدم الم�شاركين ب�شكل جيد.
ّ

2

يوجه �أ�سئلة منا�سبة للمو�ضوع.
ّ

3

ي�صوغ الأ�سئلة ب�شكل منا�سب.

4

يمتلك مهارة �إدارة الوقت.

5

ّ
ينظم الحديث بين الم�شاركين.

6

يختتم الندوة بطريقة �شيقة.

نعم

ال
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي :ميلأ الطلبة اجلدول الآتي باملعلومات املنا�سبة:
امل�ست�شفى

املحافظة التي يوجد فيها

اً
جدول
ي�صمم الطلبة
ن�شاط �إثرائي:بالرجوع �إلى الموقع الر�سمي لوزارة ال�صحة ّ ،www.moh.gov.jo
ويبينون فيه �أهم الم�ست�شفيات في الأردن ،وي�صنفوها �إلى حكومية وخا�صة،
با�ستخدام الحا�سوبّ ،
و�سنة ت�أ�سي�سها ،ومكانها.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 يربط المعلم بين الم�ستوى ال�صحي والوقاية من الأمرا�ض ،وانخفا�ض ن�سبة الوفيات. يربط المعلم بين دور الم�ؤ�س�سات ال�صحية ،وتدريب الكوادر الطبية لرفد الم�ؤ�س�سات المختلفةبالكوادر الم�ؤهلة.
ين�سق المعلم زيارة �إلى �أحد الم�ست�شفيات �أو المراكز ال�صحية القريبة من منطقتهّ ،
ويطلع على واقع
 ّالخدمات التي تقدمها ،ويك ّلف الطلبة بكتابة تقرير بذلك وعر�ضه �أمام زمالئهم.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب:
 الموقع الر�سمي لوزارة ال�صحة .www.moh.gov.jo الموقع الر�سمي لمركز الخاليا الجذعية .www.center.ju.edu.jo الموقع الر�سمي لمركز الح�سين لل�سرطان .www.khcc.joم�صادر �إ�ضافية للمعلم:
 -الموقع الر�سمي لوزارة ال�صحة .www.moh.gov.jo
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�إجابات �أ�سئلة الف�صل
عرف ما ي�أتي:
ّ -1
 مركز احل�سني لل�رسطان :من المراكز الطبية المتخ�ص�صة التي �أن�شئت في عهد الملك عبداهلل الثانيابن الح�سين( .ال�صفحة )175
 مركز اخلاليا اجلذعية :من المراكز العلمية البحثية الطبية المتخ�ص�صة التي �أن�شئت في عهد الملكعبد اهلل الثاني ابن الح�سين في م�ست�شفى الجامعة الأردنية( .ال�صفحة )175
و�ضح تطور قطاع ال�صحة يف الأردن.
ّ -2
�أ  -بد�أ االهتمام بالقطاع ال�صحي في الأردن منذ ت�أ�سي�س الإمارة ،حيث عين م�شاور (وزير) لل�صحة
مع ت�شكيل �أول حكومة �أردنية.
ب  -ت�أ�س�ست �أول دائرة لل�صحة عام 1929م .
جـ  -ان�شئت العديد من الم�ست�شفيات الحكومية مثل( :الم�ست�شفى الحكومي في عمان «الب�شير»،
والم�ست�شفى الحكومي في �إربد ،وم�ست�شفى الأمرا�ض ال�صدرية) بالإ�ضافة �إلى م�ست�شفيات
القطاع الخا�ص ،ومنها (م�ست�شفى الإيطالي ،وم�ست�شفى ملح�س ،وم�ست�شفى راهبات
النا�صرة ،وم�ست�شفى فل�سطين).
د  -في عام 1950م ،ت�أ�س�ست �أول وزارة لل�صحة ،وعملت عن طريق مديرياتها على تقديم الخدمات
ال�صحية ال�شاملة( .ال�صفحة )174
 -3اذكر ثالثة من امل�ست�شفيات الع�سكرية التابعة للخدمات الطبية امللكية.
أ�  -م�ست�شفى ماركا الع�سكري.
ب  -مدينة الح�سين الطبية.
جـ  -م�ست�شفى الأمير زيد بن الح�سين في الطفيلة( .ال�صفحة )176
و�ضح الإجنازات التي ح ّققها القطاع ال�صحي يف الأردن.
ّ -4
أ�  -رفد الم�ؤ�س�سات الطبية المختلفة بالكوادر والأجهزة الطبية الحديثة.
ب � -شمول الأطفال ممن هم دون �سن ال�ساد�سة ،في منظومة التامين ال�صحي المدني مجا ًنا.
جـ � -إن�شاء المزيد من الم�ست�شفيات في القطاعين العام والخا�ص.
د  -تقديم خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأ�سرة مجا ًنا.
هـ  -تغطية مناطق المملكة كافة بالرعاية ال�صحية الأولية؛ عن طريق �إن�شاء المراكز ال�صحية الأولية
وال�شاملة.
و  -العمل مع الجهات المختلفة للو�صول �إلى الت�أمين ال�صحي ال�شامل( .ال�صفحة )175
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مشروع نهاية الوحدة

�أولاً  :بالتعاون مع معلمك وبالتن�سيق مع الإدارة واملجتمع املحلي ،ا�ست�ضف م�س� اً
ؤول يف �أي من الوزارات
الآتية:
�أ  -وزارة ال�شباب.
ب  -وزارة التنمية االجتماعية.
جـ  -وزارة الرتبية والتعليم.
د  -وزارة ال�صحة.
للحديث عن �أبرز �إجنازاتها واخلدمات التي تقدمها للمجتمع الأردين ،و�أهم امل�شكالت التي تواجهها،
واحللول املقرتحة لذلك.
ن�سق زيارة �إلى واحدة مما ي�أتي:
ثانياً :بالتعاون مع معلمك وبالتن�سيق مع الإدارةّ ،
أ� � -إحدى املدار�س القدمية يف منطقتك.
ب � -أحد مراكز ال�شباب.
جـ � -إدارة حماية الأ�رسة.
د  -مركز من مراكز ذوي الإعاقة.
واطلع على الإجنازات واخلدمات التي تقدمها للمجتمع الأردين؛ و�أهم امل�شكالت التي تواجهها ،واحللول
املقرتحة لذلك.
مالحظة للمعلم:
وو�ضح الإجراءات وقت احلاجة.
�أ � -أ�رشف على �أعمال الطلبةّ ،
ب  -حافظ على الربنامج الزمني املحدد للزيارة.
جـ  -التقط بع�ض ال�صور التذكارية للطلبة يف املركز.
د  -بعد عودة الطلبة ،ك ّلفهم بكتابة تقارير عن امل�ؤ�س�سة التي متت زيارتها ،وعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.
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تقييم ختامي للوحدة
�ضع �إ�شارة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة (*) �أمام العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
الرقم

العبارة

1

حدثت حرب اخلليج الثانية يف عام 1991م.

2

تق ّلدت املر�أة �أول من�صب وزاري عام 1979م ،لوزارة ال�صحة.

3

�إدارة حماية الأ�رسة تابعة ملديرية الأمن العام.

4

املجتمع الأردين من املجتمعات الفتية.

5

�أُن�شئت وزارة ال�شباب عام 1966م.

6

�أُ�س�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني يف عهد امللك احل�سني.

7

مدة الدرا�سة يف املدار�س الثانوية املتو�سطة �سنتان.

8

مدة الدرا�سة يف مدر�سة ال�سلط الثانوية الكاملة �أربع �سنوات.

9

�أقر د�ستور عام 1952م� ،إلزامية التعليم.

10

من ال�صحف التي �صدرت يف عهد امللك عبد اهلل الأول �صحيفة (احلق يعلو).

11

�أُعلنت عمان عا�صمة للثقافة العربية عام 2005م.

12

�أُقيم متحف الأردن يف منطقة عني البا�شا يف عمان.

13

ت�أ�س�ست وزارة ال�صحة يف عام 1950م.

14
15

الإجابة

م�ست�شفى الأمري ها�شم بن عبد اهلل الثاين يف العقبة ،من امل�ست�شفيات التابعة
للخدمات الطبية امللكية.
م�ست�شفى امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل اجلامعي التابع جلامعة العلوم والتكنولوجيا،
م�ست�شفى جامعي تعليمي.
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م�سرد امل�صطلحات
ال�سني

الألف

�إدارة حماية الأ�سرة ،الأزمة ال�سورية ،الأ�سرة الممتدة ،الزيادة الطبيعية لل�سكان ،الزياة غير الطبيعية لل�سكان.
الأ�سرة النواة ،الأمية.
ال�صاد
الباء
البطالة.
التاء
الت�أمي��ن ال�صح��ي ،التعلي��م الأكاديمي ،التعلي��م المهني،
تنظيم الأ�سرة.
اجليم
جائزة الملك عبد اهلل الثاني للياقة البدنية.

ال�صح��ة الإنجابي��ة ،ال�صن��دوق الها�شمي لتنمي��ة البادية
الأردنية.
القاف
الفقر.

الكاف
الكثافة ال�سكانية ،الكوتا الن�سائية.

الالم
اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون المر�أة.

احلاء

امليم

ح��رب الخليج الثانية ،حرب عام 1948م ،حرب عام
1967م ،الحق يعلو.

مب��ادرة فر�س��ان التغيير ،مب��ادرة مدر�ستي ،متح��ف الأردن،
المجل���س الأعل��ى لل�شب��اب ،المجل���س الأعل��ى ل�ش���ؤون
الأ�شخا�ص المعوقين ،المدار���س الثانوية المتو�سطة ،المراكز
ال�صحي��ة الأول��ى ،المراكز ال�صحي��ة المتخ�ص�ص��ة ،المراكز
العلتمي��ة البحثي��ة ،مركز الح�سي��ن لل�سرط��ان ،مركز الخاليا
الجذعية ،الم�شاريع ال�صغيرة  ،مكاني بينكم ،مهرجان القراءة
للجميع ،م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب.

اخلاء
الخدمات الطبية الملكية.
الدال
دائرة الثقافة والفنون ،دائرة ال�صحة.
الذال
ذوي الإعاقة.
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الهاء
الهجرات الق�سرية ،الهيئة الملكية للأفالم.

نموذج اختبار الفصل الدراسي الثاني

ال�صف :الثاين ع�شر
املبحث :تاريخ الأردن
علما ب�أن عدد ال�صفحات (.)2
ملحوظة � :أجب عن الأ�سئلة الآتية جميعها وعددها (ً ،)5
ال�س�ؤال الأول :
عرف املفاهيم وامل�صطلحات الآتية:
�أ ّ -
� -1شعار (مكاني بينكم).
 -2الحزب.
 -3الأحكام العرفية.
 -4القوة العربية.
بِ � -
أعط �أ�سباب كل مما ي�أتي:
يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية.
ّ -1
 -2دعوة مجل�س الأمة التا�سع لالجتماع بدورة ا�ستثنائية عام 1984م.
� -3إ�صدار الحكومة الأردنية قانون ت�شجيع اال�ستثمار عام 1995م.
� -4إن�شاء �صرح ال�شهيد.
جـ -حت ّققت جملة من الإجنازات يف قطاع ال�شباب يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ,عدد اثنني منها؟
ال�س�ؤال الثاين:
�أ ّ -بين �أهم التطورات الد�ستورية التي �شهدها المجل�س النيابي الرابع عام 1956م.
عدد ال�صالحيات التي يمار�سها جاللة الملك في ما يتع ّلق بال�سلطة الت�شريعية.
بّ -
جـ -نفذت القوات الم�سلحة الأردنية في مجال الزراعة والري العديد من الم�شاريع الزراعية والمائية،
عدد هذه الم�شاريع.
ّ
د  -حقّقت الم�شاركة الأردنية في قوات حفظ ال�سالم الدولية �أهدافا عديدة ،عددها.
ال�س�ؤال الثالث:
�أ  -اذكر ثالثة من اخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية.
ب  -ت�أ�س�ست دائرة المخابرات العامة عام 1964م؛ للقيام بجملة من المهام .عدد ثال ًثا من هذه
المهام.
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جـ  -تحقّقت جملة من الإنجازات في المجال الثقافي في عهد جاللة الملك عبداهلل الثاني .عدد ثالثا
منها؟
د -اذكر مظهرين من مظاهر تطور اال�ستثمار في عهد جاللة الملك عبداهلل الثاني.
ال�س�ؤال الرابع:
�أ  -يعاني قطاع الزراعة في المملكة الأردنية الها�شمية العديد من الم�شكالتّ .عدد ثالث منها.
ب -وقّع��ت الحكوم��ة الأردنية جمل��ة من االتفاقي��ات التجاري��ة؛ لت�شجيع ال�صناع��ة المحلية وجذب
عددها.
اال�ستثمارّ ،
عدد ثالثة من
جـ  -تزايد اهتمام الحكومة الأردنية بالمر�أة ,مع تزايد دورها في المجتمع الأردنيّ ،
مظاهر هذا االهتمام.
د � -ص ّنف المواقع ال�سياحية الآتية ح�سب �أنواعها.
 -4متحف التراث الأردني.
 -3جبل نيبو.
 -2حمامات عفرا.
 -1محمية �ضانا.
ال�س�ؤال اخلام�س:
�أ  -اذكر الهدف من �إن�شاء الم�ؤ�س�سات الآتية:
� -1إدارة حماية الأ�سرة التابعة لمديرية الأمن العام.
 -2ال�صندوق الها�شمي لتنمية البادية الأردنية.
 -3المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص المعوقين.
عدد ثالثة مظاهر من مظاهر تطور التعليم في الأردن ،في عهد جاللة الملك عبداهلل الثاني.
ب ّ -
جـ � -شهدت المرحلة الخام�سة من مراحل تطور القوات الم�سلحة الأردنية في الفترة ( -1999حتى
الآن) العديد من التطورات ،اذكر ثالثة منها.
تو�صلت القيادة الها�شمية على جملة من ال�صيغ ،على �إثر تعطل الحياة النيابية من �أجل �إ�شراك
دّ -
عدد هذه ال�صيغ.
المواطن في عملية �صنع القرارّ ،
انتهت الأ�سئلة
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