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نقدم لكم نماذج مقترحة من األسئلة لمبحث 

 الثالثالمستوى  تاريخ األردن

لمساعدتكم في دراسة المادة وهي ال تغني عن 

المادة دراسة  نرجو منكمدراسة المادة ، لذا 

 ومن ثم دراسة هذه النماذج والا أ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 7102لعام  صيفيةالالدورة  لثالمستوى الثاتاريخ األردن لمبحث  مع اإلجابة أسئلة مقترحة

          

                                                                                                                              0477/  7/    7  التاريخ :                                        (    الدولية  ريتال ، االكاديمية العربية) المعالي ، مدارس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولالســــــــــــــــــــــــــؤال األ

 (الوحدة األولى / األردن عبر العصور) وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :   أ( 

                                                 

حلف اقتصادي وعسكري لحماية حدود اإلمبراطورية الرومانية، عرف بحلف المدن العشر، هو  اتحاد الديكابوليس : -7

 مهم مهم مهم .وتقع معظم مدن هذا الحلف على أرض األردن

 

وحضره   م 8291في عمان عام عقد  أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث،هو : المؤتمر الوطني األول -0

حسين الطراونة  بانتخو .يوخ والمفكرين واألدباء الذين مثلوا كافة مناطق شرق األردن( مندوباً من الزعماء والش851)

  مهم مهم مهم .رئيساً للمؤتمر

 

: الشرعية التي ورثها الملك عبدهللا الثاني  والتي تستند إلى نسب الهاشميين الموصول  الشرعية التاريخية والدينية -3

 .به بنو هاشم في حمل راية االسالم والدفاع عنهبالرسول محمد والدور المميز الذي قام 

 

 .الجد الثاني للشريف الحسين بن علي:  عون -0

 

 مهم مهم مهم.حزب سياسي تركي وصل إلى سده الحكم في الدولة العثمانية  حزب االتحاد والترقي : -5

 

 في الحجاز: سكة حديد تمتد من دمشق عبر األردن إلى األماكن المقدسة  سكة حديد الحجاز -6
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (الوحدة األولى / األردن عبر العصور ) أعط أسباب كل من اآلتية:  ب (

 مهم مهم مهم؟  تيار العباسيين منطقة الحميمة مكاناا النطالق دعوتهماخ -7 

 .     قاليم اإلسالمية األموقعها المتوسط بين ل -■    .التجارة طريق لوقوعها على طريق الحج الشامي و -■

 . دمشق األموية بعدها عن العاصمة -■

 

 مطالبة العرب باالستقالل عن الدولة العثمانية؟ -9

إلى جانب  م( 8281 -8281الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى )دخول و،  م االتحاديين األتراك للعربظلبسبب 

 في آسيا .دولة عربية تضم البالد العربية  وإقامة دول الوسط ) ألمانيا والنمسا ( ،

 

تعد الثورة  م ؟ او فسر6797حزيران عام  74الثورة العربية الكبرى في  انطالقأعلن الشريف الحسين بن علي  -3

 مهم مهم مهم  ؟ أو تزعم الشريف الحسين بن علي النهضة العربية ؟ العربية الكبرى ثورة قومية عربية

نحو الحياة الفضلى  والسعيالنهوض بالعرب وتحريرهم من الهيمنة واالستبداد والطغيان الذي مارسه االتحاديون  بهدف

 لكل العرب. 

 

 واحتالل، م( 8291انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا )بسبب  ؟ منطقة األردن فراغ سياسي فينشوء  -0

 ) مهم مهم مهم ( فرنسا لها.
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بين الهدف من قدوم األمير عبدهللا األول إلى   أو؟  م7904قدوم األمير عبدهللا بن الحسين إلى شرق األردن عام  -5

 مهم مهم مهم  البالد . وتحريري االستعماراألجنبمقاومة  بهدف    ؟شرق األردن

 

الحكومة إلى و إلى عصبة األمم المتحدة الشعبية والرسمية للمطالبة باالستقالل يةمذكرات االحتجاجال أرسل -6

 .بوصفها الدولة المنتدبة على األردن الحكومة البريطانيةإلى و،  بصفتها منظمة دوليةإلى عصبة األمم   ؟البريطانية

 

 ؟ استكمال بناء مؤسساته الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادةمرحلة إلى  األردنل ووص -7

بسبب جهود القيادة الهاشمية ، والوعي األردني وطموحه في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المستنده إلى النهج 

 الديمقراطي .

 

استكمال من أجل  للتفاوض   ؟هاشمتوجه األمير عبدهللا بن الحسين إلى بريطانيا يرافقه رئيس الوزراء إبراهيم  -1

 أن شرق األردن دولة مستقلة ذات سيادة. وتاكيداالنتداب البريطاني ،وإنهاء  ، األردن إجراءات استقالل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (الوحدة األولى / األردن عبر العصور )ول األــــــــــــــــــــؤال الســــــــــــــــــــــــ

 مهم مهم مهم  البرونزي؟و ، نحاسيالو الحديث ، الحجري )قارن بين مظاهر التطور في العصر  -7

 ونزيالعصر البر نحاسيالعصر  ال

 

 العصر الحجري الحديث

 ظهور البلدات المستقرة  -7

وادي فينان في الطفلية         -أ مثل

 تليالت الغسول شمال البحر الميت -ب

 اساستخدام اإلنسان لمعدن النح -0

 نشأت المدن المحاطة باألسوار -7

 استخدم الري المنظم. -0

 

 تجمعات وقرى زراعية صغيرة .

ألثرية في جنوب مثل قرية عين غزال ا

 شرق عمان

 

 

 ؟ مهم مهم مهم م7906أبرز التعديالت الدستورية عام  ما  }س{: -9

 .األردنية الهاشمية محل كلمتي إمارة شرق األردن حيثما وردتة تحل كلمات المملك -■

 إقرار نظام ملكي نيابي وراثي. -■  . تحل كلمة صاحب الجاللة الملك محل كلمة سمو األمير -■

 لملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات واالتفاقيات.ا -■

 المملكة األردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها ال يتجزأ. -■

 

 بخصوص استقالل األردن؟  م7905عام  ما القرار الصادر عن هيئة األمم المتحدة -3

دستورية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة بموجبها على إدارة شؤونها استكمال بناء مؤسساته المرحلة إلى األردن ل ووص

 حيث اعترفت بريطانيا بهذا القرار. .بنفسها

 

 ؟ م7907أهم بنود المعاهدة األردنية البريطانية عام أذكر  -1

  التشريع واإلدارة.يتولى األمير عبدهللا بن الحسين  -■                          االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن -■

 وضع قانون أساسي )دستور( إلمارة شرق األردن.  -■                                  تعيين حدود إمارة شرق األردن -■
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 ضح كيف سعت القوي االستعمارية و  ؟ في آسيا العربية البالداالستعمارية التي تعرضت لها  أذكر المؤامرات -5

 من خالل  في آسيا؟ العربية بالدال يطرة على) بريطانبا وفرنسا ( للس

بين فرنسا وبريطانيا التي نصت على تقسيم بالد الشام والعراق إلى  م7976عام السرية  عقد اتفاقية سايكس بيكو -■

 ( سايكس بيكو) تعريف  .مناطق نفوذ بينهما

) تعريف وعد . قومي لليهود في فلسطينمن قبل بريطانيا الذي نص على إنشاء وطن  م7977أعلن وعد بلفور في عام  -■

 بلفور (

والعراق واألردن  وضع سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي فيه تقررالذي  م7904مؤتمر سان ريمو عام  -■

 تعريف مؤتمر سان ريمو (. )  .وفلسطين تحت االنتداب البريطاني على أن تتولى الدولة المنتدبة تنفيذ وعد بلفور

 

 ؟م7975ق عام شمطالب الحركة العربية التي عرفت بميثاق دمد ( اذكر ) عد -6

 .) تعريف ميثاق دمشق(بالشريف الحسين بن علي ملكاُ على العرب والمناداةدولة عربية ضمن آسيا العربية ، تأسيس 

 

 هم مهم مهممطبقت سياسة التتريك  بين مظاهر السياسة التي طبقها حزب االتحاد والترقي على البالد العربية ؟ -7

 اهمال اللغة العربية  -■فرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية         -■

 التجنيد اإلجباري على العرب. -■فرض الضرائب الباهظة                                           -■
 

 ترميم قلعة الشوبك -■اء قلعة العقبة     بناء القالع وتجديدها كبن -■ ؟ بين مظاهر اهتمام المماليك باألردن  -1

 

اليرموك -■  طبقة فحل    -■    مؤته   -■اذكر المعارك التي خاضها المسلمين مع الروم؟  -2  

    
 ين مظاهر اهتمام األمويين في األردن ؟ب -74

 انة  الموقر ، القسطل ( .بناء العديد من القصور على أرض األردن مثل قصر ) عمرة ، المشتي ، برقع ، الطوبة ، الحر

 

 

  مهم مهم مهم بدأ الحكم الروماني لألردن  وشهد؟ القرن األول قبل الميالدي بين أبرز ما شهده  -88

تشكيل حلف المدن العشر " الديكابوليس" -إعادة تعمير المدن اليونانية            ب -أ  

() ميزات هذه الحقبة من المناطق بناء الكنائس المسيحية المزينة بالفسيفساء في العديد  -ج  

 

  

 ، شديد االنحدار تعني النهر المتعرج  ؟" اللغة اآلرامية "  ما الداللة اللغوية لكلمة األردن في اللغات القديمة -89

 

 ؟أكمل الفراغ بكتابة الجمل الصحيحة   - 73

 العاصمة المملكة

 بصيرا  المملكة األدومية

 ذيبان المملكة المؤابية

 ربة عمون " عمان " مملكة العمونيةال

 

 العزة والقومية ، وعنوان السيادة والحرية ، ورمز كرامة المواطن .  إلى رمزت الراية األردنية  ؟ بين إلى ماذا ترمز -81
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 ؟أكمل الفراغ بكتابة الجمل الصحيحة   - -85

 دالالته ) الرمز ( الشعار

التاج الملكي الهاشمي 
 يعلوه رأس حربة

 ز إلى أن نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية نظام ملكي.يرم

 راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين. الرايتان

 (يمثل القوة والبأس والعلو ويرمز لونه إلى راية الرسول األعظم ) طير العقاب

 ترمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم. الكرة األرضية

 السيف والرمح والقوس والسهام على جانبي الترس والذي يرمز للدفاع عن الحق. ربيةاألسلحة الع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  االنجازات السياسية للملوك الهاشميون  /  لثانية) الوحدة ا  :  ثانيالــــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــال

 

 : وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتيةأ( 

يا، ينص ميثاقها على التعاون والتنسيق منظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من آسيا وأفريق :جامعة الدول العربية  8

 مهم مهم بين الدول األعضاء في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، ومقرها الدائم مدينة القاهرة.

 

 ) فسر(.لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها م 8259ديوان أنشئ عام :  ديوان المحاسبة -9

 

 

من أجل التعاون في  ) فسر (م 8258التي وقعت عام  اقية الدفاع العربي المشتركاتف هي  :اتفاقية الضمان العربي -3

 الشؤون السياسية واالقتصادية والعسكرية ولتوحيد الجهود في الدفاع عن البالد العربية. 

 

حيث  م8251عام  الف بين مملكة العراق والمملكة األردنية الهاشميةحمعاهدة أخوة وت : االتحاد العربي الهاشمي -1

 توحيد التمثيل السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة قوية يكون لها مكانة وصوت مسموع في المحافل الدولية.سعى ل

 

 

 الحكومة ، وتقومبناء على قانون الالمركزية مجلس يضم أعضاء يتم انتخابهم في كل محافظة  مجلس المحافظة: -5

  مهم مهم مهم المنتخب.  %( من أعضاء هذا المجلس95ما نسبته )بتعين 

 

 

 : المشاركة الشعبية الفاعلة في عملية صنع القرار كما أسماها جاللة الملك عبدهللا الثاني.المواطنة الفاعلة  -6

 

يقوم على انتخاب مجلس لكل محافظة في و م 9185كانون األول عام  86قانون صدر في  قانون الألمركزية : -7

  مهم مهم مهم مهم مهم .األردن يسمى بمجلس المحافظة
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 ( االنجازات السياسية للملوك الهاشميون  /  لثانية) الوحدة ا:     أعط أسباب كل من اآلتيةب( 

 بسبب مهم مهم مهمم؟7954قيام وحدة الضفتين عام  -8

 .نظراً للعالقات والروابط التاريخية بين الشعبين -■.        فقدان معظم أراضي فلسطين -■

 .حقوقه في إقامة دولته المستقلة ، وحق الشعب الفلسطيني  على ما تبقى من األراضي الفلسطينية للحفاظ  -■

 

نفسها  في عهد الملك الحسين ؟ عند األردنيين ، واألنتماء الوطني خ الشعور القومييرستو، الوعي السياسي يادةز -9

 مظاهر تعزيز النهج الديمقراطي ؟

 .ة اتجاهاتها الفكرية على الساحة األردنيةاألحزاب السياسية بكاف ظهور -■

 .نشطت الصحافة في البالد -■ .       النقابات العمالية والمهنية تأسيس -■

 منذ بداية عهده إلى تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل الحريات السياسية جاللتهسعى  -■

  

عززت الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  ألنها   ؟تعد اإلصالحات الدستورية من أهم إنجازات الملك طالل -3

  مهم مهم مهم .م متوافقاً مع النظم الديمقراطية الحديثة8259حيث جاء دستور عام 

 

 ؟ عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى -0

 .طقةألنه ال يتوافق ومصالحهما االستعمارية في المن ) فســـر( وقف بريطانيا وفرنسا ضد مشروع سوريا الكبرى -■

 رفض الحركة الصهيونية أي مشروع وحدوي عربي يهدد مطامعها التوسعية. -■

 .لوحدة تهديداً لمصالحها القطريةورأت بعض الدول العربية في ا -■

 

 مهم مهم مهم ؟ إصدار الملك عبدهللا الثاني مجموعة من األوراق النقاشية -5

 منذ تأسيس المملكة .استكماال للمسيرة األصالحية الشاملة المستمرة من  -■

 للتواصل المباشر والمفتوح مع أبنائه األردنيين. -■

 لمشاركة األردنيين رؤيته اإلصالحية إلنضاج الديمقراطية وضمان نجاحها. -■

 تحفيز المواطنين للدخول في حوار حول القضايا المهمة . -■

 جاللته " المواطنة الفاعلة " المشاركة الشعبية الفاعلة في عملية صنع القرار، أو كما أسماها -■

 

 

يعد مجلس التعاون العربي عام أو  ؟ عما سبقه من مشاريع مشروعا وحدويا يختلف   مجلس التعاون العربي يعتبر -6

 ؟م خطوة جديدة نحو وحدة عربية متكاملة7979

نضمام أية دولة عربية مع إمكانية ا ،ضم أربعة دول عربية هي األردن، والعراق، ومصر، واليمن الشماليألنه  -■

 .أخرى

يمثل نموذجاً عملياً نحو سعي الدول العربية للتضامن والعمل العربي المشترك خاصة مع ظهور العديد من ألنه  -■

 م.8212 ، واالتحاد المغاربيم7977مجلس التعاون الخليجي عام المحاوالت الوحدوية من بينها 

 

 م؟7900العام ( بروتوكول اإلسكندرية  عقد ) اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي -7

إلنشاء جامعة الدول العربية، بمشاركة كل من األردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر واليمن والسعودية، واستبعد 

 مشروعا  سوريا الكبرى والهالل الخصيب.
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 ؟7970عام  مشروع المملكة العربية المتحدة بين األردن وفلسطينطرح  -1

 .لملك الحسين بن طالل الداعي إلى ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضهتجسيداً لفكر ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( االنجازات السياسية للملوك الهاشميون  /  لثانية) الوحدة ا  :  الثالثــؤال ـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــال

  

 مهم مهم مهم؟  ألدبيةاملك عبدهللا األول بن الحسين ال أذكر مؤلفات -7

 خواطر النسيم -■             األمالي السياسية -■      صائلجواب السائل عن الخيل األ  -■      المذكرات  -■

 

 مهم مهم مهم العديد من  المبادرات الهادفة . أذكرها؟ ( سمواألمير الحسين بن عبدهللا الثاني أطلق )وضع -0

 ) لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشترك. مباردة حقق -■

 م األطفال الصم وتأهيليهم( .) لدع مبادرة سمع بال حدود -■

 ) لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي (. مبادرة قصي -■

 

 اذكر أبرز المشاريع الوحدوية التي حدثت في عهد الملك عبدهللا األول؟ -3

 م.8251وحدة الضفتين  -3      م .8215جامعة الدول العربية  -9        م8213مشروع سوريا الكبرى  -8

  

بين ) اذكر(  اإلتجازات السياسية الداخلية  . الرغم من قصر مدة حكم الملك طالل إال أنها تميزت بإنجازات مهمةعلى   --00

 م.8259 إنشاء ديوان المحاسبة -9                م .  8259إصدار دستور عام  -8

 

 هم مهم مهم مهم م ؟في عهد الملك عبدهللا األول بن الحسين أذكر اإلنجازات السياسية الداخلية – 5

 م. 8291م وإلغاء القانون األساسي الصادر عام 8217صدور دستور عام  -1

ا للسلطتين التنفيذية أصبح الملك رئيسً  م8217وبموجب دستور  نيابيتحول نظام الحكم من أميري إلى ملكي وراثي  -2

 والتشريعية. 

تكون من: مجلس األعيان المعين من الملك ومجلس النواب إلغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس األمة الذي ي -3

 المنتخب من  الشعب. 

م بحيث أصبح من حق المواطنين في الضفة الغربية انتخاب 8251صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين عام  -4

 . له  مجلس النواب والترشح أعضاء

 

 ؟  أذكر هذه المؤلفات،  اسة تاريخ األردن الحديثلملك الحسين بن طالل عدة مؤلفات أصبحت من مصادر درل  --66

  حربنا مع إسرائيل -■           ليس سهالً أن تكون ملكاً  -■          مهنتي كملك -■

  

 مهم مهم مهم بين المرتكزات التي انطلق منها الملك الحسين بن طالل في عالقاته العربية والعالمية؟  --77

 . العربي لبعد القوميا تؤكدمواد الدستور األردني التي  -■      مبادئ الثورة العربية الكبرى.  -■

  ثوابت السياسة الخارجية األردنية القائمة على الوسطية واالعتدال. -■

 

 ((  ، نابلس رام هللا  ، أريحا  )عمان، مؤتمر، أذكرها ؟ المؤتمرات التمهيديةسبقت وحدة الضفتين عقد العديد من   -7
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 العربي الهاشمي ومجلس التعاون العربي من حيث الدول المشاركة واألهداف وأسباب فشلهما؟ قارن بين االتحاد -9

 مجلس التعاون العربي االتحاد العربي الهاشمي وجه المقارنة

 م1515 م1591 سنة التأسيس

األردن، والعراق، ومصر، واليمن  األردن والعراق الدول المشاركة
 الشمالي

 أسباب فشلهما

 ) فسر (

في العراق  الذي أطاح سبب االنقالب العسكري ب
استشهاد الملك فيصل في و الملكي في العراق  بالحكم

 م. 1591تموز عام  14

 1551بسبب حرب الخليج الثانية عام 
 الناتجة عن اجتياح العراق للكويت 

 

 مهم مهم صالحي في األردن ؟أذكر ) عدد ( المبادئ الراسخة للنهج اإلبالرجوع إلى الورقة النقاشية الثانية   --7744

 صون حقوق األقليات -■االلتزام بمبدأ التعددية السياسية .                 -■

 .تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة  -■

 توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي -■تقوية مؤسسات المجتمع المدني .                -■

 االستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور -■

  

 العملية السياسية ؟ الملكية الهاشمية في أبرز المهام المطلوبة من  بين   --7777

 وحماية القيم األردنية األصلية.        -9      الحرص على اتباع نهج يستشرف المستقبل  -7

 حداً يحمي مجتمعنا من االنزالق نحو اي حالة استقطاب والمحافظة على دور الملك بصفته قائداً مو -3

عن طريق دعم قصص النجاح ، الحرص على نشر روح الثقة بقدرة األردنيين واألردنيات على التميز واإلبداع  -1

 وتنبي المبادرات الريادية ، وتقدير الجهود الفردية واإلنجازات االستثنائية

 ن وأمن األردن القومي .الحرص  على الدفاع عن قضايا الوط -5

 

ما القيم الضرورية إلنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثالثة ،  -70

 مهم مهم مهم مهم مهم  البرلمانية؟

 سيادة القانون. -■التسامح.                  -■أهمية التعددية.              -■

 حماية حقوق المواطنين جميعا.  -■صل والتوازن بين السلطات.           تعزيز مبدأ الف -■

  

 التي سعى لتحقيقها؟ االتحاد العربي الهاشمي اذكر أهداف   --3377

  توحيد التمثيل السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة قوية يكون لها مكانة وصوت مسموع في المحافل الدولية.  - 1

من خالل توحيد الجيش في البلدين؛ ليكون معيناً لألمة العربية ويسهم في الدفاع عن قضاياها إيجاد درع أمني قوي  -2

  وحقوقها. 

بطريقة تكاملية تسهم في دفع المسيرة التنموية في كال  المشاريع االقتصادية المشتركةب هماتنمية البلدين وتطوير -3 

  . البلدين

اذكر الممارسات الديمقراطية التي تجب على كل المواطنين االيمان بها حتى ، بالرجوع إلى الورقة النقاشية الرابعة -70

 ؟ تزدهر الحياة السياسية

 االنخراط  الفاعل .  -■احترام الرأي اآلخر.                                   -■

  الشراكة في التضحيات والمكاسب -■تبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف.       -■
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 لملك طالل بن عبدهللا ؟ اإلنجازات السياسية الخارجيةأذكر    --7755

 تحسين العالقات مع الدول العربية المجاورة بهدف التنسيق والتعاون مع تلك الدول.  -8

 .م(8258ة الضمان الجماعي العربي عام التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك )اتفاقي -9

 

 

  مهم مهم مهممهم مهم  عدد اإلنجازات السياسية لألردن في عهد الملك عبدهللا الثاني على المستوى الخارجي؟  --7766

 .دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس -8

 . م9111ن رسالة عمان في إبراز صورة اإلسالم السمحة في كافة المحافل الدولية، وإعال -9

 لدفاع عن القضايا العربية، والوقوف إلى جانب الدول العربيةلالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية  -3

 .على أمنها واستقرارها وحل القضايا العربية ضمن البيت العربي للمحافظة ) فسر (

م ، وترؤسه مجلس األمن 9181من الدولي للمرة الثالثة في عام حصول األردن على عضوية غير دائمة في مجلس األ -1

 م (. 9185 –م 9181الدولي مرتين في المدة بين ) 

 .إبراز التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي يمر بها األردن في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية -5

 

 مهم مهم مهم  ا األسس الرئيسة لـ " المواطنة الفاعلة" ؟مبالرجوع إلى الورقة النقاشية الرابعة ،  -77

 مسؤولية المشاركة الملتزمة بالسليمة واالحترام المتبادل . -■وواجب المشاركة.       -■حق المشاركة.                   -■

 

 تميزت بــــ ؟لملك الحسين بن طالل ل السياسية الخارجيةبماذا تميزت وضح  -79

 .النشاط السياسي لألردن على صعيد العالقات العربية والدولية -■

 .المساهمة في المصالحة العربية وتوحيد الصف العربي -■

 

 

 في عهد الملك عبدهللا الثاني؟ أبرز ما تحقق من إنجازات سياسية على المستوى الداخلي أذكر -04

 تأسيس هيئة المستقلة لالنتخاب.   -9                                             إنشاء محكمة دستورية  -8

  ..قانون الالمركزيةصدور  -1                   إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي -3 

  

 ما أطراف العملية السياسية كما وردت في الورقة النقاشية الثالثة ؟ -07

 المواطن -5        الملكية الهاشمية -1     اء ومجلس الوزراءرئيس الوزر -3      النائب -9االحزاب         -7
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 ( األردن والقضية الفلسطينية  / لثالثة )  الوحدة ا ثالثلــــــــــــــــــــؤال االســــــــــــــــــــــــــــــ

 : وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتيةأ ( 

 

اللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع جاتفاقيه وقعها م: 0473اتفاقية الوصاية الهاشمية لعام  -7

م اتفاقية تاريخية، تؤكد أن جاللة الملك هو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في 9183آذار  38في عمان بتاريخ 

  مهم مهم مهم مهم مهم .القدس الشريف

 

  

ار عليه السور من أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على مئة هو ما د " : " الحرم القدسي الشريفالمسجد األقصى المبارك  -9

 مهم تحت األرض وفوق األرض وأربعة وأربعين دونماً، إضافة إلى ما عليها من أبنية ومساجد وساحات ومصاطب وقباب

 

 

 .م8211اسم  أطلقه  الملك عبدهللا األول على الكتيبة الرابعة في حرب عام  الكتبية الرابحة : -3

 

معركة بين الجيش العربي والجيش اإلسرائيلي ، استطاع الجيش العربي األردني فيها إحراز أول نصر  :الكرامة معركة  -1

 مهم مهم مهم  م.8261آذار عام  98عربي على الجيش اإلسرائيلي الذي حاول العبور إلى األردن في 

 

ألضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي إثر نتيجة ل اعمار حدث في عهد الملك الحسين :  إلعمار الهاشمي الطارئا -5

 م.8262الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ مع سلطات االحتالل اإلسرائيلية في المسجد األقصى عام 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (األردن والقضية الفلسطينية لثالثة / الوحدة ا)     أعط أسباب كل من اآلتيةب(  

 مهم مهم مهم مهم  م؟7907اسباب هزيمة العرب في حرب فلسطين عام  -7

 نقص التدريب  والتسليح لدى العرب. -■غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية .           -■

 رائيلية  في مجال التدريب والتسليح بصورة واضحة.تفوق القوات اإلس -■

 

  مهم مهم مهم ؟حظيت مدينة القدس باهتمام الهاشميين -0

 .مسرى جدهم محمد صلى هللا عليه وسلم ومعراجه للسماوات العلى ألنها -■

 مين الشريفين. فيها قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحر -■

 

  ؟م7977تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  -3

 صدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التهويدية اإلسرائيلية للقدس وأخطارها. إل

 

 ك عبدهللا الثاني؟ م في عهد جاللة المل0447تشكيل الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى وقبة الصخرة المشرفة عام  -0

بهدف توفير التمويل الالزم لرعاية المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية في القدس لضمان استمرارية إعمارها  

 وصيانتها وتجهيزها.

 ليكون ذراعاً مالياً لدعم مشاريع اإلعمار الهاشمي، وموظفي أوقاف القدس، وصمود المقدسيين.     أو
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 م؟7900توقيع الشعب العربي في فلسطين وثيقة البيعة للشريف الحسين بن علي عام  -5

 منهم بصدق نواياه اتجاه قضايا األمة وإخالصه لها.إيماناً  -■

 وحرصه على مقدساتها في القدس. -■

 

 م ؟7967قيام ) أسباب (  معركة الكرامة عام  -6

 بهدفقيام إسرائيل بهجوم مفاجئ على األراضي األردنية 

 ل المرتفعات الغربية من األردن.احتال -2تدمير الجيش العربي األردني.               -1

 وسعياً منها إلى تحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة والشعب األردني . -3

 والعمل على تدمير االقتصاد الزراعي في وادي األردن . -4
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( األردن والقضية الفلسطينية لثالثة / الوحدة ا)   ثالثالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ال

 مهم مهم مهم مهم مهم م ؟7967بين نتائج معركة الكرامة عام  -7

 هزيمة الجيش اإلسرائيلي على يد الجيش العربي األردني وانسحابه من أرض المعركة. -■

 (  جريحا . 151( قتيال  و )  951خسارة إسرائيل )  -■

 تدمير عدد كبير من اآلليات والمعدات التي ترك بعضها على أرض المعركة. -■

 ( جرحى . 811( شهيداً و )  16قدم الجيش العربي األردني )  -■

 

 (م7960 –م 7953اإلعمار الهاشمي الثاني )اذكر انجازات  -0

 م. 8251م و8253لهاشمي عامي تشكيل لجنة اإلعمار ا -8

ترررميم مبنررى الجررامع القبلرري، والمعررالم اإلسررالمية فرري سرراحة الحرررم الشررريف، ومررا تشررمل عليرره مررن آبررار وسرربل وقبرراب  -9

 ومصاطب ومحاريب. 

 تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من األلمنيوم المذهب. - 3

 
 

 سات األسالمية والمسيحية في القدس؟ بين موقف الملك عبدهللا الثاني في رعاية المقد -3

 م.9117أمر جاللة الملك عبدهللا الثاني بتشكيل الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى وقبة الصخرة المشرفة عام  -■

 قيام جاللة الملك عبدهللا الثاني بتمويل وتسيير مشاريع ترميم وإعمار داخل المسجد األقصى على نفقته الشخصية. -■

 س الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة. تشكيل مجل -■

 م. 9186إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة، واإلسهام في ترميمه عام  -■

 ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدولية.   -■

 

 

 لملك الحسين رحمه هللا بالقدس؟ أبرز القرارات السياسية التي تنم ) تدل ( على اهتمام ابين  -0

 تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.  -8 

 م. 8251تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة عام  -2

 .م 8278تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  - 3

 بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في اليونسكو.  نجاح األردن - 1

 .م8211استثناء القدس من قرارات فك االرتباط اإلداري والقانوني الذي اتُخذ عام  - 5
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 مهم مهم ؟اإلعمار الهاشمي الخامس أذكر أنجازات  -5
 وزيادة رواتبهم.  مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى المبارك -■

 استصدار دليل المسجد األقصى، والتعريف الديني والتاريخي الثابت للمسجد األقصى.  -■

تأسريس الصررندوق الهاشرمي إلعمررار المسررجد األقصرى المبررارك ليكررون ذراعراً ماليرراً لرردعم مشراريع اإلعمررار الهاشررمي،  -■

 وموظفي أوقاف القدس، وصمود المقدسيين.   

لدراسررة فكررر اإلمررام الغزالرري فرري المسررجد   ) علللل ( اللررة الملررك عبرردهللا الثرراني ابررن الحسررين المعظررمتأسرريس كرسرري ج -■

 األقصى، وجامعة القدس.

 

 

  مهم مهم مهم م ؟7907نتائج معركة القدس في حرب عام  اذكر ) بين(  -6

 دسات اإلسالمية والمسيحية .إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من االحياء العربية  بأيدي العرب وحماية المق -■

 ( جندي من العدو اإلسرائيلي. 311قتل ما يزيد على )  -■

 أسر عدد كبير من القوات اإلسرائيلية وتدمير بعض األحياء اليهودية. -■

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( رسالة عمان/ الرابعة ) الوحدة   عبراالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ال

 

 وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :  أ ( 

لملك عبدهللا الثاني ومجموعة من كبار علماء األردن، في ليلة القدر أصدره صاحب الجاللة ا بيانرسالة عمان :  -7

في عمان وقد وصف البيان ما هو من اإلسالم،وما ليس من اإلسالم وأي األعمال  9111هـ، لعام 8195من رمضان عام 

 .تمثل اإلسالم، وأيها ال تمثله

 

 لمنظمات اإلرهابية المتطرفة فكرياً و دينيًاأسم أطلقه الملك عبدهللا  الثاني على ا:  خوارج هذا العصر  -0

 

هي الممارسات الخاطئة ايًا كان مصدرها وشكلها، والمتمثلة في التعدي على الحياة   المفهوم المعاصر لإلرهاب : -3

  مهم مهم مهم مهم اإلنسانية بصورة باغية متجاوزة ألحكام هللا.

 

ى اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيداً عرن منهج فكري، وموقف أخالقي سلوكي قائم عل  : الوسطية -1

 مهم مهم مهم مهماإلفراط والتفريط. 

 

مجموعة من األفكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد األفراد في اتخاذها وتتجراوز مرا هرو مرألوف أو سرائد : التطرف  -5

 .أو متفق عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الرابعة / رسالة عمانالوحدة )  لرابعـــــــــؤال االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعط اسباب ما يليب( 

يعد التسامح من أهم المبادئ اإلنسانية التي دعت الشرائع السماوية إلى  أو دعوة األديان السماوية إلى التسامح ؟ -7

 تطبيقها؟

 ن أجل تحقيق التعارف والتعايش والتعاون.م -■          نظراً إلى تنوع البشر في أصولهم وثقافاتهم وأديانهم. -■

 تعزيز القيم المرتبطة بحقوق اإلنسان واحترام الكرامة اإلنسانية -■
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 العالمية ؟ لم تقتصر رسالة عمان على اللغة العربية التي كتبت بها فقد تم ترجمتها إلى العديد من اللغات -0

 .انطالقاً من شمولية الهدف وعالمية المسعى  -■

 .من اإلطالع على حقيقة اإلسالم وفهم معانيه  بتتمكن الشعولو -■      توزيعها في شتى أنحاء العالم  تى يتم ح -■

 

 الدين اإلسالمي نزعات الغلو والتطرف والتشدد؟محاربة  -3

 وخلقاً. ألنها تعمل على حجب العقل عن تقدير سوء العواقب واالندفاع األعمى خارج الضوابط البشرية ديناً وفكراً  -■

 .ألنها ليست من طباع المسلم الحقيقي المتسامح المنشرح الصدر -■

 

 يقع الدور األهم واألكبر على عاتق المواطن في مواجهة اإلرهاب؟ -0

 ألن المواطن العنصر األساس في مواجهة التطرف بنوعيه ومشاركته الفاعلة في بناء وطنه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الرابعة / رسالة عمانالوحدة )  رابعالالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال 

 

  ؟ات التى يخاطبها بيان رسالة عمان لفئ) أذكر( ا ام -1
 .الناس في مختلف أرجاء العالم -■            إخوتنا في ديار اإلسالم  -■
 

 ) مهم مهم مهم مهم ( نقاط 5حفظ  مبادئ رسالة عمان؟) اذكر (  عدد  -9

 .لغدراحترام المواثيق والعهود، وتحريم ا -■    . العدالة في معاملة اآلخرين وصيانة حقوقهم -■

 .تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين -■            .    الرفق واللين، ونبذ العنف والغلظة -■

.احترام حق الحياة لغير المقاتلين  -■.                        التوازن واالعتدال والتوسط -■   

 .ر النظر إلى لونه أو جنسه أو دينهتكريم اإلنسان من غي -■   النفس. التسامح والعفو اللذان يعبران عن سمو -■

 

 

وضح آثار التسامح في المجتمعات البشرية؟ -3  

 االنفتاح على الثقافات، وتحقيق المكاسب المشتركة.  -■   نشر ثقافة العيش المشترك بين الشعوب واألمم.  -■

 ة بين الناس.  انتشار المحبة واأللف -■                   ازدهار المجتمع اإلنساني وتقدمه.  -■

 

 ؟ما الحرب التي وصفها الملك عبدهللا الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة  -0

حربنا عالمية ليست بين الشعوب أو المجتمعات أو األديان بل حرب تجمع كل المتعدلين من جميع األديان والمعتقدات ضد 

 كل المتطرفين من جميع األديان والمعتقدات.

 

بين الطرق ) االساليب( التي يستغلها خوارج هذا العاصر في تهديدهم للعالم التي بينها  جاللة الملك عبدهللا الثاني  -5

 في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ؟

ممن  يستغلون األختالفات الدينية لتقويض أسس التعاون والتراحم بين باليين الناس من جميع األديان والطوائف ، -1

 يعيشون مجاورين في العديد من بلداننا.

كما تستغل هذه العصابات الخارجة عن اإلسالم حالة االنغالق والشك بين اتباع مختلف الديانات والمذاهب للتوسع  -2

 وبسط نفوذها .

 كذلك يمنحون أنفسهم مطلق الحرية لتحريف تأويل كالم هللا وتبرير جرائمهم البشعة .  -3 
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 مهم مهم مهم مهم  نقاط  5حفظ ؟ ور المواطن في مواجهة التطرفبين د -6 

  .كافة ورهبص  والتطرف التعصب محاربة -■    .سبيله في والتضحية الوطن رضأ عن الدفاع -■

 واحترام واآلخر. الحوار -■            .حيحةصال والمعلومة بالعلم نفسه تسليح -■

 .وحديثها قديمها ) معنوية اأم مادية نتأكا سواء ( الوطن مكتسبات عن الدفاع -■

 .معلومة أي من للتأكد الموثوقة المصادر اإلى الرجوع -■

 .صلة بأي للدين ال تمت والتي العنف إلى الداعية المتطرفة األفكار رفض -■

 .التعاون مع مؤسسات الدولة والسيما األمنية منها للتبليغ عن أي شيء يُثير الشبهة  -■

 

 

 ئل التي دعت رسالة عمان إلى تطبيق التسامح ؟ ما الوسا -7

 احترام حقوق اإلنسان وحرياته لتحقيق العدالة، وحفظ الكرامة اإلنسانية.  -7

 االحترام المتبادل بين أتباع األديان والمذاهب.  -0

 تعزيز مفهوم الحوار والعيش المشترك والمحبة بين الشعوب، ونبذ التعصب والتمييز والكراهية.   -3
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