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 الفصل االول

 مدخل الى التربٌة الوطنٌة 

 المفاهٌم، الجغرافٌا والسكان



 مفاهٌم عامه

هً عملٌة اعداد الفرد الناشىء فً مختلف : التربٌة 

المٌادٌن االجتماعٌة والعلمٌة والثقافٌة واالقتصادٌة 

والسٌاسٌة لٌصبح عنصر فعال فً المجتمع الذي ٌعٌش 

 .فٌة

هً عملٌة اعداد الفرد الناشىء فً :التربٌة الوطنٌة 

مختلف المٌادٌن االجتماعٌة والعلمٌة والثقافٌة واالقتصادٌة 

والسٌاسٌة لٌصبح عنصر فعال فً المجتمع الذي ٌعٌش 

 .وٌكون منتمٌا لوطنه فٌة، 

 



هو االنسان الذي ٌعٌش فً وطنة وٌنتمً الٌة سٌاسٌا : المواطن 

 .واخالقٌا 

 .هً االنتماء لالرض والوطن : المواطنة 

 :المواطنة تقسم الى قسمٌن 

وهً سعً المواطن الى تقدم بلدة وازدهاره : مواطنة اٌجابٌة 

والدفاع عنه، واللمواطن الصالح خصائص وسمات لعل 

 :  ابرزها

 .االخالص للوطن-1

 .ان ٌكون بعٌدا عن التطرف  -2

 

 



 .ان ٌكون بعٌدا عن التمٌٌز  -3

 .ان ٌتمتع بصفة العطاء للوطن دون اي مقابل  -4

 

 .هً عكس المواطنة االٌجابٌة : المواطنة السلبٌة 



 :اسس التربٌة الوطنٌة 

هو عملٌة اعداد الفرد من الناحٌة : االساس الفلسفً  -1

 (العقلٌة )الفكرٌة 

هو عملٌة اعداد الفرد وتهٌئته نفسٌا : االساس النفسً  -2

من اجل تقبل العملٌة التعلٌمٌة بكافة مراحلها االساسٌة 

 .والثانوٌة 

 



هً عملٌة استثمار راس المال : االسس االقتصادي  -3

 .البشري فً كافة حقول المعرفة 

هً عملٌة اشراف الدولة على : االساس السٌاسً  -4

 .العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة التً ٌسٌر فٌها الفرد 



 العوامل المؤثرة فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة هً

 

 

  

  

 االسرة

مجموعة 
 الرفاق

 النوادي المجتمع

 المدرسة

 دور العبادة



 حقوق المواطن وواجباتة 

 :تقسم الحقوق الى قسمٌن 

هو حق تحصل علٌه كونك إنساًنا بغض : حقوق اساسٌة  -1

فً الحق :مثل . الالنظر عن أنك مواطن داخل هذه الدولة أم 

المساواة والمحاكمة العادلة والحماٌة من األذى والتعلٌم 

 .واالجتماعوالرعاٌة الصحٌة والحرٌة فً التعبٌر واالتصال 

فهً حقوق تتمتع بها كونك مواطنا داخل : حقوق مدنٌة  -2

 .  حق االنتخاب والترشٌح والتنقل والملكٌة : هذه الدولة مثل



هً االعمال التً ٌقوم بها المواطن من اجل تقدم : الواجبات 

 :بلدة وازدهاره مثل 

 .الدفاع عن الوطن أمام األعداء -1

 .بهوواجب المواطن طاعة القانون وااللتزام -2

 .ووظائفهاودفع الضرائب التً هً عماد قٌام الدولة بمهامها -3

 

 .عالقة تكاملٌة العالقة ما بٌن الحقوق والواجبات هً * 



 مفهوم الدولة والدٌمقراطٌة ودولة القانون

قانونً وتتكون هً عباره عن كٌان سٌاسً : الدولة 

 .من الشعب واالرض والسلطة السٌاسٌة 

 :اركان الدولة 
 الشعب 

السلطة  االقلٌم

 السٌاسٌة

 السٌادة



 .هو عباره عن مجموعة بشرٌة : الشعب  -1

 .هو االرض التً ٌعٌش علٌها البشر : االقلٌم -2

وتشمل السلطة التشرٌعٌة والسلطة : السلطة السٌاسٌة  -3

 .التنفٌذٌة والسلطة القضائٌة

، وتقسم السٌاده وهً ركن معنوي من أركان الدولة:السٌادة  -4

 :الى قسمٌن وهما 

 .وهً أالّ تعلو سلطة الدولة سلطة :السٌادة الداخلٌة  –أ 

فتعنً االستقاللٌة الكاملة سٌاسٌا :السٌادة الخارجٌة  –ب 

 .واقتصادٌا وعدم التبعٌة

 

 

 



 اصناف الدولة من حٌث الشكل 

وهً الدول التً تكون جمٌع السلطات : الموحدةالدول -1

واحدة وموحدة الجماعة واإلقلٌم ومعظم الدول العربٌة؛ 

 .منها كاألردن وسورٌا

وهً اتحاد دولتٌن أو أكثر فً إطار : الدولة االتحادٌة-2

 :تعاقدي ٌنقسم إلى

وهً اتحاد دولتٌن أو أكثر فً دولة واحدة ذات : الفٌدرالًاالتحاد  -أ

دستور ورئٌس وجٌش ونقود وتمثٌل خارجً واحد، وتحتفظ كل دولة أو 

مثل الوالٌات المتحدة وألمانٌا . والٌة بدستورها وقوانٌنها الخاصة الداخلٌة
 .وسوٌسرا واإلمارات العربٌة المتحدة

 



  

وهو اتحاد ٌجمع ما بٌن دولتٌن أو أكثر مع : االتحاد الكونفدرالً -ب 

احتفاظ كل دولة بالخصوصٌة الكاملة وٌكون بالعادة لتقوٌة المصالح 

االتحاد األفرٌقً : واألحالف عن طرٌق معاهدات خاصة، مثل

 .جً الخلٌومجلس التعاون واألوروبً 

 

 :تقسم الى قسمٌن : وظائف الدولة 

توفٌر االمن الداخلً والجٌش للحماٌة الخارجٌة : وظائف اساسٌة  -1

 .وتنظٌم السجالت المدنٌة وتوفٌر جهاز قضائً للفصل فً الخصومات

 

 .مثل توفٌر التعلٌم والصحة والبنٌة التحتٌة : وظائف خدماتٌة  -2



 .هً عبارة عن الدولة الدٌمقراطٌة : الدولة الحدٌثة 

 :اشكال وطرق ممارسة الدٌمقوراطٌة 

حاكم وبنفس الوقت محكوم الشعب :الدٌمقوراطٌة المباشرة  -1

 .النقٌة، مثل االسرة وهً ما تسمى بالدٌمقراطٌة 

المعروفة بالدٌمقراطٌة النٌابٌة  :الدٌمقراطٌة غٌر المباشرة  -2

أو التمثٌلٌة حٌث ٌمارس الشعب سلطته من خالل اختٌار ممثلٌن 

 .عنهأو نواب 

هً التً تجمع ما بٌن : شبه المباشرةالدٌمقراطٌة  -3

 .الدٌمقراطٌة المباشرة والغٌر مباشرة 



   

 

 

 

  

 ثانٌا 

 جغرافٌا االردن



 عبر التارٌخ اصل تسمٌة االردن 

 :ٌعود اصل التسمٌة الى 

 وكان تسمً اوردن: الكنعانٌة اللغة 

 ٌاردن: اللغة االرامٌة 

 .جوردنٌوس: واللغة االتٌنٌة 

 جوردان: فً العهد الرموانً والٌونانً 

 .جند االردن : فً العهد االسالمً 

 شرق االردن : فً عهد االنتداب البرٌطانً 

 



 :الموقع والحدود والمساحة 

ٌقع االردن فً القسم االسٌوي من الوطن العربً وتبلغ مساحتة 

 .كم مربع ( 89300) حوالً 

 :االنماط المناخٌة متنوعة 

 
مناخ 
البحر 
 المتوسط

 مناخ صحراوي

مناخ شبه 
ٌشمل المرتفعات  صحراوي

الشمالٌة والوسطى مثل 

اربد وجرش وعجلون 

 والبلقاء وعمان

ٌكون شرق المرتفعات 

الشمالٌة والوسطى مثل 

 المفرق والزرقاء

من %75ٌسود البادٌة االردنٌة التً تشكل اكثر من 

 مساحة المملكة



 تضارٌس المملكة االردنٌة الهاشمٌة

هً عبارة عن اشكال سطح                    :التضارٌس

 .االرض من جبال وسهول وهضاب 

 

 

 

 

 

 :  وتقسم تضارٌس االردن الى ما ٌلً 

 



تضارٌس 
 االردن

غور 
 االردن

المرتفعات 
 الجبلٌة

 الهضاب

   السهول

هو جزء من 

حفرة االنهدام 

االسٌوٌة 

االفرٌقٌة وٌمتد 

من منابع نهر 

االردن شماال 

 حتى خلٌج العقبة

تمتد من اقصى 

شمال المملكة حتى 

 جنوب المملكة

هً التً تقع فً البادٌة االردنٌة  وٌكون 

 ارتفاعها اقل من المرتفعات الجبلٌة

هً عبارة عن 

المنطقة السهلٌة 

المنبسطة التً 

تقع بٌن 

المرتفعات 

 الجبلٌة 



 الموارد الطبٌعٌة 

سطح األرض وما علٌه وما هً عبارة عن الموارد الطبٌعٌة 

 .حوله مثل المٌاه والمعادن واالشعاع الشمسً 

 :ومن اهم هذ الموارد 

 :وتقسم المٌاه الى : المٌاه  -1

 .مٌاه االمطارأ-

 

وهً المٌاه التً تجري على سطح : المٌاه السطحٌة ب-

 .  االرض مثل الٌنابٌع واالنهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .هً الموجوده فً باطن االرض : المٌاه الجوفٌة  -ج

 :والمٌاه الجوفٌة تقسم الى ماٌلً

هً التً تتجدد فً كل موسم مطري من : المٌاه الجوفٌة المتجددة –أ 

 .مٌاه االمطار التً تدخل الى باطن االرض فً الصخور المسامٌة 

هً التً تكونت عبر عصور جٌلوجٌة : المٌاه الجوفٌة غٌر المتجددة  –ب 

قدٌمة وال تتجدد بفعل مٌاه االمطار حٌث تكون فٌها الصخور كتمٌة 

 .التسمح لمٌاه االمطار فً الدخول الى الحوض المائً 

 

هً المٌاه المنتجة عن محطات تحلٌة المٌاه : المصادر غٌر التقلٌدٌة 

 .المالحة او المحطات التً تعالج المٌاه العادمة 



 وتقسم الى : الزراعة  -2

الزراعة تقسم 
 الى

 الزراعة البعلٌة
الزراعة 
 المروٌة

هً التً 

تروى عن 

طرٌق مٌاه 

 االمطار

هً التً 

تعتمد على 

 الري الدائم 



 :ومن اهمها ما ٌلً : الثروة المعدنٌة  -3

فً  تستخدمهً عباره عن صخور بركانٌة : البازلت أ-

 .صناعة الصوف الصخري وحجر البناء 

 .تستخدم فً صناعة الزجاج : رمال السلكا  ب-

 .النفط والغاز ت-

ٌوجد بكمٌات كبٌره فً اراضً المملة لكن : الصخر الزٌتً ث-

كلفة استخراجة عالٌة الثمن ولم ٌتم استغاللة حتً االن بصورة 

 .انتاجٌة 

ٌوجد بكمٌات كبٌرة فً االردن وٌستخدم فً : الفوسفات ج-

 .صناعة االسمده 

ٌستخرج من مٌاه البحر المٌت وٌستخدم فً صناعة : البوتاس ح-

 .االسمده



 المجتمع والتركٌب السكانً

هو عبارة عن مجموعة من الظواهر االجتماعٌة المترابطة : المجتمع 

 .التً تتكون من الجماعات االجتماعٌة واالفراد 

بالعوامل الطبٌعٌة والمناخ ٌتاثر توزٌع السكان فً االردن 

 .بدرجة كبٌرة جدا 

 :وتاثرت الزٌادة السكانٌة فً االردن 

عن التطور فً مجال الرعاٌة الناتجة  بالزٌادة الطبٌعٌة -1

 .المعٌشةالصحٌة، وتحسن مستوى 

عن الهجرات الخارجٌة بفعل الناتجة  غٌر الطبٌعٌةالزٌادة  -2

 .والدولٌةالحروب واألزمات اإلقلٌمٌة 



فً عدد السكان فً  تقسٌم مراحل الزٌادة غٌر الطبٌعٌةوٌمكن  
 :الفترات التالٌةاألردن إلى 

وٌعود اسباب هذه الزٌاده :  1948بعد عام : الفترة االولى  -1

 : الى ما ٌلً 

الهجرات التً تعرض لها الشعب الفلسطٌنً بسبب االحتالل أ-

 .االسرائٌلً لالراضً الفلسطٌنٌة  وعرفوا باالجئٌن

 .1950وحدة الضفتٌن عام ب-

كانت الزٌادة بسسب نزوح : م 1967الفترة الثانٌة بعد عام  -2

 .حوالً نصف ملٌون فلسطٌن الى اراضً المملكة 

 



 .بسبب حرب الخلٌج : م 1991الفترة الثالثة بعد عام  -3

 

وتمثلت بهجرة :  2018-2003الفترة الرابعة بعد عام -4

أعداد كبٌرة من العراقٌٌن إلى األردن بفعل الحصار 

االقتصادي المفروض واالحتالل األمرٌكً للعراق عام 

، وشهدت أٌضا حاالت لجوء وبأعداد كبٌرة جدا (م2003)
 .نتٌجة األزمة السورٌة، باإلضافة إلى األزمة  العراقٌة

 



 التقسٌمات االدارٌة 

 .  قسمت المملكة الى ثالث اقالٌم  موزعة على اثنتً عشرة محافظة 

 اقلٌم الشمال

 اقلٌم الجنوب اقلٌم الوسط



 :وفٌما ٌلً ترتٌب المدن االردنٌة من ناحٌة اكثرها سكانا 

 المرتبة االولى• عمان

 المرتبة الثانٌة• اربد

 المرتبة الثالثة • الزرقاء



وتعتبر معان هً اكبر المدن االردنٌة مساحة واقلها   :              

 .كثافة سكانٌة 

التجمعات السكانٌة فً االردن المرتبطة بالبٌئة تقسم الى ثالثة 

 :اقسام وهً 

وهم سكان المدن الرئٌسٌة ( : سكان المدن ) سكان الحضر  -1

وٌعد االردن من اسرع الدول .... . مثل عمان اربد الزرقاء 

 :تحضرا وٌعود ذلك الى عدة عوامل 

 .النمو السكانً السرٌع  –أ 

 .الهجرات الداخلٌة من االرٌاف الى المدن -ب

الهجرات الخارجٌة  من الدول المجاورة الى االردن بسبب  –ج 

 .الحروب االقلٌمٌة 

 

 مالحظة



هم الذٌن ٌسكنوا فً القرى : سكان الرٌف المزارعون  -2

 .واالرٌاف وٌعملون فً الزراعة وتربٌة المواشً 

 

 

 

 

هم الذٌن ٌسكنوا فً البادٌة  وٌعملون فً : سكان البدو  -3

 .الرعً والغزل والنسٌج 


