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 خوالدةيفضل االنضمام جروب فيس بوك : طلبه األستاذ عبدهللا ال

 

 * علما بأن هناك نظام بنك أسئلة واختبارات الكترونية  

 خاص بمادة تاريخ األردن 

 

 المادة مصوره بالكامل بطريقة مميزة على موقع نشمي اكاديمي* 
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 ى ولالوحدة األ

 

 األردن عبر العصور 

 

 

 

 الفصل األول  -

نهاية  - وحتى  القديمة  العصور  منذ  األردن 

 (مطالعة ذاتيةمانية )الدولة العث 

 

 الفصل الثاني:   -

 المملكة األردنية الهاشمية استقالل  -

 (مطلوب)
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   ية الهاشميةاألردن الفصل الثاني : استقالل المملكة 

 ية الهاشمية : األردن قالل المملكة تس : أسباب اس

 : إلى / واحتالل فرنسا لها   1920ادى انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام  ➢

 النتيجة :  ➢

  األردنفي  يفراغ سياس -

 لون  فتشكلت حكومات محلية في كل من الكرك والسلط وعج -

تلب طموحات   ➢ لم  المحلية  الوحدة ، واالستقالل ، مما دفع    األردن  أبناءالحكومات  العرب   األردن  أبناءفي  واحرار 

/    األردن: االلتفاف حول الشريف الهاشمي الحسين بن علي لقيادة الحركة العربية في    إلى   األردن  إلىالذين لجأوا  

والقيام    األردن  إلىعبدهللا بن الحسين بالتوجه    األمير/ فكلف نجله    وتحرير سوريا ، وتخليصها من االحتالل الفرنسي

                                                                                          بهذا الواجب القومي .

 س : من المدن األردنية التي شكلت فيها حكومات محلية بعد انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام1920: 

 

تكميلي( 2020)وزاري                                       إربد وعمان والكرك -ب               الكرك والسلط وعجلون  -أ  

الكرك والسلط وإربد  -د             معان والسلط وعجلون  -ج  

               

الحسين بن علي لقيادة الحركة العربية ف حول الشريف الهاشمي  واحرار العرب لاللتفا  األردن  أبناءس: فسر : لجوء  

 :  األردنفي 

 في الوحدة ، واالستقالل.  األردن أبناءألن الحكومات المحلية لم تلب طموحات  -

 : األردناوالً: نشأة إمارة شرق 

 ( 1920/  ثانيرين ال/ تش21مدينة معان بتاريخ )   إلىعبدهللا بن الحسين   األميرتوجه  •

والتخلص من   األردن  أبناءله  تقبواس • واالستقالل  الحرية  ببدء عهد جديد من  آمالهم  فيه عن  / عبروا  حافالً  استقباالً 

 الظلم واالستبداد. 

 م:  1920 األردن إلىعبدهللا بن الحسين   األميرس: ما أسباب قدوم 

 / وتحرير البالد.  األجنبيلمقاومة االستعمار 

 : ردناألس: كيف تم تأسيس إمارة شرق 

 م( 1921/آذار /2عبدهللا في عمان في )  األمير األردناستقبل زعماء الحركة الوطنية في  •

استعدادها لبحث عبدهللا بن الحسين في خدمة القضايا العربية أعلنت بريطانيا    األميرونتيجة للجهود التي بذلها   •

 . القضايا العربية

ريطانية ونستون تشرتشل / بتعمرات السوزير المد اتصاالت مع  دهللا بن الحسين بععب األميروبناء على ذلك كان لقاء  ➢

 م( 1921/ آذار /  29يخ ) ار قدس بتني في فلسطين هربرت صموئيل في الوالمندوب البريطا

 عبدهلل بن الحسين مفاوضات شاقه )بسبب( :  األميروخاض  ➢

 تمزيق البالد العربية.  إلىالقرارات واالتفاقيات المسبقة التي هدفت  (أ

 األردن : شمول أرض  صادر عن عصبة األمم الذي ينص على خطورة ما جاء في صك االنتداب ال  إلىة  إضاف (ب 

 البالد العربية. ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب 

استطاع   ➢ للمستقبل  الثاقبة  ورؤيته   / السياسية  الواقعة    األميروبخبرته  بالبالد  بريطانيا  اعتراف  انتزاع    إلى عبدهللا 

ً   ردناألالشرق من نهر   ، فشرع   األردنعبدهللا أن يؤسس امارة شرق    لألميرعربية مستقلة ، فتسنى    بصفتها أرضا

 م( 1921/نيسان/ 11في عام ) األردنمة في شرق ورشيد طليع بتشكيل أول حك إلىفي بناء الدولة المركزية، وعهد 
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 ( 2020 / 2019)وزاري      :           م , وكانت برئاسة1921تم تشكيل أول حكومة في شرق األردن عام س : 

 توفيق أبوالهدى  -سليمان النابلسي        د  -إبراهيم هاشم       ج -رشيد طليع      ب  -أ

  س : العام الذي أسست فيه إمارة شرق األردن هو:                                                   )وزاري 2019تكميلي(

  1928 -د                    1923 -ج               1922 -ب             1921 -أ

   

 م )تعريفها( 1928البريطانية عام  -ية األردناهدة عثانياً : الم

/    األميرواصل   الشعبية  بالمطالب  مدعوماً  االنتداب  وإنهاء  الكامل  االستقالل  لنيل  ومساعيه  نضاله  الحسين  بن  عبدهللا 

 . م( 1928/شباط  20ية البريطانية في )األردنوابرمت المعاهدة فاستجابت الحكومة البريطانية لهذه المطالب 

 ( تكميلي 2019صيفي /  2018)وزاري  م:1928ية البريطانية عام األردنس: اهم بنود المعاهدة 

  األردناالعتراف بتأسيس إمارة شرق  (1

  بن الحسين التشريع واالدارة عبدهللا األميرتولي  (2

  األردنتعيين حدود إمارة شرق  (3

 (   األردناساسي ) دستور المارة شرق انون وضع ق (4

 س:   كل مما يأتي من بنود المعاهدة األردنية البريطانية عام 1928م ما عدا :   )وزاري 2020تكميلي(

تولي األمير فيصل بن الحسين التشريع واإلدارة -االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن            ب  -أ   

 أساسي إلمارة شرق األردن قانون وضع  -دن                   د تعيين حدود إمارة شرق األر -ج

 س : من أهم بنود المعاهدة األردنية البريطانية عام 1928م :                         )وزاري 2020 خاصة( 

 

إلغاء المجالس التشريعية    -صدور قانون االنتخاب                              ب  -أ  

إلغاء قانون األساسي   -د             ة شرق األردن     تعين حدود إمار -ج  

 

   ي لنيل االستقالل:األردنثالثاً : النضال 

 م:   1928س : اعط اسباب انعقاد المؤتمر الوطني األول عام 

 يين جميعهم.  األردنعبدهللا بن الحسين بجهوده ومساعيه لنيل االستقالل التام بمشاركة   األميراستمر  •

 عمان ( تضمنت:  بالقدس / والمعتمد البريطاني في ) للمندوب السامياالحتجاج  فأرسلت برقيات  •

 ي  رفض االنتداب البريطان -

 ية واستقاللها الحقيقي  األردنورفض أي اتفاق ال ينص على سيادة اإلمارة  -

 كافة .  األردن أبناءعقد مؤتمر عام يمثل  إلىما زاد من نشاط الحركة الوطنية ، فجاءت الدعوة  •
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 م:  1928س : عرف المؤتمر الوطني األول عام 

 م 1928عقد في وسط عمان  نا •

 الحديث .  األردني في تاريخ نويعد اول مؤتمر وط  •

 كافة.  األردنمندوباً من الزعماء والشيوخ والمفكرين واألدباء مثلوا مناطق شرق  150وحضره   •

كافة / واصدروا الميثاق الوطني   األردناطق  عضواً مثلت من  26وانتخب المندوبون من بينهم لجنة تنفيذية من   •

 ي األول.األردن

 انتخب حسين الطراونة رئيس للمؤتمر   •

 س:  المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني األول عام 1928 م هي :                   )وزاري 2018شتوي(

 عمان  -د                 إربد    -ج               معان    -ب            السلط     -أ

س: الشخصية األردنية التي تم انتخابها رئيسا للمؤتمر الوطني األول لها هي :)وزاري 2019 شتوي/2019صيفي(   

   

سليمان النابلسي  -حسين الطروانة         د  -راضي عناب       ج -ابراهيم هاشم              ب  -أ  

 

 م. 1928ي األول عام األردنس: أبرز بنود الميثاق الوطني 

 عبدهللا بن الحسين وأعقابه من بعده.  األميرية دولة عربية مستقلة ذات سيادة برئاسة سمو األردن االمارة  (1

 بمبدأ االنتداب اال بوصفه مساعدة نزيهة لمصلحة البالد.  األردنال يعترف شرق  (2

 ن.الحكومة مسؤولة أمام البرلما يجب ان تكون االنتخابات حرة مصونة من كل تدخل وأن تكون  (3

تشريعاً   األردنيعد   (4 الصحيحة  الشعب  العامة وحاجات  والمنفعة  العدل  أساس  يقوم على  استثنائي ال  تشريع  كل 

 باطالً  

 

  ( عامي  بين  أخرى  وطنية  مؤتمرات  األول  الوطني  المؤتمر  عقد  تبع  وماذا    م(1933-  1929س:   / أهميتها  بين 

 عكست:

 حو االستقالل. عبدهللا بن الحسين في السعي ن  األميرساندت جهود  •

 وعكست المؤتمرات الوطنية :  •

 لتفافه حول القيادة الهاشمية  اوحدة الشعب و (أ

 يين في وقت مبكر من تاريخ اإلمارة األردن سياسي والنضج الفكري لدى لونمو الوعي ا (ب 

  وقدرتهم على مواجهة األحداث السياسية التي تهددها . (ج

 

نضال   و  األميرس:  الحسين  بن  الوطنيلن  يوناألردنعبدهللا  المؤتمر  بعد  االستقالل  من  1928االول    يل  تبعه  وما  م 

 م(:  1933 - 1929مؤتمرات وطنية ) 

سمو   و  األميرواصل  الحسين  بن  االاألردنعبدهللا  على  للحصول  نضالهم  االحتجاجية  يين  المذكرات  وارسلت   ، ستقالل 

 لى :  إالشعبية والرسمية 

 عصبة االمم ) بصفتها منظمة دولية(  (1

                                                            ( /األردنكومة البريطانية ) بوصفها الدولة المنتدبة على لحا إلىو (2

 وقراه كافة للمطالبة باالستقالل.   األردنوعمت االحتجاجات الشعبية ومدن 

 

 اعترفت بريطانيا بقرار هيئة االمم المتحدة ، فما هو نصه:  1945س: في عام 

 لى مرحلة استكمال بناء مؤسساته الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها. إوصل  األردن ان
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 مرحلة اعتراف بريطانيا بقرار هيئة االمم المتتحدة المتضمن استقاللها:   إلى األردنس: اسباب وصول 

 النهج الديمقراطي(   إلىؤسسات والقانون المستندة اء دولة المموحه في إنشطي ، واألردنبجهود القيادة الهاشمية / والوعي 

 

 م. 1945س: ماذا ترتب على اعتراف بريطانيا بقرار هيئة االمم المتحدة 

 عبدهللا بن الحسين مذكرة للحكومة البريطانية مصراً فيها على إعالن االستقالل.   األمير وجه سمو (أ

الذين أقيم تحت رعايه في عمان   ، وذلك في المهرجان  األردنورة استقالل إمارة شرق  رض  األميروأكد سمو   (ب 

 م(    1946/ كانون الثاني / 28)

 

مقوالت   من   : رعا  األمير  سموس  تحت  أقيم  الذي  المهرجان  في  الحسين  بن  )عبدهللا  عمان  في  /كانون  28يته 

 : األردنم( مؤكداً ضرورة استقالل إمارة شرق 1946/الثاني

 األردنهو حق له من تمام االستقالل والسيادة / ولطالما قلنا ان شرق    ويغتبط بما أن يبتهج    األردنمن حق  إن   •

اهدافهو  بتحقيق  يسر  ان  فله  لذلك  التحرير  في حرب  الحجاز  / شارك  العرب  بالد  من  اهم جزء   : ، القومية  ه 

 .   هنا ان نسر لسروريوعل 

ال • الثورة  أسس  وضع  في  المشاركة  لي  قدر  عندما  األمة  خادم  كنت  كيان لقد  عنها  انبثق  التي   / الكبرى  عربية 

وان  ، الحديث  الدولي  المستقل  نوط  إلىتهت  العرب  بدوله  يعتز  الع  ةعربي مكين  لها  نتمنى  والتي  والثبات ز/  ة 

 والقوة والنجاح / مع العمل جاهدين لتوثيق الصالت األخوية بينها تحقيقاً للغاية القومية المشتركة.  

 

 

  رابعاً: إعالن االستقالل:

 يين لنيل االستقالل. األردنعبدهللا بن الحسين / ونضاله المستمر / وتطلع  األميرتتويجاً لجهود سمو  •

توجه سموه   • ابراهيم هاشم من أجل استكمال إجراءات استقالل    إلىفقد  الوزراء  يرافقه رئيس   األردنبريطانيا 

 ات سيادة. دولة مستقلة ذ  األردنوإنهاء االنتداب البريطاني، وتأكيد أن شرق 

 س : الشخصية التي رافقت سمو األمير عبدهللا ابن الحسين إلى بريطانيا الستكمال اجراءات استقالل األردن : 

صيفي( 2018)وزاري         توفيق أبوالهدى   -رشيد طليع     د  -ج   ابراهيم هاشم -علي خلقي الشراري   ب  -أ     

 بريطانيا يرافقه رئيس الوزراء ابراهيم هاشم:   إلىين عبدهللا بن الحس األميرس: فسر : توجه سمو 

 من اجل استكمال إجراءات : 

   األردناستقالل  -

 وإنهاء االنتداب البريطاني   -

 دولة مستقلة ذات سيادة  األردنوتأكيد ان شرق  -

 

 م:  1946أيار  15ي المنعقد بتاريخ األردن س: بين قرارات المجلس التشريعي 

التشريعي المجلس  عقد  رغبة  األردن  س:  المتضمن  البلدية  والمجالس  الوزراء  مجلس  قرار  بها  قدم  خاصة  جلسة  ي 

 البالد باالستقالل، فما نص هذا القرار: 

: حقوق البالد الشرعية والطبيعية / وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية / وبناءاً على ما اقترحه    إلىاستناداً  

ي أمر إعالن :  األردن حث المجلس التشريعي النائب عن الشعب  م. فقد ب  1946أيار   15مجلس الوزراء في قراره بتاريخ 

 )قراراته( 

 ثي ابي الوراية استقالالً تاماً على أساس النظام الملكي النياألردناستقالل البالد  (1

 مع البيعة لسيد البالد، ومؤسس كيانها ) عبدهللا بن الحسين المعظم( ملكاً عليها.   (2
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س : المجلس الذي بحث أمر إعالن استقالل البالد األردنية استقالال تاما على أساس النظام الملكي النيابي الوراثي عام 

 1946م بصفته نائبا عن الشعب األردني هو :   )وزاري 2020 تكميلي( 

 

يان  س األعمجل -د      المجلس الوطني االستشاري     -المجلس التشريعي      ج -مجلس الوزراء         ب  -أ  

 

 م: 1946أيار  15ي المنعقد بتاريخ األردن س: ماذا ترتب على قرارات المجلس التشريعي 

أيار عام    22م )القانون األساسي( إذ عقد المجلس التشريعي الخامس جلسة استثنائية بتاريخ    1928ر عام  وتعديل دست

 ي( شتو2019يفي / ص 2017)وزاري م أقر بها جملة من التعديالت الدستورية ، من أهمها: 1946

 )التعديالت الدستورية المتربتبة على االستقالل ( 

 حيثما وردت.  األردنية محل عبارة إمارة شرق ية الهاشماألردنتحل عبارة الممكلة  (1

   األميرتحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو  (2

 الحكم ملكي نيابي وراثي.   مإقرار نظا (3

 هدات واالتفاقيات.  الملك هو الذي يعلن الحرب ، ويعقد المعا (4

 يتجزأ.ية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي حرة مستقلة ملكها ال  األردنالمملكة  (5

 

 م بمقتضى االختصاصات الدستورية :   1946أيار  15ي المنعقد بتاريخ األردن س: ما قرارات المجلس التشريعي 

 صيفي( 2019)وزاري 

            كية نيابية وراثية.  تاماً وذات حكومة ملية دولة مستقلة استقالالً األردنإعالن البالد  (أ

ية بلقب حضرة صاحب جاللة األردن البيعة لسيد البالد، ومؤسسة كيانها بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة   (ب 

 ية الهاشمية. األردنالمملكة  ملك

 الملك عبدهللا األول وشحه بالعبارة اآلتية:   إلىرفع هذا القرار  وعندما

 أوافق على هذا القرار، شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي(.  تعالى على هللا كالً )مت

 

 ية الهاشمية :  األردنس: متى استقلت المملكة 

  ( يوم  المملكة  1946ار  يأ  25وفي  استقالل  اعلن   ) الرسمي  األردنم  اليوم  واصبح   ، الهاشمية  بمناسبة  ية  لإلحتفال 

 بة خطاباً تضمن أهم قواعد منهجه السياسي. هللا األول ابن الحسين بهذه المناستقالل في كل عام / وألقى الملك عبد ساال

 س : العام الذي أعلن فيه استقالل المملكة األردنية الهاشمية هو :                             )وزاري 2019( 

   1946 -د        1948 -ج         1945 -ب       1947 -أ

 

 األول ابن الحسين في خطابه يوم االستقالل:  عبدهللاس: نص خطاب الملك 

" إنه لمن نعم هللا ان يدرك الشعب بأن التاج معقود رجائه ورمز كيانه ومظهر ضميره ووحدة شعوره، بل إنه ألمر هللا  

 يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية هللا ، ألن العدل أساس الملك، ورأس الحكمة مخافة هللا/ ووصية رسله الكرام أن  

وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسالفنا المثابرون بعون هللا على : خدمة شعبنا / والتمكين لبالدنا /   

مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخيرالعرب جميعاً ومجد اإلنسانية كلها ... / على أننا ونحن في جوار البلد   والتعاون

الكليمة العربية  فلسطين  بأعيننا وسمعنا/ متوجهين    المقدس  فلسطين  ويثبتنا    إلىستظل  يسدد خطانا  بأن  القدير  العلي  هللا 

 ستقيماً" وحفظ أمانته ، وأن يهدينا صراطا م  هعلى طاعت

 

 اهم قواعد النهج السياسي للملك عبدهللا األول ابن الحسين في خطابه يوم االستقالل:   :س

 ول ابن الحسن في خطابه يوم االستقالل: س: مالمح النهج السياسي للملك عبدهللا األ

 يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية هللا ، ألن العدل أساس الملك ، ورأس الحكمة مخافة هللا.  (1

 المثابرون بعون هللا على / خدمة شعبنا ، والتمكين لبالدنا  (2

 والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً  (3

 هللا العلي القدير بأن يسدد خطانا ويثبتنا في طاعته.  إلىجهين ننا وسمعنا / متوستظل فلسيطن بأعي  (4
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 االستقالل:   س:  وثيقة

وقراه وبواديه، وجرت مراسيم االحتفال   األردنم( ، عمت الفرحة مدن  1946  // أيار 25بعد إعالن االستقالل ، في يوم ) 

جال الدولة وممثلي الدول ، وجرى  المجلس التشريعي وكبار ر  ناسبة بتقديم وثيقة البيعة للملك بحضور أعضاء مبهذه ال

العربي شهده اآلالف من   للجيش  وأبلغ وزير    األردن  أبناء استعراض حافل  المجاورة،  العربية    الخارجيةوالبالد  الدول 

دول  لبالد من اسيد البيعة لال، ثم توالت برقيات التهنئة والمباركة بناسبة االستقالل و  األردنودول العالم بقرار استقالل  

 العربية والعالمية.  

 

 س: ومنذ إعالن االستقالل بدأت مرحلة جديدة ، وضحها مراعياً تسلسل الحكم للقيادات الهاشمية: 

 حسين.  ت كافة منذ عهد الملك المؤسس عبدهللا األول ابن الالنهضة في المجال (1

 واستمرت من بعده في عهد الملك طالل بن عبدهللا.   (2

حلة جديدة من البناء والتطور عندما حمل الراية الهاشمية الملك الباني الحسين بن طالل، إذ لمملكة مرثم دخلت ا (3

 في عهده إنجازات عديدة.  األردنشهد 

 حسين وارث الشرعية التاريخية والدينية.  وحمل الراية الهاشمية من بعده الملك المعزز عبدهللا الثاني ابن ال (4

 

 والتاريخية لجاللة الملك المعزز عبدهللا الثاني ابن الحسين :  ةيلدينيها الشرعية االتي تستند إلس: األمور 

 نسب الهاشميين الموصول بالرسول ) صلى هللا عليه وسلـم (  (أ

 والدور المميز الذي قام به بنو هاشم في حمل راية االسالم والدفاع عنه   (ب 

 س :  الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك المعزز هو  :                          )وزاري 2019(

 طالل بن عبدهللا  -عبدهللا األول      د  -عبدهللا الثاني       ج -الحسين بن طالل      ب  -أ

 س : الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك الباني هو :                     )وزاري 2019 تكميلي( 

 

طالل بن عبدهللا    -ل       د عبدهللا األو -سين بن طالل     جالح -أـ عبدهللا الثاني        ب    
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  ولتعرف نسب الهاشميين تأمل الشكل التالي :
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  ية :األردنخامساً : الراية 

 

 ية التضحية في سبيلها: األردنس: فسر : تستحق الراية 

 ة ، وعنوان السيادة والحرية ، ورمز كرامة المواطن. العزة القوميألنها : رمز 

 

 ية صورتها الحالية : األردنس: من أين استمدت الراية  

 . م1916من راية الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من مكة عام 

 

 ية وإشاراتها: األردنس: ألوان الراية 

 هللا عليه وسلـم  رمز راية )العقاب( وهي راية الرسول صلى ▪ األسود  .1

 ثم اتخدتها الدولة العباسية راية لها   ▪

 رمز راية الدولة األموية   ▪ األبيض :  .2

 رمز راية آل البيت  ▪ األخضر :   .3

 ثم اتخذتها الدولة الفاطيمة رمزاً لها  ▪

 راية األسرة الهاشمية  ▪ األحمر:   .4

 اتحة القرآن الكريم السبع المثاني في ف  إلىوترمز النجمة السباعية في منتصف المثلث األحمر  ▪

 

 س : الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األخضر رمزا لها هي   :      )وزاري 2019 شتوي /2020تكميلي(

 

الدولة األيوبية    -الدولة األموية            د  -الدولة الفاطمية                  ج-الدولة العباسية             ب  -أ  

 

 س : يشير اللون األحمر في الراية األردنية إلى راية :                                  )  وزاري 2019 صيفي ( 

 

األسرة الهاشمية  -الدولة الفاطمية             د  -الدولة األموية                 ج -ب  الدولة العباسية                 -أ  

 

 س : الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األسود راية لها هي  :           )وزاري 2019 تكميلي/ 2020( 

 

المملوكية  -د                   العباسية       -ج                       الفاطمية   -ب               األموية           -أ  

 

 س : الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األبيض رمزا لها هي :                 ) وزاري 2020 خاصة( 

 

العثمانية      -العباسية         د  -الفاطمية          ج -األموية              ب  -أ  
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   ية الهاشمية وداللته:األردنسادساً: شعار المملكة 

 

 (صيفي 2019شتوي/2017)وزاري  ية الهاشمية: األردنس: مكونات شعار الممكلة 

 ية الهاشمية :  األردنسالمية التي يرمز لها شعار المملكة س: ما الدالالت الوطنية والعربية واال

التاج الملكي الهاشمي   (1

 يعلوه رأس حربة 

 ية نظام ملكي األردنأن نظام الحكم في المملكة  إلىيرمز 

 / دالله وطنية   الفداء والصفاء إلىيرمز يمثل العرش الهاشمي ,  الوشاح األحمر  (2

 / داللة عربية   على الجانبين راية الثورة العربية الكبرى الرايتان  (3

 يمثل القوة والبأس والعلو/  طير العقاب  (4

 راية الرسول األعظم محمد صلى هللا عليه وسلـم   إلىويرمز لونه 

 / داللة إسالمية    انتشار اإلسالم وحضارته في العالم إلىترمز  الكرة األرضية  (5

ن معدن البرونز , وعلى جانبي الترس يوضع أمام الكرة األرضية ترس مصنوع م  األسلحة العربية  (6

 يف ورمح وقوس وسهام ذهبية اللون ترمز إلى الدفاع عن الحق  س

وسعفة   (7 ذهبية  سنابل 

 النخيل 

 نهضة من الدرجة األولى  تحيط بالترس / ومرتبطة بشريط وسام ال

        وسام النهضة  (8

 من الدرجة األولى  

 

 الشريط األصفر  (9

 صيفي 2018وزاري 

 زة عليه العبارات التالية:  ثة مقاطع مطر يتكون من ثال 

 في الجهة اليمنى ) عكس الناظر له ( عبدهللا الثاني بن الحسين بن عون  (أ

 )عون هو الجد الثاني للشريف الحسين بن علي(   

 ية الهاشمية األردنفي الوسط : ملك المملكة  (ب 

 جي من هللا التوفيق والعون افي الجهة اليسرى ) عكس الناظر له( : الر (ج

 

 

الجدول س : يتكون شعار المملكة األردنية الهاشمية من مجموعة من المكونات ذات دالالت تاريخية ودينية , انقل 

 شتوي( 2018اآلتي إلى دفر إجابتك وأكمله بكتابة المعلومات الصحيحة : )وزاري 

 
 الرمز المكون الرقم  

  األسلحة العربية 1

 انتشار اإلسالم وحضارته في العالم   2

  طير العقاب  3

 نظام الحكم في األردن ملكي نيابي  4
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 س : الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  :       )وزاري 2019  تكميلي( 

 

الوشاح األحمر   -التاج الملكي          د  -الكرة األرضية           ج  -طير العقاب         ب  -أ  

 

 س : من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , ويرمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم : )وزاري 2020( 

 

طير العقاب   -الكرة األرضية             د  -األسلحة العربية               ج -الوشاح األحمر          ب -أ  

 

 س : العبارة المكتوبة في وسط الشريط األصفر من مك ونات شعار المملكة األردنية الهاشمية هي :  

 

تكميلي( 2020)وزاري            عبدهللا األول ابن الحسين بن عون  -ملك المملكة األردنية الهاشمية                   ب  -أ  

الراجي من هللا التوفيق والعون  -عبدهللا الثاني ابن الحسين بن عون             د  -ج  

 

 س : يرمز الوشاح األحمر ف ي شعار المملكة األردنية الهاشمية إلى :                               )وزاري 2020 خاصة (

 

نظام الحكم   -لهاشمي        د العرش ا -انتشار اإلسالم          ج -القوة والبأس        ب  -أ  
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 الوحدة الثانية

 

ن في يك الهاشمياإلنجازات السياسية للملو

 األردن

 

في  - السياسية  اإلنجازات   : األول  الفصل 

 عهد الملك عبدهللا األول ابن الحسين 

 

في  - السياسية  اإلنجازات   : الثاني  الفصل 

 عهد الملك طالل بن عبدهللا  

 

في  - السياسية  اإلنجازات   : الثالث  الفصل 

 عهد الملك الحسين بن طالل  

 

السياس - اإلنجازات   : الرابع  في الفصل  ية 

 الثاني ابن الحسين  عهد الملك عبدهللا 
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 الوحدة الثانية

 األردن اإلنجازات السياسية للملوك الهاشميين في 

 

  الفصل األول : اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبدهللا األول ابن الحسين :

 

 اوالً : حياة ونشأة الملك عبدهللا األول ابن الحسين : 

 م.1882م  ولد في مكة المكرمة عا (أ

 وتعلم القراءة والكتابة ، والعلوم الدينية على أيدى نخبة من شيوخ عصره.  (ب 

 االستانة )استانبول(، وأتم دراسته فيها.  إلىم انتقل مع والده الشريف الحسين بن علي 1893وفي عام  (ج

 األتراك.  م تولى قيادة الجيش الملكف بتحرير مدينة الطائف من1916وعند إعالن الثورة العربية الكبرى  (د 

  س : المدينة التى تولى األمير عبدهللا تحريرها من األتراك هي :                                      )وزاري 2018  صيفي(

 ينبع    -تبوك                  د  -جدة                ج -الطائف                    ب -أ

 س : المدينة التي ولد بها الملك عبدهللا األول ابن الحسين هي :                                     )وزاري 2019/ 2020( 

 تبوك   -مكة المكرمة                      د  -جدة                       ج -المدينة المنورة                   ب  -أ

   س : األمير الهاشمي تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من األت راك هو :       )وزاري 2019  تكميلي (

 فيصل بن الحسين   –زيد بن الحسين          د  -علي بن الحسين        ج-عبدهللا بن الحسين        ب -أ

 شتوي( 2019)وزاري  : عرف الملك عبدهللا االول ابن الحسين بميوله األدبية وترك مؤلفات عدة اذكرها: س

السائ)الم )جواب  و   ، الخيذكرات(  عن  ا  لل  و)خواطر   ، السياسية(  )األمالي  و   ، آثاره لاألصائل(  جمعت  وقد  نسيم(. 

 للملك عبدهللا بن الحسين(. األدبية في مجلد واحد تحت عنوان : )اآلثار الكاملة 

 

 س : كل مما يأتي من الكتب التي ألفها الملك عبدهللا األول بن الحسين ما عدا :        )وزاري 2020 تكميلي( 

  

 مهنتي كملك -خواطر النسيم               د  -ج      األمالي السياسية  -المذكرات         ب  -أ

 

  الداخلية للملك عبدهللا األول ابن الحسين:ثانياً : االنجازات السياسية 

م /    1946 في عهد الملك عبدهللا األول ابن الحسين انجازات سياسية بعد حصوله على االستقالل عام  األردنس: شهد  

 صيفي(  2017)وزاري    (ما ابرز تلك االنجازات على المستوى الداخلي: )االنجازات السياسية الداخلية

 م.  1928م / والغاء القانون األساسي الصادر عام  1947صدور دستور عام   (1

اميري   (2 من  الحكم  نظام  عام    إلىتحول  دستور  وبموجب   / وراثي  نيابي  رئيساً 1947ملكي  الملك  أصبح   م 

 للسلطتين التنفيذية والتشريعية. 

الغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس األمة الذي يتكون من : مجلس األعيان المعين من الملك ، ومجلس  (3

 النواب المنتخب من الشعب . 

م ، بحيث أصبح من حق المواطنين في الضفة الغربية    1950صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين عام   (4

   خاب أعضاء مجلس النواب والترشح له.انت
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   ك عبدهللا األول ابن الحسين :لية للمخارجثالثاً: اإلنجازات السياسية ال 

 

 س: بماذا تميزت السياسة الخارجية الملك عبدهللا األول ابن الحسين:  

ا، فمن اقواله: " من احب بالبعد القومي المنطلق من الفكرة الهاشمي الحريص على وحدة األمة العربية وصيانة حقوقه

 التفرقة".  إلى دعاهمخيرهم ، وحفظ لهم صبغتهم ومن كره العرب  إلىفوفهم، وقادهم ن كلمتهم ، ووحد صجمع بيالعرب 

 

                                     ه القومية في وحدة األمة العربية ، ارتطبيق أفك إلىل ابن الحسين وس: سعى الملك عبدهللا األ

 برز مشاريع الوحدة العربية التي طرحت عربيا وساندها: ر ااذك

 ( صيفي  2019)وزاري   س: االنجازات السياسية الخراجية للملك عبدهللا األول ابن الحسين : 

 م 1943مشروع سوريا الكبرى عام   (1

 م 1945جامعة الدولة العربية عام  (2

 م  1950وحدة الضفتين عام  (3

 

  س : من المشاريع الوحدوية التي طرحت عربيا وساندها الملك عبدهللا األول ابن الحسين :   )وزاري 2020( 

 االتحاد العربي الهاشمي  -المملكة العربية المتحدة        د  -سوريا الكبرى    ج -مجلس التعاون العربي     ب  -أ

 

  س : العام الذي أعلن فيه عن قيام وحدة الضفتين هو :                                       )وزاري 2020 خاصة(

 م 1953 -م           د 1951 -م             ج1950  -م               ب 1949 -أ

 

 م  1943س: مشروع سوريا الكبرى عام 

 الوحدة العربية الكاملة ) وضح(:   إلىعبدهللا بن الحسين للوصول  األميرجاء في فكر 

 ث أمر الوحدة  م لبح 1943عام   عقد مؤتمر سوري إلىعبدهللا الدعوة   األميرإذ وجه  -

: بإلغاء وعد بلفور / وقيام دولة موحدة في سوريا بحدودها الطبيعية  ( صيفي2019وزاري  ) حيث طالب المؤتمر   -

عبدهللا بن   األمير، وفلسطين( / على أن يكون نظام الحكم فيها ملكياً دستورياً بقيادة    األردن) سوريا، ولبنان ، و

 ام أي دولة عربية اخرى.الحسين ، والسماح بانضم

 

 س: فسر : عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى : )مواقف الدول ( 

 عمارية في المنطقة. ، ألنه ال يوافق مصالحهما االست  وقفت بريطانيا وفرنسا ضد مشروع سوريا الكبرى (أ

 دوي عربي يهدد مطامعها التوسعية.  حوقفت الحركة الصهيونية أيضا ً ضد أي مشروع و (ب 

بإلغاء الدول ا  ورأت بعض  (ج لعربية في الوحدة تهديداً لمصالحها القطرية، لذا اتخذت جامعة الدول العربية قراراً 

 م.  1946مشروع سوريا الكبرى عام  

 

 ( صيفي2019شتوي/ 2018)وزاري  م1945س: عرف : جامعة الدول العربية 

لى التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في ليمية تضم الدول العربية في كل من آسيا وإفريقيا ينص ميثاقها عقمنظمة إ

 اعية، ومقرها الدائمة مدينة القاهرة . مالت السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتامجلا

 

   س : المدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية هي :                         )وزاري 2019 شتوي(

 القاهرة  -دمشق                 د  -ج            عمان          -ب      تونس               -أ
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 م  1945س: مشروع جامعة الدول العربية عام 

مشروع سوريا الكبرى الذي  حتحادية تضمها، فبعد طراالوحدة عن طريق رابطة  إلى تطلعت الشعوب العربية  -

ام والعراق( الذي قدمه نوري السعيد  هالل الخصيب )بالد الشبن الحسين ، ومشروع الاعبدهللا األول  األميرقدمه 

              م عقد اجتماع لبحث امر الوحدة العربية /   1943رئيس الوزراء العراقي آنذاك، طلبت مصر في عام  

 للمشارعة في المباحثات التمهيدية.   عبدهللا وفداً  األميرفأرسل 

عام   - ل  1944وفي  التحضيرية  اللجنة  بدأت  اإلسكند م  بروتوكول   ( العام  العربي  جامعة لمؤتمر  إنشاء  في  رية( 

( من  كل  بمشاركة   ، العربية  مشروعا    األردنالدول  واستبعد   ) والسعودية  واليمن  ومصر   / ولبنان  وسوريا   /

 والهالل الخصيب. ىسوريا الكبر 

  س : واحدة من اآلتية ال تعد من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية :                          )وزاري 2019 تكميلي (

مصر -العراق                   د  -تونس                     ج -األردن               ب  -أ  

 س: عرف / مشروع الهالل الخصيب :  

 مشروع لوحدة ) بالد الشام والعراق( / قدمه نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك.  

 

 س : المشروع الوحدوي الذي قدمه رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد هو :        )وزاري 2020 خاصة( 

الهالل الخصيب  -المملكة العربية المتحدة       د  -جوحدة الضفتين         -سوريا الكبرى       ب  -أ   

 

 م  1944ل االسكندرية عقد بروتوكوس: فسر : 

 بدأت في :  التي /العام  للمؤتمر العربيلتحضيرية وهو اللجنة ا

 والعراق / وسوريا ولبنان / ومصر واليمن والسعودية (   األردنل العربية ) وإنشاء جامعة الد  (أ

 واستبعد مشروعا سوريا الكبرى والهالل الخصيب   (ب 

 

 م 1950فتين عام ضس: وحدة ال

نتج عنها من فقدان لمعظم  م / وما  1948بعد حرب عام    األردنعقد الشعب الفلسطيني آماله على قيام وحدة ثنائية مع  

 تكميلي( 2019)وزاري راضي فلسطين، وذلك: أ

 للعالقات والروابط التاريخية بين الشعبين   (1

 الفلسطينية .   اضيوللحفاظ على ما تبقى من األر (2

 وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين.  (3

 

 ا: س: جاء مشروع وحدة الضفتين على مرحلتين ، وضحهم

م: وهي مؤتمرات ) عمان ،   1948: اقيمت الوحدة بين الضفتين عن طريق مؤتمرات عام    التمهيدية  مؤتمرات ال (أ

المنعقد في األول من شهر كانو  أهمها مؤتمر أريحا  / وكان  / 1948األول عام    نواريحا ، ورام هللا ونابلس( 

 ي( شتو2018شتوي/ 2017)وزاري قرارات كان من أهمها:  الذي اتخذ عدة

 ية الفلسطينية ، واعتبار فلسيطن وحدة ال تتجزأ. األردن المناداة بالوحدة  (1

 وفلسطين هي مقدمة للوحدة العربية.    األردنان وحدة  (2

 وفلسطين. األردنمبايعة الملك عبدهللا األول ابن الحسين ملكاً على  (3

 بالدهم وتعويضهم.   إلىالفلسطينيين  الجيئنالمطالبة بعودة الل (4

أهالي فلسطين في الملك عبدهللا  االقتراح على (5 يمثلون  الحسين وضع نظام النتخاب ممثلين شرعيين  ابن   األول 

 ية.  األردنالمجالس النيابية 
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 :  عالن وحدة الضفتين إ (ب 

النيابي   المجلس  حل  أريحا  مؤتمر  قرارات  مع  قانواألردنانسجاماً  وعدل   ، عدد ي  زيد  وحيث   ، االنتخاب  ن 

الذي    ،ياألردن أعضاء مجلس األمة   الجديد  النيابي  المجلس  الضفتين في )يموانتخب  / 1950نيسان    11ثل  م( 

 م( اعلن عن قيام وحدة الضفتين. 1950نيسان  24وفي )

 

 س : من أهم المؤتمرات التمهيدية التي عقدت لمشروع وحدة الضفتين عام 1948م هو: 

( تكميلي 2020/ صيفي  2019وزاري  )     طولكرم -يافا            د  -أريحا             ج -بيت لحم       ب  -أ  

 

 س: استشهاد الملك عبدهللا األول ابن الحسين : 

أراد الملك عبدهللا األول لوحدة الضفتين أن تكون طريقا نحو الوحدة العربية الشاملة التي كان ينشدها منذ تأسيس الدولة 

وكان حريصاً على أداء صالة الجمعة في المسجد    /ية / وقد ظلت القدس في وجدان الملك المؤسس طوال حكمه  األردن

 م. 1951تموز  20 ، حتى استشهد على أبوابه يوم الجمعة األقصى
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   طالل بن عبدهللا : الملكصل الثاني : االنجازات السياسية في عهد فال

 

 اوالً : حياة نشأة الملك طالل بن عبدهللا :  

 م 1909ولد عام   •

 التحقق بكلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا.   •

 التحقق بقوة الحدود العسكرية وكتيبة المشاة الثانية.   •

 م عين وليا للعهد.  1947آذار عام  7في  •

وحدات الجيش التي   عنويات م ، مما ساهم في رفع م1948قاتل في خطوط المواجهة االمامية في حرب فلسطين   •

 قاتلت في القدس.

 عبدهللا األول .  كم بعد استشهاد والده المل  1951عام  األردن ملكا علىنودي به  •

 س : العام الذي نودي فيه باألمير طالل بن عبدهللا ملكا للبالد , هو :                              )وزاري 2020 تكميلي(

م 1948 -م                    د 1947 -م                   ج1950 -ب          1951 -أ  

س : األمير الهاشمي الذي شارك في حرب فلسطين عام 1948م هو :                          )وزاري 2020 خاصة(   

زيد بن الحسين  -طالل بن عبدهللا       د  -رعد بن زيد         ج -علي بن الحسين             ب  أ  

 

   بدهللا:طالل بن ع الداخلية للملكثانياً : االنجازات السياسية 

جية ،  اري / وتعاونه لمواجهة التحديات الداخلية والخاألردن ورة تماسك المجتمع  رحرص في مدة حكمه القصيرة على ض

لى الثقة بهذا الوطن ، والثقة بامكانياته، إعاون ، ويحتاج  تف والتآزر والآللى التإومما قاله في ذلك : " يحتاج هذا البلد  

كل امة هم وحدهم علة تأخرها وضعفها في حين أن أصحاب العزيمة الواثقين باهلل هم  يائسين في ائه/ إن الوالثقة بكفاءة أبن

 الذين يجعلون من الفقر غنى ومن الضعف قوة".

 

س : قائل هذه العبارة " يحتاج هذا البلد إلى التألف والتآزر والتعاون ويحتاج إلى الثقة بهذا الوطن والثقة  

  بإمكانياته بكفاءة أبنائه " هو الملك :                                                     )وزاري 2019 صيفي(

 عبدهللا الثاني  -د                طالل بن عبدهللا   -ج   الحسين بن طالل      -عبدهللا األول       ب  -أ

 

 ازات مهمة، اذكرها:  س: على الرغم من قصر مدة حكم الملك طالل بن عبدهللا إال أنها تميزت بإنج

 م. 1952اصدار دستور عام   (1

 إنشاء ديوان المحاسبة.   (2

  س : من اإلنجازات السياسية الداخلية للملك طالل بن عبدهللا :                                  )وزاري 2020تكميلي(

                                                                يةإلغاء المجالس التشريع -ب                 تعريب قيادة الجيش العربي األردني  -أ

 م                                     1947صدور دستور عام    -د                                  إنشاء ديوان المحاسبة  -ج

 شتوي( 2019ري از)وس: فسر : تعد اإلصالحات الدستورية من أهم إنجازات الملك طالل بن عبدهللا: 

                                                م  1952قد عززت الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وجاء دستور عام ف

 متوافقاً مع النظم الديمقراطية الحديثة. 
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 هذا الدستور:  م متوافقة مع النظم الديمقراطية الحديثة/ ما أبرز ما جاء في مواد1952س: جاء دستور 

 صيفي (  2019صيفي /   2017)وزاري 

ينزل عن شيء منه ، والشعب األردنالمملكة   (أ يتجزأ ، وال  الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال  ية 

 ي جزء من األمة العربية  األردن

 وراثي. نظام الحكم نيابي ملكي  (ب 

 ي منها:  األردنلقة بالمواطن م مجموعة من الحقوق والحريات المتع 1952كفل الدستور  (ج

 يون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. األردن (1

 تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها.  (2

مرعية في المملكة، ما لم تكن مخلة بالنظام العام تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقاً للعادات ال (3

 منافية لآلداب.  أو 

 حرية التعبيير عن الرأي قوالً أو كتابة أو تصوير ، مع ضمان حرية الصحافة والطباعة.   (4

 يين في االجتماع، وتأليف الجمعيات واالحزاب السياسية األردنحق  (5

 

 واقتصادية   سياسية واجتماعية  إلىنف الحقوق والحريات السابقة ص •

 

   رها:بخصائص عدة اذك 1952س: تميز دستور عام 

 شتوي(  2018)وزاري نظمت مواد الدستور العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو اآلتي :  (أ

 رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة.  (1

 كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .  (2

زراء باألكثرية المطلقة من  و الوزراء امام النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بال وزارة أو بأحد  تطرح الثقة بال (3

 وجب عليها أن تستقيل.   مجموع أعضائه

 استقاللية السلطة القضائية، إذ يعد القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.  (ب 

 

 س: ديوان المحاسبة: 

المحاسبة عا  ديوان  إيرا1952م  انشى  لمراقبة  تقرير سنوي  م ،  تقديم  الدولة ونفقاتها وطرائق صرفها، عن طريق  دات 

والنواب  األعيان  الدور    لمجلسي  هذا  يمارس  المحاسبة  ديوان  يزال  ، وال  العام  المال  المرتكبة بحق  المخالفات   إلى عن 

 اليوم.  

 

   ثالثاً: االنجازات السياسية الخارجية للملك طالل بن عبدهللا:

 

 صيفي(  2017)وزاري  س: ما اإلنجازات الساسية الخارجية للملك طالل بن عبدهللا: 

 حرص الملك طالل على تطوير العالقات األخوية مع الدول العربية وتنظيمها، وذلك عن طريق :  

 ن مع تلك الدول . وتحسين العالقات مع الدول العربية المجاورة بهدف التنسيق والتعا  •

م( ، للتعاون في الشؤون 1951اقية الدفاع العربية المشترك ) اتفاقية الضمان الجماعي العربي  تفالتوقيع على ا •

 السياسية واالقتصادية والعسكرية ، وتوحيد الجهود في الدفاع عن البالد العربية. 

 س : الملك الهاشمي الذي وقع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك لتوحيد الجهود في الدفاع عن البالد العربية هو :

( 2020)وزاري       طالل بن عبدهللا -الحسين بن طالل           د  -عبدهللا األول            ج -عبدهللا الثاني     ب  -أ  

 س: فسر : تعذر استمرار جاللة الملك طالل بن عبدهللا في الحكم: 

                                                           ، م 1952الحسين بن طالل عام   األميربسبب مرضه فتنازل عن الحكم لنجله 

 م(. 1972/ تموز /7وقد توفي الملك طالل في )
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  الفصل الثالث: االنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طالل :

 

 اوالً : حياة ونشاة الملك الحسين بن طالل : 

 (م 1953/ تشرين الثاني / 14ولد في عمان )  ➢

 ده الملك عبدهللا األول ابن الحسين.  طالل بن عبدهللا / وحظي برعاية جوالده الملك ي كنف ونشأ ف ➢

انتقل   ➢ ثم   / منها  تخرج  حيث  عمان  في  االسالمية  العلمية  الكلية  في  االبتدائي  تعليمه  فكتوريا    إلىتلقى  كلية 

العس هيرست  ساند  بكلية  التحق  ثم   / عامين  مدة  فيها  ودرس  مصر  في  التمام باالسكندرية  انجلترا  في  كرية 

 دراسته. 

 س: كيف انتقل الحكم لألمير الحسين بن طالل :  

الحسين سن الثامنة عشرة قمرية قرر   األميرم / بعد أن تنازل عنه الملك طالل بن عبدهللا / ولعدم بلوغ  1952في عام  

المجلس حت واستمر   / الدستور  بمقتضى  العرش  تعيين مجلس وصاية على  الوزراء  )  مجلس  ( حيث 1953  /يارا /2ى 

 تسلم الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية.  

 

لجالل تاريخ  س:  دراسة  مصادر  من  اصبحت  عديدة  مؤلفات  طالل  بن  الحسين  الملك  ،   األردنة  والمعاصر  الحديث 

 اذكرها: 

 )مهنتي كملك( / و ) ليس سهالً أن تكون ملكاً ( / و )حربنا مع إسرائيل(. 

 

 س : مؤلف كتاب " ليس سهال أن تكون ملكا " هو :                                       )وزاري 2018 شتوي( 

   الملك عبدهللا الثاني   -د  الملك طالل بن عبدهللا   -ج    الملك الحسين بن طالل -الملك عبدهللا األول  ب  -أ 

 

 س : الكتاب الذي ألفه الملك الحسين بن طالل هو :                                          )وزاري 2019 صيفي( 

المذكرات  -د          خواطر النسيم       -ج        األمالي السياسية    -مهنتي كملك         ب  -أ    

 

 س : الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) مهنتي كملك ( هو :                                       )وزاري 2019( 

الحسين بن طالل   -عبدهللا الثاني     د  -طالل بن عبدهللا        ج -ب  األول      عبدهللا  -أ    

   

  : االنجازات السياسية الداخلية للملك الحسين بن طالل :ثانيا

، فقد نذر حياته لخدمة وطنه وأمته /    داخليفي عهد الملك الحسين بن طالل إنجازات كبيرة على المستوى ال  األردنحقق  

 ي عند تسلمه عرش المملكة بقوله:  األردنلخطاب الذي وجهه للشعب ر الملك الحسين عن نهج سياسته الداخلية في اوقد عب

 

   ) س: نهج الملك الحسين بن طالل في سياسته الداخلية( :

 إن العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد هللا من محبة الشعب وثقته  (أ

 بخدمة األمة ورعاية مصالحها. وإنني سأنمي هذه المحبة وهذه الثقة (ب 

ية في سبيل إعزام وطنا الذي له نحيا وفي سبيله ضح فأخذت على نفسي : مجانبة الراحة من أجلكم / والعمل والت (ج

 نموت". 

 

 صيفي( 2018)وزاري س: ما ابرز االنجازات السياسية الداخلية للملك الحسين بن طالل : 

 تعزيز النهج الديمقارطي   (1

 ي  األردنش العربي تعريب قيادة الجي (2

 التعديالت الدستورية  (3

  س : من اإلنجازات السياسية الداخلية للملك الحسين بن طالل رحمه هللا :                          )وزاري 2020خاصة(

                                 الغاء المجالس التشريعية ليحل محلها مجلس األمة -ب      تعريب قيادة الجيش العربي األردني   -أ

  إنشاء ديوان المحاسبة -د     م             1952صدور دستور عام  -ج
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 تعزيز النهج الديمقراطي ، وضح:  إلىس: سعى الملك الحسين بن طالل منذ مطلع عهده 

 تفعيل الحريات السياسية : ب

ات العمالية والمهنية ، ونشطت  ست النقاب ية ، وتأساألردنفظهرت األحزاب السياسية باتجاهاتها الفكرية كافة على الساحة  

 يين.  األردن نتماء الوطني عند السياسي ، ورسخ الشعور القومي واال  بالد ، األمر الذي زاد: الوعيلالصحافة في ا

 

 ي :  األردن س: تعريب قيادة الجيش العربي 

يب  م بتعر1956/ آذار /    1التاريخي في )  ية اتخذ الملك الحسين بن طالل قراره  األردن استكماالً لتحقيق السيادة الوطنية  

العربي   الجيش  ع األردن قيادة  واالستغناء   ، المعاهدة ي  وإنهاء  اإلنجليز(  والضباط  الجيش  قائد  كلوب  جون  خدمات  ن 

 م. 1957ية البريطانية عام األردن

 

 س : العام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني هو :                           )وزاري 2018 صيفي( 

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

 

 

 الملك الحسين بن طالل :  عهدس: التعدياالت الدستورية في 

 اجريت تعديالت عدة على الدستور بما يتناسب مع التطورات السياسية الداخلية. ➢

التي ➢ التحديات  من  مع  و  األردنواجهت    وبالرغم  بالصارع  تعالمتمثلة  من  عليها  ترتب  وما   / ل طإسرائيل 

ان   اال  الدستورية  العودة    األردنللمؤسسات  عام    إلىاستطاع  النيابية في  السياسية   1984الحياة  الحياة  وتفعيل 

 والحزبية عن طريق :  

 م 1992م عا  ب / وقانون األحزا م1991م / والميثاق الوطني عام 1989انتخابات عام  

 

  االنجازات السياسية الخارجية للملك الحسين بن طالل :ثالثاً : 

 

 س: بماذا تميز عهد الملك الحسين بن طالل على صعيد العالقات العربية والدولي: 

 بالنشاط السياسي / واإلسهام في المصالحة العربية ، وتوحيد الصف العربي . 

 

                   قته مع الدول العربية والعالمية: سين بن طالل في عالس: المرتكزات التي انطلق منها الملك الح

 صيفي( 2017)وزاري 

 مبادئ الثورة العربية الكبرى  •

 ي التي تؤكد البعد القومي العربي  األردنمواد الدستور  •

 ية القائمة على الوسطية واالعتدال األردنثوابت السياسة الخارجية  •

 

 اسية الخارجية للملك الحسين بن طالل : ي س: ما أبرز االنجازات الس

 مشاريع الوحدة العربية   (1

 ية الخارجية  األردنالعالقات  (2

إقامة العديد من مشاريع الوحدة   إلىتجسيد فكرة الوحدة العربية عملياً بالدعوة    إلىس: سعى الملك الحسين بن طالل  

 ( شتوي2019)وزاري   بين البالد العربية ، ما أبرز هذه المشاريع: 

 في عهد الملك الحسين بن طالل  العربيةية في مجال الوحدة األردنس: وضح االنجازات السياسية 

 م 1958االتحاد العربي الهاشمي عام  (أ

 م 1972مشروع المملكة العربية المتحدة عام   (ب 

 م  1989س التعاون العربي عام  مجل (ج
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 م:  1958س: االتحاد العربي الهاشمي عام 

(                                                                        صيفي2019صيفي/ 2018/ 2017 )فسر( ) والعراق بالتوافق والتآلف  األردنبين  اتسمت العالقات السياسية •

   جانب الجوار الجغرافي.  إلىبسبب : تشابه نظام الحكم في البلدين ، وهو النظام الملكي الهاشمي / 

باال • ذلك  تجسد  الوقد  التحاد  عام  عربي  المملكة  1958هاشمي  بين  وتحالف  أخوة  معاهدة   : وهو   ، ية ناألرد م 

قد االتحاد / وأعلن فيها الملك الحسين بن طالل تنازله عن عالهاشمية ومملكة العراق/ حيث بدأت المفاوضات ل

 رئاسة االتحاد ليكون رئيسة ابن عمه الملك فيصل الثاني ملك العراق.  

  س : الدولتان اللتان تكون منها االتحاد العربي الهاشمي عام 1958م , هما :                         )وزاري 2020(

 األردن ومصر   -األردن وسوريا           د  -األردن وفلسطين                   ج -األردن والعراق        ب  -أ

 

 ( صيفي2019في / صي 2018)وزاري س: فسر : لم يستمر االتحاد العربي الهاشمي طويالً: 

 م( 1958/تموز / 14العسكري الذي اطاح بالحكم الملكي في العراق / واستشهاد الملك فيصل الثاني في )  ب بسبب االنقال

 

 س : من أسباب فشل مشروع االتحاد العربي الهاشمي بين األردن والعراق :          )وزاري 2020 تكميلي ( 

قيام حرب الخليج األولى -ب                  استشهاد الملك فيصل الثاني        -أ     

 معارضة إسرائيل للمشروع  -انضمام األردن لجامعة الدول العربية          د  -ج

 س: اهداف االتحاد العربي الهاشمي :  

المحافل  (1 في  مسموع  وصوت  مكانه  لها  يكون   / قوية  واحدة  بسياسة  للبلدين  الخارجي  السياسي  التمثيل  توحيد 

 الدولية. 

الدفاع عن قضاياها  (2 العربية ، ويسهم في  لألمة  ليكون معيناً   : البلدين  الجيش في  بتوحيد  أمني قوي  إيجاد درع 

 وحقوقها. 

ادية المشتركة بطريقة تكاملية تسهم في دفع المسيرة التنموية في كال تنمية البلدين وتطويرهما بالمشاريع االقتص (3

 البلدين.  

 م:  1972دة عام س: مشروع المملكة العربية المتح

 إلىوفلسطين تجسيداً لفكرة الملك الحسين بن طالل الداعي  األردنجاء مشروع المملكة العربية المتحدة بين  ➢

 ي ارضه.  ورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني فرض

ويعد   رغم من أن هذا االتحاد لم يكتب له النجاح اال ان طرحه يعد خطوة عملية للتعاون واالتحاد العربي ،لوبا ➢

 دليالً واضحاً على النهج الوحدوي للملك الحسين بن طالل .  

 

 م الذي طرحه الملك الحسين بن طالل: 1972س: ابرز بنود مشروع المملكة العربية المتحدة عام 

 تكميلي(  2019) وزاري             ية الهاشمية بعد االتحاد باسم ) المملكة العربية المتحدة( األردنتسمى الممكلة  (1

 الغربية. الشرقية تتكون المملكة العربية المتحدة من الضفتين  (2

 لكة العربية المتحدة  متكون عمان العاصمة المركزية للم (3

ة ومعه مجلس ورزاء مركزي / اما السلطة التشريعية  يز، ويتولى السلطة التنفيذية المركرئيس الدولة هو الملك   (4

 األمة ( ة تناط بالملك ومجلس يعرف باسم ) مجلس زيالمرك

 عليا / ولكل بلد محاكمه الخاصة به.  تكون السلطة القضائية منوطة بمحكمة مركزية  (5

  س : الدول التي تكون منها مشروع المملكة المتحدة عام 1972م هي :                      )وزاري 2018 شتوي(

 األردن ومصر  -ا                  د األردن وسوري  -األردن والعراق          ج -األردن وفلسطين          ب  -أ

 س : المدينة التي كان من المقرر أن تكون العاصمة المركزية لمشروع المملكة العربية المتحدة هي : 

خاصة(  2020)وزاري           عمان -القاهرة              د  -أريحا                    ج -القدس            ب  -أ  
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 م 1989عام  : مجلس التعاون العربيس

هي   • عربية  دول  أربع  حيث ضم   ، الثنائية  العربية  الوحدة  مشاريع  من  سبقه  عما  مختلفاً  المشروع  هذا  : يأتي 

 والعراق ومصر واليمن الشمالي( مع إمكانية انضمام أي دولة عربية أخرى  األردن)

العربي • والعمل  للتضامن  العربية  الدول  سعي  نحو  عملياً  انموذجاً  االتحاد  خا  ويمثل  مجلس  المشترك  مع  صة 

 م.  1989م / واالتحاد المغربي  1981التعاون الخليجي  

 

 س: فسر : لم يستمر مجلس التعاون العربي : 

 م ، الناتجة عن اجتياح العراق للكويت.   1990انتهى هذا المجلس بسبب حرب الخليج الثانية 

 

 س : المجلس التعاوني الذي انتهى بسبب حرب الخليج الثانية عام 1990 م هو :     )وزاري 2018 صيفي( 

مجلس التعاون العربي -العربية   د مجلس الجامعة -مجلس التعاون الخليجي   ج -ب  مجلس االتحاد المغربي   -أ    

 

 س : واحدة من الدول اآلتية ال تعد من الدول األعضاء في مجلس التعاون العربي :   )وزاري 2019/ 2020( 

العراق    -مصر                      د  -ج   بنان             ل -ب األردن            -أ    

 

 

 ية الخارجية للملك الحسين بن طالل :األردنس: العالقات 

 ية الخارجية للملك الحسين بن طالل : األردنقات العية في الاألردنس: االنجازات السياسية 

 ية )فسر : ( ردن ألاالخارجية  للسياسة ر األساسوشكلت القضية الفلسطينية المح (1

الشعبين   • المصيري بن  التالحم  / وتأكيد  الدولية كافة  المحافل  الحسين على دعمها في  الملك  ي األردن إذ حرص 

 السياسية مع الدول العربية.  األردنوالفلسطيني / وتوثيق عالقات 

االس • للمقدسات  والحماية  الرعاية  تقديم  في  الهاشميين  مسيرة  في  ووصال  والمسيحية  طريق المية  عن  القدس 

 بعة إعمارها / وصيانتها / والوقوف ضد مخططات تهويدها.  متا

 (شتوي2017وزاري  ) يق التوازن العربي ، وحل الخالفات العربية ، )فسر(: من خاللفي تحق  األردنوأسهم  (2

 م. 1987عقد مؤتمر القمة العربية ) قمة الوفاق واالتفاق( في عمان  •

 م. 1990دة حوبي واتحادهما في دولة وامن الجنيشمالي والالمين ال مصالحة بينواحتضان ال •

 م ضمن البيت العربي.   1990ومساعيه في حل النزاع العراقي الكويتي   •

ن في إقامة عالقات دبلوماسية واسعة ومتطورة مع مختلف دول العالم / وقد أسهم الملك الحسين في د ونجح األر (3

 ة الصراع العربي االسرائيلي. صا ، وخة الدولية على الساحالعربية   توضيح المواقف

م: الذي نتج عنه فض النزاع بين مصر 1973في المؤتمر الدولي للسالم في جنيف بسويرا عام    األردنوشارك   (4

 وسوريا من جهة / واسرائيل من جهة أخرى.  

مم  عمومية لألالجمعية الفي اتخاذ األجنبية ية بالتنسيق مع الدول العربية واألردنونجحت السياسة الخارجية  •

( : الذي نص على إدانة اسرائيل ، وعد الصهيونية صورة من صور التمييز  337المتحدة قرارها رقم )

 العنصري.  

عام   (5 شارك    1991وفي  المعنية    األردنم  العربية  الدول  وافقت  أن  بعد  مدريد  في  للسالم  الدولي  المؤتمر  في 

اإلسررابالص العربي  علىع  ال  األمريكية  المبادرة  ائيلي  حيث إلحالل   ، األوسط  الشرق  منطقة  في  الدائم  سالم 

 ي.األردن ي الذي ترأسه وزير الخارجية األردنشارك الجانب الفلسطيني ضمن الوفد 

توى العالمي بامتالكه مصداقية دولية ، مسعلى ال  األردنية في إظهار مكانة  األردنوأسهمت السياسة الخارجية   (6

د معظم  لية من توافوية الد األردنلعالم/ وال ادل على عمق العالقة  ر من دول اة مع الكثيدبلوماسي  مة عالقات وإقا

 م. 1999الحسين بن طالل رحمه هللا عام  لالم لعمان لحضورهم تشييع جثمان الملك الراحعلزعماء ا
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 لدولي. في عهد الملك الحسين بن طالل بمكانة مرموقة على المستوى ا األردنس: فسر : حظي 

 على المستوى العالمي بـ:  األردنية في إظهار مكانة األردنية اسة الخارجاسهمت السي

 امتالكه مصداقية دولية.   •

 وإقامة عالقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم.  •

لك عمان لحضور تشييع جثمان الم  إلىية الدولية مع توافد معظم زعماء العالم  األردنال أدل على عمق العالقة   •

 م .  1999مه هللا عام  ن طالل رحالراحل الحسين ب 

   س : المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام 1991م هي  :          )وزاري 2020/2019(

 لندن -مدريد                    د  -جنيف                 ج -ب                     روما  -أ

   س : المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام 1973م هي  :             )وزاري 2019 تكميلي(

 لندن -د              روما        -بروكسل                 ج -جنيف                    ب  -أ

 س : صدر القرار الدولي رقن )337( والذي عد الصهيونية صورة من صور التمييز العنصري عن : 

                                    تكميلي( 2020)وزاري                                               الجمعية العمومية -ب              من       مجلس األ -أ

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  -د   محكمة العدل الدولية        -ج

 س: المدينة التي احتضنت المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي واتحادهما في دولة واحدة عام 1990م هي  

 تكميلي(  2020)وزاري                  عمان  -ة               د القاهر -أبوظبي                ج -الرياض          ب  -أ

 

ا  : من حيث  العربي  التعاون  الهاشمي ومجلس  العربي  االتحاد  بين  قارن  واألهدال  دوللس:   ، وأسباب مشاركة   ، اف 

 هما. فشل
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 اني ابن الحسين :ثالفصل الرابع :االنجازات السياسية في عهد الملك عبدهللا ال

 

 الملك عبدهللا الثاني :  ةأوال : حياة ونشأت جالل

 وهو االبن االكبر للملك الحسين بن طالل.  /م1962كانون الثاني عام  30ولد في عمان في   •

سانت ادموند في انجلترا/   مدرسة  إلى الكلية العلمية االسالمية في عمان /وانتقل بعدها    يئية ف بتدامه االلوع  ىلق تو •

 كمال دراسته الثانوية. يكة الاألميرفيلد في الواليات المتحدة  ديرالمدرسة ايجلبروك واكاديمية  إلىثم 

م 1987ة اكسفورد / وفي عامفي جامعدراسته  والتحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا / ثم تابع   •

 راسة الشؤون الدولية.ون في واشنطن ,لد التحق بجامعة جورج تا 

م/ وترقى 1989( عام  17ي قائدا لسرية في كتيبة الدبابات الملكية )األردن بدأ حياته العسكرية في الجيش العربي   •

م حيث أعاد تنظيم هذه القوات 1994ة عام  المكي  اصةفي صفوف القوات المسلحة حتى أصبح قائدا للقوات الخ

 . ةوفق احدث المعايير العسكرية الدولي

 

 ي بمناسبة مولد الملك عبدهللا الثاني قال فيها: األردنس: وجه الملك الحسين بن طالل كلمة للشعب 

ويقوى    ه العود يشتد ب  اخواته من ابنائكم وبناتكم / وحينو" ... ولسوف يكبر عبدهللا ويترعرع في صفوفكم / وبين إخوته  

الساعد س  كل  له  به  لقي  الذي  الخالد  اللقاء  ذلك  بشر يذكر  منكم  العم واحد  البهجة  تلك  مولده/ وسيذكر  التي شاءت ى  يقة 

 محبتكم ووفاؤكم إال أن تفجر انهارها في كل قلب من قلوبكم ". 

 

شعبه من    أبناءديه لتمكين  القوي لالدافع  من التعليم والتدريب شكل    عالس: حظي جاللة المك عبدهللا الثاني بمستوى  

 الحصول على تعليم مميز ، وقد عبر عن هذا بقوله:  

فاإلنسان   التعليم،  من  نوعية  بأفضل  اردني  كل  يحظى  أن  هو  يبدأ األردن " طموحي  اإلبداع  وطريق  اإلبداع،  ميزته  ي 

 بالتعليم". 

 

 تورية: ك عبدهللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدسلس: متى تولى الم

  األردنلتبدأ مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ    -رحمه هللا    -م ، بعد وفاة الملك الحسين بن طالل    1999/ شباط /  7في  

 المعاصر . 

 

 س : العام الذي تولى فيه الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية هو :   )وزاري 2020 تكميلي( 

م 1997 -د                م 2000 -ج           م  1999 -م                  ب1998 -أ   

 

 س: ألف الملك عبدهللا الثاني كتاباً عبر فيه عن رؤيته لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة العربية بعنوان :  

 وقت الخطر(. )فرصتنا األخيرة : السعي نحو السالم في 

 

  س : الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) فرصتنا األخيرة :  السعي نحو السالم في وقت الخطر ( هو : 

 ( 2020/ تكميلي  2019)وزاري     طالل بن عبدهللا -عبدهللا الثاني       د -الحسين بن طالل     ج-عبدهللا األول   ب  -أ

 

 الحسين بن عبدهللا الثاني ولياً للعهد :  األميرتى صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمو مس/ 

أكبر أبنائه   إلىي الذي ينص على انتقال والية الملك من صاحب العرش األردنم( / وفقاً للدستور 2009وز / / تم 2) في 

 من الذكور سناً .  

 

 س : العام التي صدرت فيه اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني وليا للعهد 

  هو  :                                                                                          )وزاري  2019 شتوي (

   2007-د                        2009  -ج                      2008-ب                    2010-أ
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 الحسين بن عبدهللا الثاني :   األميرس: سمو 

/ والتحق بجامعة جورج تاون في الواليات   األردنالثانوي في    تعليمه   / تلقى  م(1994/ حزيران /  28ولد في عمان )  

 م.   2016ية لدراسة التاريخ الدولي / وتخرج فيها عام  المتحدة األمريك

 

الحسين بن عبدهللا الثاني العديد من المبادرات الهادفة ، اذكرها:  األميرس: أطلق سمو 

 ( صيفي2019صيفي/2018)وزاري 

 ل الصم وتأهليهم. دعم األطفا حدود " لع بال" سم (أ

 ومباردة )حقق( لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشترك.  (ب 

 ومبادرة )قصي( لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي.  (ج

س : من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون 

  والعمل المشترك هي :                                                                                   )وزاري 2018 شتوي(

 فرسان التغيير     -د                    حقق    -ج       قصي           -سمع بال حدود             ب -أ

س : من المبادرات الهادفة التي أطلقها سمو ولي العهد االمير الحسين بن عبدهللا الثاني لتأهيل الكوادر الطبية في  

  المجال الرياضي , هي :                                                                                           )وزاري 2020(

 فرسان التغيير  -د         حقق             -ج           سمع بال حدود   -قصي                 ب  -أ

 س : كل مما يأتي من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين بن عبدهللا ما عدا : 

 خاصة( 2020)وزاري                           سمع بال حدود  -مدرستي             د  -قصي               ج -حقق      ب  -أ

 

 الحسين بن عبدهللا الثاني مشاركات سياسية على الصعيد الدولي، اذكرها:  يراألمس: لسمو 

الد  (1 األمن  لجلسة مجلس  ترؤسه  )نيسيان/  وأهمها  في  بعنوان: "ص 2015لي  كانت  التي   ، واألمن م(  السالم  ون 

أصغر ه  و مسلجلسة أصبح  ين : دور الشباب في مكافحة التطرف والعنف وتعزيز السالم " . وبترؤسه تلك االدولي

 شخصية سناً تترأس مجلس األمن منذ تأسيسه. 

م(  2015نوعه للشباب وسالم واألمن الذي دعا إليه في )آب/  اليات المنتدى العالمي األول من  ورعى سموه فع (2

 حيث صدر عنه إعالن عمان. 

ر قرار تاريخي  دابقيادته الستص  هم للشباب / وتوحيد جهود العالممعالم للدور اللوقد نجح سموه في لفت أنظار ا (3

وهو   واألمن  والسالم  بالشباب  خاص  نوعه  من  األول  يعد  المتحدة  األمم  في  األمن  مجلس  رقم من  حمل  قرار 

شباب والسالم واألمن " ، وهو أول قرار لمجلس األمن في لإعالن عمان حول ا  إلى( الذي جاء استناداً  2250)

 هذا المجال.  

  س : األمير الذي نجح باستصدار قرار مجلس األمن رقم )2250( الخاص بالشباب والسالم واألمن هو : 

 تكميلي(  2020)وزاري   هاشم بن الحسين -الحسين بن عبدهللا الثاني   د  -علي بن الحسين    ج -زيد بن رعد    ب  -أ
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 في( صي 2019)وزاري  نجازات السياسية الداخلية لجاللة الملك عبدهللا الثاني: ثانياً : اال

الحكومات    األردنشهد   عليه  سارت  الذي  الديمقراطي  النهج  من  نابعة  سياسية  وإنجازات  المتعاقبة  األردنتطورات  ية 

 بتوجيه من الملك عبدهللا الثاني ، ومن أبرز ما تحقق من إنجازات سياسية على المستوى الداخلي ما يأتي :  

                لى دستورية القوانين واألنظمة /ع للرقابة  ئية مستقلةادستورية : بوصفها جهة قضالمحكمة الإنشاء  (1

 وتفسير النصوص الدستورية. 

 تأسيس هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات وإدارتها ، باسم الهيئة المستقلة لإلنتخاب. (2

السياسية   (3 واألحزاب  االنتخاب  قوانين  مقدمتها  وفي   / السياسي  للعمل  الناظمة  بالقوانين  النظر  ، إعادة 

 عامة ، والمطبوعات. ماعات الواالجت

الالمركزية:   (4 المقانون  اإلرادة  السامية، في )لصدرت  األول/  16كية  كانون  قانون 2015/  بالمصادقة على  م(، 

في  المحافظة"  "مجلس  انتخاب  على  يقوم  والذي   ، والنواب  األعيان  مجلسا  قرره  ما  على  بناًء  الالمركزية 

 محافظات الممكلة كافة.

 

  س : واحدة من اآلتية ال تعد من اإلنجازات السياسية الداخلية للملك عبدهللا الثاني :          ) وزاري 2020( 

                                                               تأسيس الهيئة المستقلة لالنتخابات  -ب           إصدار قانون الالمركزية   -أ

 إنشاء ديوان المحاسبة  -د            إنشاء المحمكة الدستورية -ج

  س : كل مما يأتي من القوانين الناظمة للعمل السياسي في األردن  ما عدا قانون :      )وزاري 2020 خاصة( 

االجتماعات  -المطبوعات           د  -العقوبات                ج -األحزاب         ب  -أ  

                 

 ( تكميلي2019صيفي/2018شتوي/ 2017 )وزاريرية: و: المحكمة الدستس

تتالف من مجموعة من القضاة مدة عضويتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد /    م /2011ة / أنشئت  هيئة قضائية مستقل

 تختص بالرقابة على دستورية القوانين ، وتكون أحكامها نهائية وملزمة للسلطات جميعها. 

 

 توي( ش 2019صيفي/2017)وزاري س: مجلس المحافظة: 

من    %25نسبته  أعضاء مجلس للمحافظة على أن تعين الحكومة ما    بناء على قانون الالمركزية ينتخب في كل محافظة

 أعضاء هذا المجلس 
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 ثالثاً : االوراق النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني:

 

 ي بالوسائل كافة:  األردنالشعب  أبناءية على التواصل مع األردن س: فسر حرص الهاشميون منذ تأسيس الدولة 

ة الديمقراطية، وتجذير أسس العدالة اي في عملية صنع القرار وتطوير الح  المواطن الفاعلةشاركة  دعم م  إلى سعوا دائماً  

 والمساواة تحقيقاً للمبادئ التي جاءت من أجلها النهضة العربية الحديثة التي قادها الهاشمييون. 

 

 ابن الحسين سلسلة من األوراق النقاشية:  لك عبدهللا الثاني س: فسر : إصدار الم

 اً وفاعالً في صنع القرار يقيق قيقاً لإليمان الهاشمي بضرورة أن يكون المواطن شريكاً ححت (1

 كماالً للمسيرة اإلصالحية الشاملة المستمرة منذ تأسيس المملكة تواس (2

يين رؤيته اإلصالحية  األردنوبناته/ يشارك فيها جاللته    خطوة إضافية من التواصل المباشر والمفتوح مع أبنائه (3

 ا. ج الديمقراطية وضمان نجاحهإلنضا

القرار أو    وتحفيز المواطنين للدخول في (4 بناء حول القضايا المهمة / والمشاركة الشعبية في عملية صنع  حوار 

 كما أسماها جاللته ))المواطنة الفاعلة((. 

 

 ني:  صدرها جاللة الملك عبدهللا الثاس: عدد األوراق النقاشية التي أ

 قراطية المتجددة". "مسيرتنا نحو بناء الديم .1

 يين". األردن جميع لخدمة   ي"تطوير نظامنا الديمقراط .2

 المتجددة"  دمقراطيتنا"أدوار تنتظرنا لنجاح  .3

 "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"  .4

 اف السياسية" تعميق التحول الديمقراطي : األهداف ، والمنجزات ، واألعر" .5

 "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"  .6

 "اس اإلصالح الشامل تعليم أستطوير ال" .7
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 الورقة النقاشية األولى : "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة": 

 

 مسألتين أساسيتين ، اذكرهما:  إلىس: تطرقت الورقة النقاشية األولى 

 كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن(.ضمن نقاشاتنا العامة( ، و ))كيف نختلف مع بعضنا بعضاً 

 شتوي( 2017. )تي يجب اتباعها لتجذير الديمقراطية بحسب ما ورد في الورقة النقاشية األولىمارسات الس: ما الم

 ( صيفي 2019) س: دعت الورقة النقاشية األولى لترسيخ أربع ممارسات اجتماعية لتجذير الديمقراطية ، اذكرها:

 : )اهمية احترام اآلراء واحترام الرأي اآلخر: (  احترام اآلراء (1

 يات هو :  األردنيين واألردن س العالقة بن أساإن 

 : آراء اآلخرين وقبول االختالف  / وتفهم  دين  أو  أو أصل  النظر عن عرض  بينهم بغض  / والمساواة  وحدتهم 

 واطنون جميعاً بمسؤولية االستماع. اقصة إذا لم يلتزم الموهو أعلى درجات االحترام، وإن حرية التعبير تكون ن

 

 رسة واجبات المساءلة صورة رئيسية بمماالمواطنة ترتبط ب (2

 أكد جاللته أهمية انخراط المواطن في بحث القضايا والقرارات من غير قيود  (أ

ببرام  إلىودعاهم   (ب  المرشحون  هؤالء  يتقدم  وأن   / أدائهم  ومتابعة   / المرشحين  محاورة  تستجيب :  عملية  ج 

 . واطنين الحتياجات الم

 

 : االختالف في الرأي ال يعني الفرقة (3

هو عنصر قوة وليس عنصر ضعف، وعندما يرتكز االختالف   األردنتقدات والثقافات في  ع إن تنوع اآلراء والم

 ؤدي للحوار، وهو جوهر الديمقراطية.على االحترام فإنه ي 

 

 التضحيات وتحقيق المكاسب :  أفراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل (4

 تكون الشراكة بين أفراد المجتمع على أساس :  

 ظروف الصعبة  لالتساوي في تحمل المسؤولية تجاه الوطن في ا (أ

 تحقيق المكتسبات في أوقات االزدهار ص والتساوي في فر (ب 

س : كل مما يأتي من الممارسات االجتماعية لتجذير الديمقراطية التي دعت إلى ترسيخها الورقة النقاشية األولى 

  لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ما عدا :                                                   )وزاري 2020 تكميلي(

                                                   صون حقوق األقليات  -االختالف في الرأي ال يعني الفرقة                    ب  -أ

 افراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب   -د                                               احترام الرأي -ج
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 يين " : األردنالورقة النقاشية الثانية : " تطور نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع 

 

 ا الديمقراطي: كيف نطور نظامنس: 

 الثانية: ذلك جاللة الملك عبدهللا الثاني من خالل الورقة النقاشية  إلىأشار 

 نهج الحكومات البرلمانية الفاعلة:  إلىبتطبيق الخطوات والمتطلبات للوصل  ➢

لتعبير عن مصالح المجتمعات المحلية وأولوياتها / وهمومها ضمن  اببروز أحزاب وطنية فاعلة قادرة على   (أ

 للتطبيق ج وطنية قابلة برام

 اً عن تسييس العمل . وتطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس المهنية والحايد ، بعيد  (ب 

 صيفي( 2018)وزاري  وما أكد عليه جاللته من مبادئ راسخة للنهج اإلصالحي:  ➢

 االلتزام بمبدأ التعددية السياسية   (1

 صون حقوق األقليات   (2

 ت آليات الرقابة من أجل نظام ديمقراطي سليم  ن بين السلطا زااالستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتو (3

 لمدني تقوية مؤسسات المجتع ا (4

 توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي  (5

 االستمرار في حماية المواطنين التي كفلها الدستور  (6

   س : الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة األردنيين هي :  

 شتوي(  2019)وزاري     الرابعة  -د                الثالثة  -األولى                    ج-ب       الثانية       -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

30 
 

  الورقة النقاشية الثالثة : " ادوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "

 لى المحاور اآلتية: انوه جاللة الملك  س: في هذه الورقة النقاشية الثالثة،

 ج الحكومات البرلمانية : ة النجاز التحول الديمقراطي وإرساء نه يوررالمحور األول : القيم الض ➢

بين السلطات /   القانون / وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن  وحماية حقوق كأهمية التعددية / والتسامح ، وسيادة 

 صناديق اإلقتراع.  ف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبرالمواطنين جميعاً / وتأمين كل طي

 

 الحكومات البرلمانية:   إلىوزارة والنيابة للوصول بين ال  ة للجمعيالمحور الثاني : المتطلبات الجوهر  ➢

 ن بين السلطات وآليات الرقابة.  ز اكوجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتو •

عم • الجهاز  وتطوير  موثوقاً  ل  مرجعاً  ليكون  األداء،  تسييس  عن  بعيداً  حياداً  مهنية  أكثر  ليصبح  الحكومي 

 ة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار. للمعرفة والمساند 

 

 بة( من أطراف العملية السياسية جميعاً: المحور الثالث : األدوار المنتظرة ) المهام المطلو  ➢

 أطراف العملية السياسية :  هم من  ➢

 األحزاب  -أ

 النائب في مجلس النواب  -ب 

 مجليس الوزراء   -ج

 الملكية الهاشمية  -د 

 المواطن   -ه

 

س : واحدة من اآلتية ال تعد من أطراف العملية السياسية كما جاء في الورقة النقاشية الثالثة لجاللة الملك  

 عبدهللا الثاني :                                                                                              )وزاري 2020( 

 مجلس النواب  -الملكية الهاشمية             د -القضائي          جالمجلس  -المواطن               ب  -أ

 األدوار المنتظرة )المهام المطلوبة( من األحزاب :   -أ

لرئيسة ذات القواعد الممتدة على مستوى المواطن، لتعكس  األحزاب السياسية اتطويرعدد منطقي من  (1

 تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها. األطياف السياسية ، ولتسهم في مختلف توجهات 

 والتزامها بالعمل الجماعي   (2

 والتقيد بالمبادئ المشتركة   (3

 ة ، ونظم عمل مهنية.  ضحوتبنى السياسات ذات األولوية ، وبرامج وطنية وا (4

 واطنين وهمومهم. تطلعات الم إلىوتطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب  (5

6)  

 شتوي(  2018)وزاري األدوار المنتظرة ) المهام المطلوبة( من النائب في مجلس النواب:  -ب

 خدمة الصالح العام. إلىيسعى  .1

 لمحلي الوطني. ويعكس أداؤه توازناً بين المصالح على المستوى ا .2

 ومسؤولية المعارضة البناءة. نويوازن بين مسؤولية التعاو  .3

 

 نتظرة ) المهام المطلوبة ( من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء: )مسؤوليتهم(  األدوار الم-ج

 نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها   (أ

 ووضع معايير للعمل الحكومي المتيز المخلص  (ب 

 وترجمته قوالً وعمالً الرشيدة تبني نهج الشفافية والحاكيمة  (ج
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س : كل مما يأتي من األدوار المنتظرة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء كما جاء في الورقة النقاشية الثالثة لجاللة 

 الملك عبدهللا الثاني ما عدا :                                                                                 )وزاري 2020 تكميلي(

                                      ل الحكومي المتميزوضع معايير للعم -ب          نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها       -أ

الموازنة بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة  -د         تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة   -ج  

 ية الهاشمية  رة ) المهام المطلوبة ( من الملكنتظاألدوار الم -د

 قبل تشرف المستسفستحرص على اتباع نهج ي  (1

 والمحافظة على دور الملك بصفته قائدا موحدا يحمي مجتمعنا من االنزالق نحو أي حالة استقطاب   (2

 ية األصيلة.األردن وحماية القيم  (3

، صوت   (4 دوماً  الهاشميون  أرادها  كما   ، الملكية  ،  دنراألوستبقى  جميعاً  مدافخاص يين   / منهم  الفقراء  عن عة  ة 

 حقوقهم في المجتمع 

تمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعادلة والنزاهة، عن طريق التحسين المستمر والعمل رص على االس وستح (5

 الدؤوب. 

ق / دعم قصص يات على التميز واإلبداع عن طرياألردنيين واألردنوستستمر الملكية في نشر روح الثقة بقدرة   (6

 االستثنائية. واإلنجازات اح/ وتبني المبادرات الريادية ، وتقدير الجهود الفردية جالن

القومي / وبقاء مؤسسة الجيش العربي واألجهزة األمنية ،   األردنوستبقى أول المدافعين عن قضايا الوطن وأمن   (7

 غير مسيسة.  ة ، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة ومحايدة ومهنية، و ئيوالقضا 

 وستبقى حامية للتراث الديني والنسيج االجتماعي.  (8

 

 ) المهام المطلوبة( من المواطن: األدوار المنتظرة   -ه

 ي ، فعليه: األردنالذي وصفه جاللة الملك باللبنة األساسية في بناء نظامنا الديمقراطي 

 البحث المستمر عن الحقيقة  .1

 لى تفاصيلها.  ومتابعة القضايا الوطنية ، واالطالع ع .2

 اعات نطباعات واإلش المبنية على الحقائق ، وليس على ا  وان تكون هذه المعرفة .3

 بديلة . ال لواقتراح األفكار والحلو .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

32 
 

 حو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة " . )س: كيف؟( ن الورقة النقاشية الرابعة : 

 

 اعلة(:على ما أسماه جاللته بـ )المواطنة الف رؤية الملك في الروقة النقاشية الرابعة س: فسر : ركزت

 اسية . لما له من آثار إيجابية في المشاركة السي

 

 شتوي( 2019)وزاري ا جاللة الملك عبدهللا الثاني : هس: األسس الرئيسية لـ )المواطنة الفاعلة( التي لخص

 المتبادل. واالحترام بالسلمية  لتزمةمة الرك حق المشاركة ، وواجب المشاركة / ومسؤولية المشا

  

 التي تعززها أسس المواطنة الفاعلة:   ئس: ما المباد

ن / مع وجوب حماية الحيز العام المتاح للتعبير الحر طموا  لالسياسية يشكل حقاً اساسياً لك  ياةي الح" االنخراط ف (1

 عن اآلراء السياسية المختلفة".

 

 ( اً )س: فسر : مسؤولية وواجب" المشاركة السياسية في جوهرها تشكل  (2

 لتي ننشدها لألجيال القادمة.  رة المستقبل اوفعلى كل مواطن ان يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية باختيار ص  (أ

وواجب المواطنين ال ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية ، بل يمتد ليشمل التزام كل  (ب 

  -على سبيل المثال    -يومية ، عن طريق القيام    لسياسية بصورةياة المدنية امواطن بالمشاركة الفاعلة في الح

 حزب سياسي " .  إلىاو التطوق في نشاط مدني/ او االنضمام  بحملة ترويجية لقضية تهمنا /

 

ة االنخراط في العمل ية السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد منا في ما يتعلق بكيفياالمشاركة الفاعلة في الح (3

،  السياسيةياة  اإليمان بها حتى تزدهر الح  ننيت ديمقراطية يترتب على كل المواطأربع ممرساجد  وتولسياسي / ا

: احترام الرأي اآلخر / واالنخراط الفاعل / وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف/ والشراكة في وهي  

 صيفي( 2017)وزاري  التضحيات والمكاسب". 

 

 س : الورقة النقاشية التي تناولت ما أسماه جاللة الملك عبدهللا الثاني ب " المواطنة الفاعلة " هي : 

 ( صيفي 2018وزاري )                   الثانية -الخامسة                د  -الرابعة                ج -ب      الثالثة          -أ

 

 س : الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت ) نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة( هي :  

تكميلي(   2019)وزاري          الرابعة -السابعة                د  -ج   الثالثة                 -السادسة          ب  -أ    
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   " سياسيةالة" تعميق التحول الديمقراطي : األهداف ، والمنجزات , األعراف مسلورقة النقاشية الخاا

 

 :  للحفاظ على زخم مسيرته اإلصالحية  األردنتقف هذه الورقة على محطات اإلنجاز التي حققها 

 محطات اإلنجاز التشريعي:   (أ

 كإقرار تعديالت دستورية رسخت مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات.  .1

 ديمقراطية جديدة  ت وتعزيز الحريات واستحداث مؤسسا .2

 ت الناظمة للحياة السياسية  وإنجاز حزمة جديدة من التشريعا .3

 .  ليكون أكثر فاعليةوالتقدم النوعي الذي احرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي  .4

 

 ات اإلنجاز المؤسسي : فاشتملت على طمح (ب

دستورية   .1 محكمة  اإنشاء  دستورية  على  والرقابة  الدستور  نصوص  بتفسير  بما  لقوانين  تختص  واألنظمة 

 ستور.  د يضمن احترام حقوق المواطنين جميعاً وحرياتهم وفقاً لل

وخارجه، لدورها الرائد في ضمان   األردنر داخل  واستحداث هيئة مستقلة لالنتخاب نالت االحترام والتقدي  .2

 نزاهة االنتخابات النايبية والبلدية وشفافيتها.  

 

 تكميلي( 2019)وزاري  األهداف لتحقيقها، أهمها: ه الورقة المزيد من ذووضع جاللة الملك في ه ( ج

 ة  يتطوير القوانين السياسية الرئيس  .1

 وتطوير اداء القطاع العام والجهاز الحكومي  .2

 ثر لألحزاب السياسية ق دور فاعل أكوتحقي .3

 واالستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية  .4

 راساتوقيام مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجامعات ومراكز الد  .5

 والقيام بدور أكبر في اإلسهام في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلوالً للتحديات التي تواجهها المملكة. .6

 

  س : تناولت الورقة النقاسية الخامسة لجاللة الملك عبدهللا الثاني :                       )وزاري 2020 تكميلي( 

يطتعميق التحول الديمقرا -ب        سيادة القانون أساس الدولة المدنية       -أ   

 التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة  -د     تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل   -ج
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   اشية السادسة : " سيادة القانون أساس الدولة المدنية"الورقة النق

 

 ما األمور التي ترتكز عليها:  " دولة القانون" و وس: كيف عرف جاللة الملك " الدولة المدنية " أ

تستند   التي  القانون  دولة  المواطنة    إلىهي   (  : الدينية والشرعية وترتكز على  الثوابت  والقوانين في ظل  الدستور  حكم 

علة( و قبول التعددية والرأي اآلخر ( و)عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات بسبب الدين او اللون أو  الفا

 االقتصادي أو الفكر(.المستوى 

 

 وعلى من تقع مسؤولية تطبيقها؟   س: لماذا شدد جاللته على سيادة القانون؟

القتصاديات المزدهرة والمجتمعات المنتجة ، وتقع مسؤولية تطبيق  مقراطيات وايألنها المعبر الحقيقي الذي تبنى عليه الد 

 سيادة القانون على :  

 ون بمساواة وعدالة ونزاهة( عاتق الدولة ) من خالل تنفيذ القان -

 مسؤولية ترسيخ القانون في حياته اليومية بعيداً عن االنتقائية( كل مواطن ) من خالل تحمل  -

-  

 بعض الحوادث اليومية اذكر اهم هذه الحوادث: إلىشارة القانون من خالل اال ك مفهوم سيادةلس: يبسط جاللة الم

 االسلحة في عرس او احتفال  موت طفلة في احضان والدها بسبب اطالق نيران  (1

 توديع ام البنها دون ان تعلم انه لن يعود بسبب سائق ال يحترم القانون  (2

 طالب متفوق فقد فرصته بسبب عدم تطبيق سيادة القانون  (3

 مساءلة نعم بالحرية دونمجرم ي  (4

5)  

 " الحالة المروعة والمحزنة"  إلىل المنطقة وصول العديد من دو إلىس: ما العامل الرئيسي 

 بسبب غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له

 

 س: وضح كيف وضع جاللته رؤيته لدولة القانون والمواطنة. 

 ضمان حقوق األقلية كمتطلب لضمان حقوق األغلبية  -

 ان الحقوق تعزيز العدالة االجتماعية من خالل سيادة القانون. ضم -

 

 ها جاللته؟ كامن الخلل في االداء الرسمي كما اشار اليس: بين أهم م

ن (1 لما  االخيرة  السنوات  في  االداري  الجهاز  في  االداء  مستوى  ارتقاء  العطعدم  ويكون  له  والحالمح  :   لج  في 

عمليا لتطوير  الدولة  مؤسسات  جهود  واالفراد  تضافر  المؤسسات  وخضوع  القانون  سيادة  وارساء  االدارة  ت 

 بشكل دوري.   يرللمراجعة والتطو 

 :   إلىانون بنزاهة وعدالة مما يؤدي تساهل المسؤولين بتطبيق الق  (2

 انتهاك القانون وفساد كبير وضعف قيم المواطنة  

 ي تفتك بالمجتمعات )فسر( الواسطة والمحسوبية الت (3

 الة والمسواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة د عالنها تضعف : قيم ال -

 يا.لكومية العالتعيينات في المناصب الح ماناثقال المؤسسات بموظفين غير أكفياء وحر -

-  

 ر االساسي الذي أشار اليه جاللته في التعيينات ياس: ما المع

 والجدارةااللتزام بمبدأ الكفاءة  -

-  

 صيه للوضع الراهنس: ما االمور التي أكد عليها جاللته في تشخ

  ان التحديات من حولنا تقودنا لمفترق طرق ال بد من ان نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي ورؤية واثقة -

 ب تحقيق طموح أبنائنا من خالل : ترك السالم واألمان واالزدهار والكرامة لهم والقدرة على مواجهة الصعا -
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 دنا العزيز ، ومن ماذا حذرنا؟  لبل حبهجاللته من كل مواطن ان يعبر عن  : كيف طلبس

 يعبر عن حبه لبلده من خالل:  ▪

 احترام القوانين   (1

 في سلوكنا  ان يكون مبدأ سيادة القانون األساس  (2

 :   إلىكفاءة مما يؤدي   و ويحذر جاللته من : عدم تطبيق القانون بعدالة وشفافية ▪

 ضياع الحقوق   (أ

    ضعف الثقة بأجهزة الدولة (ب 

 

  س : الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت سيادة القانون أساس الدولة المدنية هي : 

   صيفي( 2019)وزاري                       السادسة -د           الخامسة  -ج       ى  األول  -الثانية          ب  -أ
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  "تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل : "  ابعةالورقة النقاشية الس

 أبرز ما سعت إليه الورقة النقاشية السابعة : 

 العمل على المزيد من التطور والتقدم واالنجاز الذي نحتاجه للمسيرة التعليمية والتي تشمل كافة المراحل

 التركيز على العمل االيجابي وعلى جعل التميز في المؤسسات التعليمية هو الهدف األسمى 

 التميز العلمي واالدبي والمهني والبحثي والتميز في االختراع والعلوم الرياضية والفنون بانواعه 

تشجيع لغة الحوار و تقبل الرأى اآلخر وضرورة التنوع الثقافي والبيئي والبعد عن التردد والخوف من التطوير ومواكبة  

علوم التحديث والتطور في ال  

 

أى اآلخر وضرورة التنوع الثقافي والبيئي  فسر : سعت الورقة النقاشية السابعة إلى تشجيع لغة الحوار و تقبل الر

والتطور في العلوم : والبعد عن التردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث  

 ليكون التعليم سنًدا له في حل مشكالت حياته 

ليتمكن من مواجهة التطرف بشتى انواعه    

 ليكون عنصر بناء يساهم في رفعة وتطور الوطن 

 

الملك عبدهللا الثاني من خالل النص لتطوير التعليم   : ابرز ما جاء في قول جاللة  

آلخر وتعميق قيم التسامح ، بعيًدا عن الغلو والتعصب إن التعليم يشكل أرضية مشتركة لفهم ا  

 الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة التعليمية  تحقيق االصالح

 

ء في الورقة النقاشية السابعة :فسر : تعد الموارد البشرية في االردن من أهم الثروات كما جا  

روات الن  جاللة الملك عبدهللا الثاني يعلم أنها تمثل بحق أهم الث   

البتكار واالبداع والتفكير الناقد الن هذه االجيال نالت تعليًما متطورا وحديثا  ينمي  مهارات ا  

باب واعي يتسم بالعلم والمعرفة والثقافة  و النه ال يمكن لألردن مواجهة تحديات المستقبل ، وتحقيق التغير دون وجود ش

 لما يدور حوله ليستطيع إجتياز العقبات بسهولة ويسر 

 

في الورقة النقاشية السابعة :  دور جاللة الملك عبدهللا الثاني في تطوير التعليم في عهده كما جاء  

قديرة إلى جميع دول العالم ، حيث كان  استطاع أن يؤسس نهضة تعليمية أردنية شاملة وجديدة ترسل كفاءاتها المتميزة وال

 لعربية وسيبقى ااالردن مشعل للنهضة والتطور في كثير من الدول ا

 

حول تطوير العملية التعليمية كما جاء في الورقة النقاشية   كيف حسم جاللة الملك عبدهللا الثاني الجدل الواسع والدائر

 السابعة ؟

 لقرآن الكريم وروح الحضارة العربية االسالمية تطوير العملية التعليمية تنطلق من لغة ا

 

دهللا الثاني كما جاء في الورقة النقاشية السابعة : بين مستقبل التعليم الذي يريده جاللة الملك عب  

 تعليم مبني على :  

االستقصاء والفهم والبحث والتحقق والتدقيق والنقد والتحليل والبعد عن التلقين  -1  

حتى يكون   ( فسر )صية وبناءها وتحفيز الطلبة على التواصل ومخاطبة العالم بجميع لغاته العمل على صقل الشخ  -2

 جتمع االردني التقدم والتطور ومواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجي سمة الم
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 الوسائل التي دعا اليها جاللة الملك عبدهللا الثاني لتطوير ) تنمية ( المؤسسات التعليمية: 

الفهم ية التي تشجع على ت المؤسسات التعليمية وتحفيزها إلى اقصى حدودوها عبر أحدث االساليب التعليمتنمية قدرا

 واالبداع والتفكير واالبتكار والبعد عن التلقين 

 أن تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل والتخطيط 

 أن تفتح آفاًقا من التفكير العميق والناقد 

ة تعليمية حديثة ، ومناهج دراسية تفتح آفاًقا من التفكير العميق و الناقداستحداث منظوم  

ع وتنمية القدرات وتعلم أدب االختالف وثقاقة التنوع لتشجيع على االبداا  

 

 كيف اهتم جاللة  الملك بالمعلم كركن من اركان العملية التعليمية: 

نقية ومنتمية نباهي بها االمم من خالل حصوله على المهارات التي تمكنه من إعداد أجيال   

 

النتاج مجتمع معرفة كما جاء في الورقة النقاشية  جاللة الملك عبدهللا الثانيالوسائل أو الطرق التي أشار إليها 

 السابعة :

 العدالة وتكافؤ الفرص 

 ضرورة تحويل جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع للعقول ومختبرات الكتشاف الميول 

 

السابعة :ضة تعليمية تطوير التعليم كما جاء في الورقة النقاشية كيف يمكن تحقيق نه  

ة ، ومكونات المجتمع اال ردني ، والمدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية الحاضنة  تضافر جهود الجميع الحكوم -1

 للتميز والتفوق واالبداع 

البشرية من خالل منظومة تعليمية سليمة وناجحة تعيد  تأمين االحتياجات الالزمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا  -2

ع ويقوم بعمله بكل أمانة ورغبة علم واالستاذ الجامعي مكانته في المجتمللم  

 

كيف يمكن أن تكون مدارسنا مشاعل للمعرفة وصقل المواهب ومكان لتنمية وتدريب القدرات ومكان للتغير واالرتقاء  

: ةكما جاء في الورقة النقاشية السابع  

من خالل إيجاد منظومة تعليم حديثة : توسع مدارك الطلبة وتفتح آفاق المستقبل أمامهم وتعمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم  

بأنفسهم متسلحين باإليمان القوي والثقة القوية واالعتزاز بهويتنا االسالمية  والعربية وتراث االباء واالجداد المتميز 

بداع ومواكبة المستجدات الحديثوالرغبة في التعلم والتطور واال  

  ارجية  لجاللة الملك عبد هللا الثاني  رابعا  : االنجازات الخ

 

 س : الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت )تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل( هي : 

  

 ( 2019)وزاري                      الخامسة  –د         الرابعة    -الثالثة            ج  -السابعة               ب  -أ

 

 س : الذي تناولته الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني :               )وزاري 2020 خاصة( 

  

تعميق التحول الديمقراطي -المدنية                 ب سيادة القانون أساس الدولة  -أ   

 التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة  -أساس اإلصالح الشامل           د  تطوير التعليم -ج

 

 

 

 

 

 

 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

38 
 

   نجازات السياسية الخارجية لجاللة الملك عبدهللا الثاني :ثالثاً : اإل

 س: عدد اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبدهللا الثاني على المستوى الخارجي: 

بين  األردنحقق   بارزة  القضايا   مكانه  دعم  في  الحسين  ابن  الثاني  عبدهللا  الملك  به  قام  الذي  الدور  بفضل  العالم  دول 

 ة ، ومن أبرز االنجازات السايسية الخارجية:  العربية والدولي

 ارضه/ واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وتأكيد   إلىدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة   (1

 اإلسالمية والمسيحية والدفاع المستمر عنها. أهمية المقدسات 

وإ  (2  / كافة  الدولية  المحافل  في  السمحة  اإلسالم  صورة  عام  إبراز  في   * عمان  رسالة  )علل2004عالن  ( م   : 

 سهام في محاربة التطرف واإلرهاب. لال

الع (3 القضايا  عن  للدفاع  الدولية  واللقاءات  المؤتمرات  في  الفاعلة  والوقوف  المشاركة   / الدول   لىإربية  جانب 

 العربية للمحافظة على أمنها واسقرارها، وحل القضايا العربية ضمن البيت العربي. 

م، وترؤسه مجلس 2014على عضوية غير دائمة في مجلس األمن الدولي للمرة الثالثة في عام    ألردنا حصول   (4

 م( 2015- 2014األمن الدولي مرتين في المدة بين )

 ألمنية واالقتصادية التي يمر بها ألردن في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية . ديات السياسية وا إبراز التح (5

 

 عة " رسالة عمان"  بة الرا*: ورد في الوحد 

 إن الهدف من رسالة عمان أن يوضح للعالم الحديث حقيقة اإلسالم: 

 الم.الحسنة، واالعتدال ، والسبأنه رسالة قوامها اإلخالص هلل وحب الجار ،و النية 

 للحصول على العالمة الكاملة في االختبار ان ورد هذا السؤال  ❖

 هدف ( رسالة عمان  -)فسر 

 الجابتين نصح وضع اي
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 الوحدة الثالثة

 

 والقضية الفلسطينية األردن

 

 

 ية األردنالفصل األول : القوات المسلحة  -

 

 "الجيش العربي" والقضية الفلسطينية  -

 

 قدس والهاشميون الفصل الثاني : ال -

 

على الفصل الثالث: الوصاية الهاشمية -

 المقدسات الدينية في القدس
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 الثةالوحدة الث

 والقضية الفلسطينية  األردن

 

 والقضية الفلسطينية  -الجيش العربي  -ية األردنالفصل األول : القوات المسلحة 

 

 ية )الجيش العربي( : األردنالمسلحة س: ما الهدف القومي الذي انشأت من أجله القوات 

إلسرائيلية على أرض فلسطين والدول العربية الدفاع عن القضايا العربية ، وذلك بمشاركتها الفاعلة في الحروب العربية ا

 مكانة خاصة في نفوس العرب والمسلمين. المجاورة ، دفاعاً عن فلسطين والقدس التي تحظى ب

 

   م المقاومة الفلسطينية:ي في دعاألردن أوالً : الدور 

نتداب البريطاني والهجرة جانب األشقاء الفسلطينيين في مقاومتهم اال  إلىقيادة وشعباً    األردنس: كيف )فسر( وقف  

 فلسطين واالحتالل اإلسرائيلي:   إلىاليهودية 

 يين في عدم الصمود الفلسطيني المقاوم:  األردن س: ما أبرز مواقف 

 داعم للمقاومة الفلسطينية:  ي الاألردن س: وضح الدور 

)  األردن  أبناءاجتماع   (1 إربد(  في  )قرية  قم  المست1920في مؤتمر  فيه مهاجمة  في  م( قرروا  الصهيونية  عمرات 

 منطقة بيسان ، فاستشهد عدد من المناضلين منهم كايد مفلح العبيدات )أول شهيد أردني على أرض فلسطين(.

ف (2 في  المسلح  الكفاح  عمليات  في  الرغم  المشاركة  على  الفلسطينية،  الثورة  بدايات  منذ  القوات لسطين  منع  من 

 باتجاه فلسطين.  األردنحدود شرق يين من عبور األردنية مئات المتطوعين  نالبريطا 

البريطانية في   (3 القوات  لتعديل موقفها    األردنمهاجمة معسكرات  بريطانيا  للتأثير في  إمدادهم،  وآلياتهم وخطوط 

 تجاه فلسطين. 

ال (4 المؤيدة  قيام  والمسيرات  في الفلسطين  للثورات مظاهرات  المدن  ة  أنحاء  مدن األردن ي  في  كما حدث  ية جميعها، 

 م(.1936م و  1928)عمان والسلط 

 م(، الذي نتج عنه :  1929انعقاد عدة اجتماعات داعمة للمقاومة الفلسطينية مثل : اجتماع الحصن في إربد ) (5

 صيفي( 2019)وزاري                                                           .نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود  (أ

 عات / وإمداد المناضلين الفلسطينيين بالمال والسالح. ودعا فيه المجتمعون لجمع التبر  (ب 

 

   المؤتمر الذي عقد عام 1920 م , وقرر فيه المؤتمرون مهاجهة المستعمرات الصهيونية في بيسان هو : 

 ( شتوي2019)وزاري                             عمان -السلط            د  -قم              ج -الحصن                   ب -أ

 

   س : اول شهيد اردني على أرض فلسطين هو : 

 ( صيفي2019)وزاري   فراس العجلوني    -التل         د عبدهللا  -موفق السلطي          ج -كايد العبيدات        ب  -أ

 

 س: متى اشتدت المقاومة الفلسطينية :  

دة المتضمن تقسيم فلسطين بين العرب المتحم( عن هيئة األمم  1947( ، الصادر ) 181بعد قرارا التقسيم رقم ) (1

 ( تكميلي2019 / شتوي2018)وزاري   واليهود والذي رفضه العرب.

 م(. 1948وترتب عليه قيام حرب )  (2

 م( 1967وما تبعه من حرب )حزيران  (3

 م( 1968ومعركة الكرامة ) (4

 م( 1973وحرب تشرين )رمضان ( )  (5

 م( 1982لبنان ) جنوب وغزو إسرائيل  (6
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 م( )النكبة(: 1948ين )طثانياً : حرب فلس

 م: 1948س: سبب حرب فلسطين النكبة 

 م: 1947س: مواقف الدول من قرار التقسيم 

انسحابها من فلسطين في ) بريطانيا  التقسيم رقم ) 1948/أيار/15أعلنت  بعد إصدار مجلس األمن قرار  الذي  181م(   )

 يهود.لرفضه العرب وأيده اليهود، وكانت النتيجة قيام الحرب بين العرب وا

 

 م: 1948س: الخطة العسكرية التي وضعها العرب لحرب فلسطين 

 فلسطين من االتجاهات كافة.  إلىوضع العرب خطة عسكرية للدخول  (أ

محمد )داميا( وجسر الملك حسين، للوصول   األمير  ري التقدم نحو محوري جساألردنوكان على الجيش العربي   (ب 

 ق. طالقدس والسهل الساحلي وحماية هذه المنا إلى

العربي   (ج الجيش  وخاض  للقدس،  القوات  بتحريك  أوامره  بإصدار  األول  عبدهللا  الملك  معارك األردنوسارع  ي 

 ضارية ضد العدو اإلسرائيلي.

 

   م( :1948على القدس في حرب )ي للحفاظ األردنس: سم المعارك التي خاضها الجيش العربي 

 شتوي( 2019)وزاري                                                                                           معركة القدس. .1

دفاعاً  .2 استشهدوا  الذين  العربي  الجيش  جثامين شهداء  من  العديد  القدس  فتحتضن  الواد:  وباب  اللطرون  معركتا 

ا اللطرون كتي بالًء حسناً ، معراألردن عنها ، فمن المعارك التي دارت حول القدس، وأبلى فيها الجيش العربي  

 م(. 1948وباب الواد في أيار ) 

 

 م( : 1948ي في حرب )األردن ها الجيش العربي س: نتائج معركة القدس التي خاض

 م( : )فسر( 1948ي في حرب )األردنمن أهم المعارك التي خاضتها الجيوش العربية والتي خاضها الجيش العربي 

 حيث تمكن جيشنا العربي من : 

 اإلسالمية والمسيحية. ما جاورها من األحياء العربية بأيدي العرب / وحماية المقدسات ة وإبقاء القدس الشرقي (أ

 جندي من العدو اإلسرائيلي.  300قتل ما يزيد على   (ب 

 أسر عدد كبير من القوات اإلسرائيلية. (ج

  س : المعركة التي استطاع فيها الجيش العربي األردني قتل مايزيد عن )300( جندي من العدو اإلسرائيلي هي :

 ( شتوي 2018وزاري )        باب الواد -د    اللطرون              -القدس              ج -ب     الكرامة            -أ

س : المعركة التي تمكن فيها الجيش العربي األردني من اإلبقاء على القدس وما جاورها من األحياء العربية بأيدي 

  العرب هي :                                                                                              )وزاري 2020 خاصة( 

 القدس   -د            الكرامة    -ج       باب الواد        -ب        ن       اللطرو -أ

 م( : 1948س: دور الجيش العربي في معركتي اللطرون وباب الواد في أيار )

 القدس.  كل موقع باب الواد أهمية عسكرية عظيمة ، حيث يعد مفتاح مدينة الواد( : ش)اهمية موقع باب  (1

ية بقصد االستيالء على باب الواد واللطرون األردن م( مواقع الكتيبة الرابعة  1948/أيار/25لذا هاجم اليهود في ) (2

 القدس. إلىلفتح الطريق 

أهدافه، وتراجع مهزوماً    إلىالعدو الوصول  ولم يستطع  وقد تصدت الكتيبة لهذا الهجوم، وفتحت نيران أسلحتها /   (3

 كبيراً من القتلى والمعدات. وخلف وراءه عدداً  /

للعدو ،   (4 المدمرة والصالحة  المعركة، وشاهد األسلحة واآلليات  الحسين ميدان  ابن  الملك عبدهللا األول  وقد زار 

 الرابحة. م الكتيبة فشكر المقاتلين وأثنى على شجاعتهم، وأطلق على هذه الكتيبة اس
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صيفي(                                                                                                           2017)وزاري     : معركة باب الوادس: 

تعد مفتاح أحدى المعراك التي خاضها الجيش العربي األردني في فلسطين , وشكل موقعها أهمية عسكرية عظيمة اذ 

   ها بالء حسنامدينة القدس وقد أبلى الجيش في

 س: الكتيبة الرابحة:  

ية / والتي تصدت للهجوم اإلسرائيلي في  األردنهو اسم أطلقه الملك عبدهللا األول على الكتيبة الرابعة 

 م(. 1948/أيار/ 25)

 

  س : تم اطالق اسم الكتيبة الرابحة على الكتيبة الرابعة بسبب بسالتها وتصديها للعدو اإلسرائيلي بعد معركة:

 ( 2019وزاري )               باب الواد -اللطرون                د  -القدس              ج  -ب     الكرامة              -أ

 

 ( تكميلي2019/شتوي 2018)وزاري م( : 1948س: نتائج حرب فلسطين ) 

 ربية. خسارة الجيوش الع (1

 ي. األردنسطين باستثناء الضفة الغربية التي حافظ عليها الجيش العربي واحتالل إسرائيل أجزاًء من فل (2

 . األردن إلىولجوء عدد من الفلسطينيين   (3

4)  

 معيدين( 2019صيفي/  2017)وزاري  م( : 1948س: أسباب هزيمة العرب في حرب النكبة )

 غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية  -أ

 الجانب الذي تفوقت فيه القوات اإلسرائيلية بصورة واضحة (. التدريب والتسليح لدى العرب ) وهو  ونقص  -ب 

  س : من أسباب هزيمة العرب في حرب فلسطين عام 1948م .                               )وزاري 2020خاصة (

دمير القوة الجوية للدول العربيةت -ب  م1947قرار التقسيم الصادر عن هيئة األمم المتحدة عام  -أ    

 غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية  -د   ات خط بارليف الذي أقامته إسرائيل بينها وبين مصرتحصين  -ج

 

 م( )النكسة( : 1967الثاً: حرب حزيران )ث

 

 ( تكميلي 2019/ شتوي2017)وزاري   م( )النكسة( :1967س: أسباب حرب حزيران )

 سرائيلية إلالمالحة اإغالق مصر لمضائق تيران على البحر األحمر في وجه  -أ

 رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين.  -ب 

 تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية.  -ج

 . األردنرغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر  -د 

 

 م( )النكسة( : 1967س: من مجريات حرب حزيران )

 م( .1967حزيران/ 5) ( فياألردنوسوريا وشنت إسرائيل هجوماً مباغتاً على )مصر  •

 ة الجوية للدول العربية الثالث، وترتب على ذلك : فدمرت القو •

 تفوق سالح الجو اإلسرائيلي. -

 وات العربية من غير غطاء جوي. وأصبحب الق  -

 وظهر خلل واضح في سير العمليات العسكرية العربية   -

 وحققت إسرائيل نصراً سريعاً. -
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 ( صيفي 2019صيفي /  2017)وزاري  :( م( )النكسة1967حزيران )س: نتائج حرب 

 استيالء إسرائيل على )الضفة الغربية / وقطاع غزة / وسيناء / وهضبة الجوالن(.  .1

 . األردن إلىنزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين  .2

 وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدول العربية المشاركة. .3

 الستثمارات المالية العربية واألجنبية.ا العربي، وتوقف التنمية ، وانخفاض انهيار االقتصاد  .4

 شيوع حالة من اليأس واإلحباط وخيبة األمل لدى الدول العربية بصورة عامة ، ودول المواجهة بصورة خاصة . .5

 س : الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن هي :  

تكميلي( 2019)وزاري         حرب الكرامة-د         1973حرب  -ج    1948حرب  -ب        1967حرب  -أ  

(2020وزارة )           :  التي كان من نتائجها انهيار االقتصاد العربي وتوقف التنمية , هيالحرب س :    

م 1968حرب  -م                   د 1967حرب  -م                  ج1973حرب   -م        ب 1948حرب  -أ  

    

 سياسية واقتصادية ومعنوية.  إلى  نف نتائج حرب حزيرا صن •

 

 

 

 م( : 1968رابعاً : معركة الكرامة ) 

 صيفي( 2019 )وزاريس: معركة الكرامة : 

 م : )فسر( 1967ربي اإلسرائيلي بعد عهي نقطة تحول مهمة في الصراع ال

في  األردن إلىول العبور ي أول نصر عربي على الجيش اإلسرائيلي الذي حااألردنحيث أحرز الجيش العربي 

 م( 1968/آذار/ 21)

 

 س : العام الذي حدثت فيه معركة الكرام ة هو :                                                 )وزاري 2018 صيفي ( 

 م 1966 -م        د 1965 -م             ج1967 -م         ب 1968 -أ

 

 شتوي( 2019)وزاري                                          م( : 1968س: أسباب معركة الكرامة )

م( شنت إسرائيل هجماً عسكرياً مفاجئاً على  1968/آذار/ 21في الساعة الخامسة والنصف من صبيحة يوم الخميس )

ي / وإحتالل  األردنية بقوة عسكرية مدعومة بسالح الجو والمدفعية )فسر( لتدمير الجيش العربي األردن األراضي 

ي / وتديمر االقتصاد  األردنيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة والشعب / وتحط  األردنت الغربية من المرتفعا

 . األردنالزراعي في وادي 

 

 م( :  1968في معركة الكرامة ) األردنس: محاور الهجوم اإلسرائيلي على 

  م( :1968ة الكرامة )س: اذكر المحاور األربعة التي شنت إسرائيل الهجوم عن طريقها في معرك 

 سر داميا( جمحمد )  األميرث المصري عن طريق جسر المثل .1

 السلط عن طريق جسر الملك الحسين.   -مثلث الشونة الجنوبية  .2

 عبدهللا   األميرالشونة عن طريق جسر  -مثلث عمان  .3

 غور الصافي باتجاه طريق الكرك .4
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 م(: 1968) رامة ية المسلحة الباسلة في معركة الكاألردن س: دور القوات 

 م( : 1968ي في معركة الكرامة )األردنجيش العربي س: قيم دور ال

ي أروع البطوالت في الدفاع عن حمى الوطن  األردنية المسلحة الباسلة لهم بالمرصاد، إذ قدم الجيش  األردنوقفت القوات  

الن تطلب وقف إطالق  أن  العسكري  تاريخها  في  إسرائيل ألول مرة  ،  العزيز، مما اضطر  بن ار  الحسين  الملك  أن    إال 

القوات   -رحمه هللا    -طالل   أجبرت  ، وهكذا  النهر  إسرائيلي واحد شرق  يوجد جندي  دام  ما  النار  رفض وقف إطالق 

 المعتدية على اإلنسحاب.

 

 م( :  1968س: بين موقف الملك الحسين بن طالل في معركة الكرامة ) 

 القوات المعتدية على االنسحاب. يلي واحد شرق النهر ، فأجبرت إسرائرفض وقف إطالق النار ما دام يوجد جندي 

 

 م( :  1968س: نتائج معركة الكرامة ) 

المسلحة   والقوات  الهاشمية  للقيادة  والشجاعة  البطولة  معاني  الكرامة  معركة  حملت  ، األردنلقد  النصر  حققت  التي  ية 

 فكانت النتيجة:  

الجيش   ❖ يد  اإلسرائيلي على  الجيش  الاألردني  العربهزيمة  أرض  من  وانسحبه  بلغت خسائره ي  / حيث  معركة 

( جريحاً وتدمير عدد كبير من اآلليات والمعدات التي ترك بعضها على أرض المعركة، 450( فتيالً و) 250)

 ( جرحى. 108( شهيداً و) 86ي )األردنبينما قدم الجيش العربي 

ي خاصة، األردن مة ،و  ع معنويات اإلنسان العربي عا: رف  وتركت معركة الكرامة آثاراً نفسية مهمة ، تمثلت بـ ❖

مقاصده   تحقيق  في  اإلسرائيلي  الجيش  فشل  وأدى   / بنفسه  ثقته  العسكري  حت  إلىوإعادة  التفوق  أسطورة  طيم 

 إلسرائيل ومقولة ) الجيش الذي ال يقهر(. 

 

 عسكرية وسياسية ومعنوية.  إلىصنف نتائج معركة الكرامة   •

من حيث األثر المعنوي لكل منهما في العرب    م1968م ومعركة الكرامة  1967  زيران عامحقارن بين حرب   •

 وإسرائيل. 

 

الملك الحسين بن طالل   التي وجها  الكلمة  العربي    -رحمه هللا    -س:  الجيش  فيها جود  بانتصارهم في  األردنوهنأ  ي 

 م:  1968معركة الكرامة 

سالح والكثير من العزم، وفي القمم، في يدها القليل من ال"وكانت األسود تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق  

 باهلل والوطن، وتفجر زئير األسود : هللا أكبر" . قلوبها العميق من اإليمان  

 

 س: أهمية معركة الكرامة : 

ي أول نصر األردنم : حيث أحرز الجيش العربي  1967نقطة تحول مهمة في الصراع العربي اإلسرائيلي بعد   ❖

 م(.1968/آذار/ 21في ) األردن إلىالعبور الجيش اإلسرائيلي الذي حاول عربي على 

 ية التي حققت النصر.األردنحملت معاني البطولة والشجاعة للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة  ❖

 وتركت آثاراً نفسية مهمة ، تمثلت بـ:  ❖

 وإعادة ثقته بنفسه.  ي خاصة /األردنرفع معنويات اإلنسان العربي عامة ، و •

اإلسرائيلي   • الجيش  فشل  مقاصده  وأدى  تحقيق  ومقولة    إلىفي  العسكري إلسرائيل  التفوق  أسطورة  تحطيم 

 )الجيش الذي ال يقهر(.

 

  س : المعركة التي تحطمت فيها أسطور التفوق العسكري إلسرائيل ومقولة ) الجيش الذي ال يقهر (, هي :

 ( تكميلي 2020وزاري )              باب الواد -رامة                  د الك -القدس            ج  -اللطرون           ب  -أ

 

 

 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

45 
 

 م : 1973خامساً : حرب تشرين ) رمضان( عام 

 

 م : 1973س: سبب ونتيجة حرب تشرين )رمضان( عام 

❖ ( حرب  في  إسرائيل  احتلتها  التي  األراضي  استعادة  وسوريا  مصر  ،  1967زيران  حقررت  خطة أعد فم(  تا 

للقي مفاج عسكرية  بهجوم  )   ئام  أول/ 6في  ) 1973/تشرين  مس1393/رمضان/ 10م(  إسرائيل تهـ(  احتفال  غلة 

 بأعيادها. 

القوات  ف ❖ بعد احتاللها استطاعت  بينها وبين مصر  أقامته اسرائيل  الذي  بارليف  تدمير تحصينات خط  المصرية 

 ن. لية في هضبة الجوالسيناء/ واستطاعت القوات السورية اجتياح المواقع االسرائي

القتال، وإصداره قراره رقم ) ❖ المتحاربة إلى حدود عام   ف( بعودة األطرا 338ولكن تدخل مجلس األمن لوقف 

 أدى إلى وقف الحرب. م،1967

 

 ( تكميلي2019صيفي/ 2018شتوي/2017)وزاري    س: عرف خط بارليف:

م ، لمنع عبرو أي قوات 1967  اة السويس، بعد حرب تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل على طول الساحل الشرقي لقن

 رليف.مصرية إليها، وسمي الخط بذلك االسم نسبة إلى القائد العسكري االسرائيلي حاييم با

 

 صيفي( 2018شتوي/ 2017)وزاري  م : 1973س: أهمية دور الجيش العربي األردني في حرب عام 

 بعين على : لقد عملت القوات األردنية عبر اللواء المدرع األر ❖

سرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية / ومنعت إسرائيل من االلتفاف حول الجناح  )منع إ ❖

                ت السورية / وحماية العاصمة دمشق( وذلك عن طريق تأمين القوات األردنية الحماية األيسر للقوا

 دمشق.  -لمحور درعا 

 مع القوات العراقية في منع إسرائيل من تطوير عملياتها الهجومية. بالتعاون والتنسيق وأسهمت القوات األردينة   ❖

 

 

  س : الحرب التي كان للجيش العربي األردني دور مهم في حماية العاصمة السورية دمشق , هي

 ( صيفي2019وزاري )       معركة الكرامة -د   م   1973حرب   -ج      م  1967حرب  -ب   م  1948حرب  -أ
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   الفصل الثاني : القدس والهاشميون:

جانب الشعب الفلسطيني ،   إلىقيادةً وشعباً جهوداً كبيرة في سبيل الدفاع عن القضة الفلسطينية ، بالوقوف    األردن  بذل

 ة في قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.للحصول على حقوقه المشروع

 

 ي تجاه القدس وفلسطين: أوالً : موقف الشريف الحسين بن عل

الحسين في أحد برقياته : " ال أقبل إال   ف رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور رفضاً قاطعاً ، حيث قال الشري (1

، وال أقبل باالنتداب، وال أسكت وفي عروقي دم عربي عن أن تكون فلسطين ألهلها العرب ، وال أقبل بالتجزئة  

 طعتها للعرب" .قء بالعهود التي مطالبة الحكومة البريطانية بالوفا

  يعة للشريف الحسين بن علي )فسر( :م وقع الشعب العربي في فلسطين على وثيقة الب 1924وفي عام  (2

 وإخالصه لها/ حرصه على مقدساتها في القدس. /إيماناً منهم بصدق نواياه اتجاه قضايا األمة  شتوي(2018)

من كبار الشخصيات الفلسطينية وبيدهم وثيقة البيعة الموقعة   منزل الشريف الحسين بن علي وفد   إلىوقد حضر  

 من معظم وجهاء فلسطين وشخصياتها أعلنوا فيها والءهم للشريف الحسين بن علي.

بية دولة عربية واحدة شاملة لألقطار العر  إلىة التي ال تقود  اومات البريطانيسمرفض المشاريع والمخططات وال (3

 لها وفي مقدمتها فلسطين. 

 ل النفي على أن يفرط بحقوق األمة اإلسالمية والعربية أو بأي شبر من أراضيها المقدسة.فض (4

 صيته.م في عمان ، لكنه دفن في رحاب المسجد األقصى المبارك بناًء على و1931وتوفي الشريف الحسين عام   (5

  س : المدينة التي توفي فيها الشريف الحسين بن علي عام 1931 م :                         )وزاري 2020 خاصة(

 قبرص     -مكة المكرمة             د  -عمان              ج -القدس              ب  -أ

 

 يطانية واليهودية على فلسطين:س: موقف الشريف الحسين بن علي على المؤتمرات البر

 رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور رفضاً قاطعاً   -أ

دولة عربية واجدة شاملة لألقطار العربية    إلىساومات البريطانية التي ال تقود  ورفض المشاريع والمخططات الم -ب 

 كلها وفي مقدمتها فلسطين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

47 
 

  ف الملك المؤسس عبدهللا األول ابن الحسين ) شهيد األقصى( تجاه القدس وفلسطين:وق ثانياً : م

 لقدس وفلسطين:س: المواقف التاريخية للملك عبدهللا األول ابن الحسين تجاه ا

، قضية فلسطين  يين المركزية  تجاه قضية الهاشم  -مه هللا  رح  -نهج والده الشريف الحسين  لى  سار الملك عبدهللا األول ع

، وتمثل ذلك في العديد من دس ، فكان الملك عبدهللا األول من أشد أعداء الحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطينوالق

 (صيفي 2019شتوي/2017)وزاري   : الصهيونية(ملك عبدهللا األول من الحركة اقف الو)س: مف منها: المواق

بيعهم   (1 أو أي أرض لهم بوصفهم محتلين، وكان يدعو العرب  دعا العرب لعدم التعامل مع اليهود أو   إلىعقاراً 

 دعم صندوق األمة الفلسطيني

 ن العشرين مقاومة دعوات تقسيم فلسطين ومشاريعها منذ بداية األربعينيات من القر  (2

م ، ومن أقواله 1948ي تحت قيادة الملك عبدهللا األول عن فلسطين والقدس في حرب  األردندفاع الجيش العربي   (3

 ر المدينة" . اهناك وأموت على أسو إلىالمشهورة عن القدس " سأذهب 

 م 1950حدة الضفتين عام ومام  تإ (4

 حائط البراق.  إلىرفض إعطاء اليهود ممراً  (5

ك عبدهللا األول حياته ثمناً لمواقفه في الدفاع عن فلسطين ليرتقي شهيداً في المسجد  يدفع المل   وشاءت األقدار أن ❖

 م.1951ت منه يد الغدر وهو يهم بدخوله لتأدية صالة الجمعة عام  األقصى ، بعد أن نال

 أن   علي إالجوار والده الشريف الحسين بن    إلىوكان قد أوصى رحمه هللا بأن يدفن في باحات المسجد األقصى   ❖

تنفيذ  قاهرة حالت دون  القدس    ظروفاً  لقد أوصيت أهلي بوجوب دفني في   إلىوصيته. وقد جاء في وصيته: " 

قبر أبي في ساحة الحرم الشريف، إني أريد القدس معي وأنا على قيد الحياة، وأريد أن أبقى مع القدس بعد    جوار

 الموت"

   س : الملك الهاشمي الذي رفض إعطاء اليهود مم را إلى حائط البراق هو:             )وزاري 2018 شتوي(

 الملك عبدهللا األول  -د         الملك طالل بن عبدهللا-ج    الملك عبدهللا الثاني -ب   الملك الحسين بن طالل  -أ

 س : الملك الهاشمي الذي قال هذه العبارة ) سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة ( , هو :  

 ( صيفي 2018)وزاري     ك طالل المل -د      الملك الحسين -ج    الملك عبدهللا األول  -ب لملك عبدهللا الثاني   ا -أ

   س : الملك الهاشمي الذي دعا العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقارا أو أرضا بوصفهم محتلين هو  :

 ( شتوي  2019)وزاري طالل بن عبدهللا   -د    يف الحسين بن علي الشر -ج     الحسين بن طالل -ب    عبدهللا األول  -أ

  س : الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب شهيد األقصى هو:                                             )وزاري 2019( 

 عبدهللا األول  -د            الحسين بن طالل -ج      طالل بن عبدهللا          -الحسين بن علي                    ب  -أ

 

 

 

 

 

 

 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

48 
 

  القدس وفلسطين:ثالثاً : موقف الملك الحسين بن طالل تجاه 

 

 س: دور الملك الحسين بن طالل الداعم للقضية الفلسطينية : 

خطى ❖ على  طالل  بن  الحسين  الملك  القدس   استمر  عن  بالدفاع  والتزامه  تعلقه  في  هللا  رحمهم  وأجداده  والد 

 م( )فسر( : 1967غم من وقوع القدس تحت االحتالل )والمقدسات بالر

طالل يؤكد أن القدس ليست موضوع مساومة، ألن القدس جزء من األرض العربية فقد ظل الملك الحسين بن  

 المحتلة ، وعلى إسرائيل أن تنسحب منها. 

 

 : ( رؤية الملك الحسين رحمه هللا ترتكز على بعدين )وضحهما  وكانت  ❖

 ال :  ديني وقومي ، حيث ق

" إن القدس العربية أمانة عربية إسالمية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، وال يملك أحد من العالمين  

ال سواها من تغيير هذا الواقع ، ولو بدا ذلك العربي واإلسالمي حق التصرف بها أو التنازل عنها، ولن تتمكن إسرائيل و 

 حين " .  إلىممكناً 

 

                         ة تدل على اهتمامه بالقدس منها : ..........سياسي أصدر قرارات  ❖

 ( صيفي2019صيفي/ 2017وزاري )                                                                                          

 بالقدس: رحمه هللا  نس: أبرز القرارات السياسية التي تنم عن اهتمام الملك الحسي

 تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك  .1

 م. 1954د األقصى المبارك ، وقبة الصخرة المشرفة عام  جتشكيل لجنة إعمار المس .2

الملكية   .3 اللجنة  عام  تشكيل  القدس  إصدار  1971لشؤون  نشاطها حول  ليتمحور   : )فسر(  والنشرات م  المؤلفات 

 لتي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التهويدية اإلسرائيلية للقدس وأخطارها. ا

 بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في اليونسكو  األردننجاح  .4

 )فسر(: م 1988االرتباط اإلداري والقانوني الذي اتخذ عام  استثناء القدس من قرار فك  .5

م  األردنليواصل   وشؤون تولي  القدس،  أوقاف  دائرة  رأسها  وعلى   ، القدس  في  الحكومية  المؤسسات  سؤولية 

 ية. األردن المسجد األقصى التي تتبع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

ا .6 التاريخي  الدور  احترام  على  وقإصراره  المبارك،  األقصى  للمسجد  الهاشمية  للرعاية  في لخاص  ذلك  ورد  د 

 م.  1994مع دولة االحتالل اإلسرائيلي عام   األردنفاق السالم الذي عقدته من ات 9الفقرة 

 

 

   س : العام الذي تم فيه تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس هو :                          )وزاري 2018 صيفي(

 1972 -د             1971 -ج              1969 -ب                    1967 -أ

 

  المدينة الفلسطينية التي تم استثنائها من قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني الذي أتخذ عام 1988م , هي :

 ( 2020)وزاري                أريحا -رام هللا                 د  -القدس                  ج -طولكرم            ب  -أ

 

 س : يعد إصدار مؤلفات ونشرات توثق سياسة التهويد اإلسرائيلي للقدس من أنشطة :  

(يميل تك  2020وزاري )             ىصلجنة إعمار المسجد األق -ب   الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى      -أ   

صندوق األمة الفلسطيني  -د   اللجنة الملكية لشؤون القدس               -ج   

 

 س : من أبرز القرارات السياسية التي تنم عن اهتمام الملك الحسين بن طالل رحمه هللا بالقدس : 

(خاصة2020وزاري )                                                             تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس -أ    

رفض إعطاء اليهود ممرا الى حائط البراق -ب    

إطالق مشروع القبر المقدس في كنيسة القيامة -ج   

 ة كنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسي تشكيل مجلس ال -د 
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   حسين صاحب الوصاية وخادم األمكان المقدسة:لرابعاً : موقف الملك عبدهللا الثاني ابن ا

 

     دوق الهاشمي: س: عرف الصن

الملك   بتشكيله  الثاني إلعمار األقصى وقبة الصخرة  ع أمر  الالزم لرعاية 2007بدهللا  التمويل  توفير  بهدف  المسجد    م / 

 والمقدسات اإلسالمية في القدس ، لضمان استمرارية إعمارها وصيانتها وتجهيزها. األقصى 

 

  س : الملك الهاشمي الذي أمر بتشكيل الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى هو :        )وزاري 2020 خاصة( 

 عبدهللا األول ابن الحسين  -     د طالل بن عبدهللا -الحسين بن طالل    ج -عبدهللا الثاني ابن الحسين     ب  -أ

 

 تجاه المقدسات المسيحية في القدس :   س: أهم جوانب الدعم للملك عبدهللا الثاني ابن الحسين

 ي الذي يشمل كنائس القدس الرئيسية  األردنتشكيل مجلس الكنائس  (1

 م. 2016يسة القيامة ، واإلسهام في ترميمه عام إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كن (2

  -أ   : هو الملك الهاشمي الذي تم في عهده تشكيل مجلس الكنائس األردني والذي يشمل كنائس القدس الرئيسية س : 

                                                                                                                                        (2020وزارة )    عبدهللا األول -د  الحسين بن طالل     -ج      طالل بن عبدهللا  -ب     عبدهللا الثاني

       :الملك الهاشمي الذي تم في عهده إطالق مشروع القبر المقدس في كنسية القيامة واإلسهام في ترميمه هوس : 

  عبدهللا الثاني -د          عبدهللا  طالل بن -الحسين بن طالل            ج -عبدهللا األول              ب  -أ

 ين: : موقف الملك عبدهللا الثاني صاحب الوصاية وخادم األماكن المقدسة تجاه القدس وفلسطس

حظيت المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس باهتمام بالغ في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني ، وأضحت جزءاً 

من   يتجزأ  الحال  عمل  اس برامج  اهتمام جاللته  وشكل   ، جاللته  عهد  في  هذه  تكومات  رعاية  في  الهاشمي  للنهج  مراراً 

 لته في ما يأتي :  المقدسات منذ أمد بعيد، وقد تمثل موقف جال

الصخرة   (1 وقبة  األقصى  إلعمار  الهاشمي  الصندوق  بتشكيل  لرعاية 2007أمر  الالزم  التمويل  توفير  بهدف  م، 

 رارية أعمارها وصيانتها وتجهيزها.سالمية في القدس، لضمان استموالمقدسات اإلالمسجد األقصى 

 فقته الشخصية / وشملت مشاريع :  تمويل وتسيير مشاريع ترميم وإعمار داخل المسجد األقصى على ن (2

 شتوي( 2019)وزاري                                        إعمار المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس -أ

 (  2006اء منبر المسجد األقصى )منبر صالح الدين( ، وتركيبه في مكانه بالمسجد ) وإعادة بن -ب 

 ى وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد األقص -ج

 المشرفة.وترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد األقصى المبارك وأقسامه ، وقبة الصخرة  -د 

م الوصاية الهاشمية المتواصلة على المقدسات في بالقدس ) فسر ( : بتأكيد مفهو األردنحرص على تأكيد ارتباط  (3

اتفاقية الوصاية معي القدس منذ عهد الشريف الحسين بن علي وذلك عن طريق توق لة فلسطين عام ورئيس د   ع 

 م. 2013

باستصدار    األردننجاح   (4 عبدهللا  الملك  قيادة  وتكشف تحت  اإلسرائيلي  االحتالل  ممارسات  تدين  عدة  قرارات 

 بي واإلسالمي في القدس.لعررائيلية ضد التراث ااالنتهاكات اإلس

للسما (5 دورية  بصورة  استضافتهم  طريق  عن  القدس  أهلي  مع  الدائم  التواصل  على  أحوال حرص  عن  منهم  ع 

د المقدسيين في مدينتهم وهم يواجهون اشرس المدينة المقدسة ، واحتياجات الحفاظ على المقدسات / ودعم صمو

 حمالت التهجير.

 يشمل كنائس القدس الرئيسية.  الذيي األردنالكنائس  تشكيل مجلس (6

 م. 2016عام المقدس في كنيسة القيامة، واإلسهام في ترميمه  رإطالق مشروع ترميم القب (7

 ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدولية. (8

 

 ة قوالً وفعالً:  ية بكونها الدولة األكثر دعماً للقضية الفلسطينياألردنس: فسر تفخر الدولة 

دافع   القي  األردن حيث  بغريب على  ليس  وهذا   / والمسيحية  اإلسالمية  ومقدساتها  فلسطين  قوة عن  من  أوتي  ما  ادة  بكل 

 والمسيحية في القدس الشريف. الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية والدينية على المقدسات اإلسالمية
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  ت الدينية في القدس:الفصل الثالث: الوصاية الهاشمية على المقدسا

 

 صيفي( 2019صيفي/ 2018)وزاري  س: فسر : حيظت مدينة القدس باهتمام الهاشميين : 

جدهم   مسرى  للسمفهي  ومعراجه   / وسلـم  عليه  هللا  صلى  والمسجد امحمد  المشرفة  الصخرة  قبة  وفيها   / العلى  وات 

 يفين . الحرمين الشر ث األقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثال

 شتوي(  2019)وزاري   س: المسجد األقصى المبارك )الحرم القدسي الشريف(:

تبلغ م أبنية    إلىساحتها ما يزيد على مئة وأربعة وأربعين دونماً إضافة  هو ما دار عليه السور من أرض  ما عليها من 

 مصاطب وقبات تحت األرض وفوق األرض.وومساجد وساحات 

 

   الوصاية الهاشمية:أوالً : 

 القدس:  إلىالهاشميون والمقدسات ... من مكة  ➢

إلسالمية، فمنذ ذلك الحين وآل هاشم ل هاشم دور محوري في رعاية المقدسات ا منذ بزوع شمس اإلسالم كان آل -

 رافة )أشراف مكة( على سدانه )خدمة( المسجد الحرام في مكة.  شيولون ال

- ( حتى  967ومنذ  وأشرافه1925م  هاشم  آل  أمراء  تولى  ورعاية م(  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  منطقة  م 

 الحرمين الشريفين.

 هيار الدولة العثمانية: الثورة العربية الكبرى وسد الفراغ المتأتي من أن ➢

م سعى الشريف الحسين 1908تحاديين األتراك على السلطان العثماني، والدين اإلسالمي  اال   ب بعد إعالن انقال -

الدين الفراغ  سد  على  االتجاهداً  إهمال  من  األقصى  المسجد  إلنقاذ   ) )علل:  عن  ي  وتخليهم  األتراك  حاديين 

لة ضد المسجد ألخطار مؤامرة صهيونية محتم  كرسين وفي وقت مبولية ، وذلك إدراكاً من الشريف الحالمسؤ

، 1908األقصى . وقد رحب أهل القدس بالشريف الحسين ، وبايعوه أميراً للمؤمنين )خليفة( مرات عدة أعوام) 

 م( ، فكانت هذه البيعة بمثابة صك وصاية آلل هاشم على المسجد األقصى المبارك.1924

 لحسين :  مبايعة أهل القدس للشريف ا ➢

عام   - ً   1924وفي  رسميا األتراك  أعلن  قرابة    م  الشام  وبالد  القدس  حكمت  التي  العثمانية  الخاللفة   410انتهاء 

لى في القدس بالطلب من الشريف الحسين بن علي عإلسالمي األجلس امأعوام فسارع وجهاء القدس يتقدمهم ال

لمسجد دهللا اإلشراف المباشر على اإلعمار الهاشمي لعب  األمير أن يترأس عمارة الحرم الشريف، وأن يتولى ابنه  

 األقصى ، وكان ذلك في نص رسالة البيعة الرسمية. 

   س: العام الذي أعلن فيه األتراك رسميا إنهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام قرابة  هو : 

 (تكميلي  2019وزاري )        1924 -د                    1923-ج                1921  -ب                   1920 -أ

 

 شتوي( 2018)وزاري   م: )تعريفها(2013اتفاق الوصاية الهاشمية عام  ➢

دينة المقدسة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ضد محاوالت التهويد واصل الهاشميون حمل مسؤولية حماية الم

 اإلسرائيلية ، حيث وقع جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تاريخية:  

 م(.2013/ آذار / 31في عمان / بتاريخ )  -

 قدس حب الوصاية على األماكن المقدسة في الأن جاللة الملك هو صا  تؤكد  -

 م 1924القدس منذ بيعة وتعد إعادة تأكيد الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في  -

المعر - األقصى،  المسجد  وخصوصاً  عليها،  للحفاظ  جميعها  القانونية  الجهود  بذل  في  الحق  هذه ووله  في  ف 

 االتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

المباد و - االتفاقية  الم  ئتؤكد  بصالتاريخية  جميعها  الجهود  وبذل   / القدس  حول  وفلسطينياً  أردنياً  عليها  ورة تفق 

 مشتركة لحماية القدس واألماكن المقدسة من محاوالت التهويد اإلسرائيلية. 

 حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد األقصى المبارك.  إلىوتهدف  -

المدينة التي وقعت فيها اتفاقية الوصاية عام 2013 م بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود 

  عباس هي :                                                                                                         )وزاري 2019(

 عقبة  ال -د              رام هللا   -القدس                 ج -عمان           ب  -أ
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 وصاية جاللة الملك عبدهللا الثاني عن طريق أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى:  تنفيذالثاً : ث

 

 تقوم بها دائرة اوقاف القدس التابعة لوزارة األوقاف األردينة:  الجهود التي حس: وض

ية وصاية  األردن سات اإلسالمية تنفذ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقد 

   :عن طريق ما يأتيجاللة الملك على المقدسات 

 وتنظيم شؤون السياحة والنشاطات المختلفة فيه  إدارة شؤون المسجد األقصى : حراسة ، وترميم ، (1

ارة  من األمالك في مدينة القدس القديمة، وذلك بإد   %85التي تشكل ما يزيد على    الوقفيةاإلشراف على األمالك   (2

لتثبيتهم على أرضهم ومساعدتهم   بأجور بسيطة  القدس  تلك األمالك وترميمها وصيانتها وتأجيرها ألشقائنا في 

 ريم. على العيش الك

 همية القدس الدينية والروحية، وما تواجهه من تحديات الم الدولي والمحلي بأ عتعريف الناس واإل  (3

تعزيز صمود    إلىالتعاون في مشاريع خيرية تهدف    لغايات   استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات عربية واسالمية (4

 القدس وأهلها في وجه االحتالل اإلسرائيلي 

رف المختلفة لمساعدتهم على العيش  الشرعية، وتأهيل األيتام وتعليمهم المهن والح  تدريس طالب القدس العلوم  (5

 بكرامة 

حول اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي ضد األمالك متابعة اعتداءات االحتالل االسرائيلي، واعداد تقارير دورية   (6

 الوقفية في القدس ، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.
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 األقصى المبارك: الثاً : االعمارات الهاشمية للمسجد ث

 

 االعمار الهاشمي األول :  (1

 م( 1951- 1922) ▪

في عهد الشريف الحسين   ▪

بن علي والملك عبدهللا  

 االول 

 شتوي(2017ري )وزا

عام   ❖ بمبلغ  1924في  علي  بن  الحسين  الشريف  تبرع  إل   38م  ذهبي  دينار  مار  عألف 

أي وتبرع  المبارك،  األقصى  بمبلغ  المسجد  إل  25ضاً  ذهبي  دينار  المساجد عألف  مار 

 واألمالك الوقفية في عموم فلسطين 

 مار الهاشمي األول ما يأتي :  عومن أبرز انجازات اال ❖

 صى / الحرم القدسي الشريف وترميمه قأعمار المسجد األ .1

 م 1948ترميم المسجد األقصى بعد تعرضه ألضرار كبيرة في حرب  .2

اد ان يدمرها وشارك م بعد ان شب بها حريق ك1949عام    يسة القيامةناعادة ترميم ك .3

 ً  في اخماده الملك عبدهللا األول شخصيا

 اإلعمار الهاشمي الثاني :   (2

 م( 1964- 1954) ▪

 لحسين في عهد الملك ا ▪

 م 1954تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي عام  -أ

تشمل عليه    نى الجامع القبلي والمعالم اإلسالمية في ساحة الحرم الشريف ، ومامبترميم   -ب 

 من آبار وسبل وقباب ومصاطب ومحاريب  

 تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من األلمنيوم المذهب. -ج

 الهاشمي الطارئ: راإلعما (3

 م( 1969) ▪

 الحسين  في عهد الملك ▪

لحق • التي  الكبيرة  لالضرار  يهودي    ت نتيجة  أضرمه  الذي  الحريق  إثر  القبلي  بالجامع 

 م 1969ل اإلسرائيلية في المسجد األقصى عام مع سلطات االحتال ئمتطرف بالتواط 

 اإلعمار الهاشمي الثالث:  (4

 م( 1992-1994) ▪

 في عهد الملك الحسين  ▪

 شتوي(2019)وزاري 

قبة  -أ قبة مسجد  تصفيح  بحوالي    إعادة  على    5000الصخرة  ذهبية  نفقة جاللته صفيحة 

 الشخصية 

قبلة -ب  ترميم  تضمنت  الشريف  القدسي  الحرم  ساحة  في  ترميمات  السلسلة/    إجراء 

 والمتحف اإلسالمي / ومبنى باب الرحمة.

 اإلعمار الهاشمي الرابع:  (5

 م( 1994-1999) ▪

 في عهد الملك الحسين  ▪

 م 1969دمر في حريق عام   مشروع إعادة صنع منبر صالح الدين الذي -أ

 مرافق المسجد األقصى كافة، ومباني األوقاف في القدسأعمال صيانة ل -ب 

 الهاشمي الخامس: راإلعما (6

 مستمر(  -م1999) ▪

في عهد جاللة الملك   ▪

عبدهللا ابن الحسين  

 المعظم

)وزاري  

 صيفي(2018صيفي/2017

 بهم مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى وزيادة روات  (1

 والتاريخي الثابت بالمسجد  يالدين تعريفاألقصى/ والار دليل المسجد استصد  (2

المس (3 إلعمار  الهاشمي  الصندوق  األقصجتأسيس  مشاريع  د  لدعم  مالياً  ذراعاً  ليكون  ى 

 اإلعمار الهاشمي / وموظفي أوقاف القدس/ وصمود المقدسيين. 

قصى ام الغزالي في المسجد األ تأسيس كرسي جاللة الملك عبدهللا الثاني لدراسة فكر اإلم (4

 ، وجامعة القدس.
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 س : تم تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من األلمونيوم المذهب في اإلعمار الهاشمي : 

شتوي ( 2018)وزاري    الثالث -الرابع                 د  -األول              ج  -الثاني                   ب  -أ  

 

  س : اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي ) 1954  –  1964 م (  هو :

(  صيفي2018)وزاري   الرابع -األول                        د   -الثاني               ج -الثالث             ب  -أ  

 

  س : اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي ) 1994  –  1999م ( هو : 

شتوي(  2019)وزاري     الثاني-الثالث                د  -ابع                جالر -األول                   ب  -أ  

 

   س : اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه استصدار دليل المسجد األقصى والتعريف الديني والتاريخي له هو : 

(2019)وزاري           الثاني -د         الخامس      -ج           الرابع        -ب          الثالث        -أ      

 

  س : من أهم إنجازات اإلعمار الهاشمي الثاني )1954م -1964م ( :           )وزاري 2019تكميلي(

إعادة ترميم كنيسة القيامة بعد أن شب بها حريق -استصدار دليل المسجد األقصى              ب  -أ   

 م قبه السلسة والمتحف اإلسالميترمي -تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي              د  -ج

 

  س : الجامعة التي تم فيها تأسيس كرسي جاللة الملك عبدهللا الثاني لدراسة فكر اإلمام الغزالي , هي: 

 ( تكميلي 2020وزاري ) جامعة القدس -د      الجامعة الهاشمية   -ج  جامعة ال البيت     -ب  الجامعة األردنية      -أ

 

  س : كل مما يأتي من إنجازات اإلعمار الهاشمي الثاني ما عدا :                           )وزاري 2020 خاصة(

تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي -ب    إعادة ترميم كنيسة القيامة بعد أن شب بها حريق -أ       

 بوضع قبة من األلمنيوم المذهب  تبديل قبة مسجد قبة الصخرة -د                               ترميم مبنى الجامع القبلي -ج

                      

س : اإلعمار الهاشمي الذي تضمن تأسيس كرسي جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين لدراسة فكر اإلمام 

  الغزالي في المسجد األقصى , هو :                                                              )وزاري 2020 تكميلي(

 الثاني  -د               الخامس     -ج            الرابع     -ب             الثالث    -أ
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 الوحدة الرابعة

 

 رسالة عمان

 

 

 

 الفصل األول  -

 ومها ومبادئها(فهمرسالة عمان ) -

 

 الفصل الثاني:   -

 ية والتسامح في رسالة عمانطالوس -

 

 الفصل الثالث: -

وأخ - وصوره  المجتمع التطرف  على  طاره 

 اإلنساني 
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 الوحدة الرابعة

 رسالة عمان

   رسالة عمان ) مفهومها ومبادئها (:الفصل األول : 

 س: من أين نبعت رسالة عمان : )مصادرها: ( 

أن نيرة: بأن علينا واجباً إنسانياً ومهمة عالمية ينبغي  الونبض اإلسالم ووسطيته / ومن رؤية هاشمية    من تعاليم القرآن /

 ومبادئه. نقوم بهما خدمة للمجتمع اإلنساني ودفاعاً عن اإلسالم العظيم  

 ة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين فكرة رسالة عمان:  لس: فسر : إطالق جال

الثاني من    األردنفي  هي فكرة تجمعت أركانها   الملك عبدهللا  بأحرف عربية / وأطلقها جاللة  / خطت  القدر  ليلة  / في 

 ل للعالم: إننا إخوة ، وهذا هو اإلسالم الذي يقوم على المحبة والسالم والبعد عن العنف واإلرهاب .عمان ليقو

 م:  2004س: فسر : صدور رسالة عمان عام 

سطيته / ومن رؤية هاشمية نيرة : بأن علينا واجباً إنسانياً ومهمة إلسالم وونبعت من : تعاليم القرآن / ونبض ا (أ

 بهما خدمة للمجتمع اإلنساني ودفاعاً عن اإلسالم العظيم ومبادئه. عالمية ينبغي أن نقوم  

ا (ب  إننا إخوة ، وهذا هو اإلسالم الذي يقوم على  للعالم:  الثاني من عمان ليقول  لمحبة وأطلقها جاللة الملك عبدهللا 

 سالم والبعد عن العنف واإلرهاب. وال

الحديث حقيقة اإلسالم  (ج للعالم  : ان يوضح  البيان  ، وكان هدف  الجار  بأنه رسالة قوامها اإلخالص هلل ، وحب   :

 والنية الحسنة ، واالعتدال ، والسالم. 

 أوالً : ما المقصود برسالة عمان 

ومفصالً  • بياناً صريحاً  بوصفها  بدأت   / عالمية  كبار علماء  / أصدره    رسالة  الثاني ومجموعة من  الملك عبدهللا 

 هـ( 1425م( ) 2004لهاشمية / ليلة القدر من رمضان ) ية ااألردن/ في عمان عاصمة المملكة  األردن

 وقد وصف البيان : ما هو من اإلسالم وما ليس من اإلسالم / وأي األعمال تمثل اإلسالم / وأيها ال يمثله  •

يوضح • أن   : هدفه  ا  وكان  اإلخالص  للعالم  قوامها  رسالة  بأنه   : اإلسالم  حقيقة  والنية لحديث   ، الجار  وحب  هلل 

 عتدال ، والسالم.الحسنة ، واإل 

  س : العام الذي صدرت فيه رسالة عمان هو :                                                )وزاري 2018 شتوي(

 م 2004-د                 م2003 -ج             م2006   -ب                م2005 -أ

  س : العام الهجري الذي صدرت فيه رسالة عمان هو :                                      )وزاري 2019 شتوي(

 1426-د                  1425 -ج               1428 -ب                    1430 -أ

س : المدينة التي شهدت إطالق رسالة عالمية تنبعث من تعاليم القرآن ونبض اإلسالم ووسطيته ومن رؤية هاشمية  

  نيرة هي :                                                                                                            )وزاري 2020(

 عمان  -د                   جدة -ج  القدس            -ب             رباطال -أ

   س : الملك الهاشمي الذي صدرت في عهده رسالة عمان هو :                                   )وزاري 2020 تكميلي(

 طالل بن عبدهللا  -عبدهللا األول    د  -عبدهللا الثاني     ج -الحسين بن طالل   ب  -أ
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 : الرسالة وليدة فكرة هاشمية ، تجمعت أركانها )علل: (س

مي عقالني  ف إسالصياغة موق  إلىألجلها الكثير من المؤتمرات والندوات ، والمبادرات )علل : ( الهادفة    األردنليتبنى  

  حياة بحثي فقهي سياسي / يعرض على األمم والشعوب كلها اإلسالم الذي يشكل في اعتداله وتسامحه ورقيه ثقالً حفظ ال

 اإلنسانية ويحفظها من صدمات وانحرافات خطيرة. 

 عمان   رسالةخاطبة في مفئات الس: اذكر ال

 إخوتنا في ديار اإلسالم / وللناس في أرجاء العالم 

 ارح بيان رسالة عمان األمة في أمور اذكرها: س: يص

 بما : يصارح األمة في المنعطف الصعب من ميسرتها ،  ❖

 يحيط بها من أخطار  ▪

 :   عددها, وما تتعرض له من تحديات  ▪

 هي : تهديد هويتها / وتفريق كلمتها / وتشويه دينها / والنيل من مقدساتها. 

 م لهجمة شرسة :  ض اليووذلك ألن رسالة اإلسالم السمحة تتعر ❖

 ممن يحاولون ان يصوروها عدواً لهم ، بالتشويه واالفتراء  ▪

 ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه    إلسالمومن بعض اللذين يدعون االنتساب ل ▪

                                                                                                            ثانيا : محاور رسالة عمان :

   رئيسية لرسالة عمان وهي :أكدت المؤتمرات التي عقدت على المحاور الثالثة ال

ت  -1 اوقف  التكفير حرمانهم لمسلمين  كفير  ذلك  وفي  خالية (  أو  ثانوية ) حقيقية  عقائدية  بسبب خالفات  لبعض  بعضهم 

 بصورة إجرامية عن حقوقهم وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في األمة . 

 اعتراف كل المسلمين بعضهم بعض ونتيجة لذلك توحيد األمة وبالتالي تقويتها .   -2

تاوي غير الصحيحة على أيدي الجهالء الذين هم غير مؤهلين لذلك , والتي تضلل الناس ية الفوقف أو على األقل تعر  -3

 ل الخاطئة . بكل أنواع األفكار الخاطئة والمدمرة التي ينتج عنها أشكال من السلوك واألفعا

   مبادئ رسالة عمان : ثالثا

أنحا كل  في  الناس  لمخاطبة عقول  جديدة  لغة  العالقد صاغت رسالة عمان  إنساني وأخالقي  ء  ميثاق  لقيام  وأسست   ، لم 

 عالمي ، فقد بنيت الرسالة على مجموعة من المبادئ االنسانية المشتركة. 

 شتوي( 2019صيفي /2017)وزاري  س: اذكر مبادئ رسالة عمان : 

 س: بنيت رسالة عمان على مجموعة من المبادئ االنسانية المشتركة ، اذكرها:  

 لونه أو جنسه او دينه.  إلىر ر النظ ريم اإلنسان من غيكت -1

 تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين   -2

 التسامح والعفو اللذان يعبران عن سمو النفس   -3

 سط  والتوازن واالعتدال والت  -4

 احترام المواثيق والعهود ، وتحريم الغدر  -5

 احترام حق الحياة لغير المقاتلين   -6

 الرفق واللين ، ونبذ العنف والغلظة  -7

 لة اآلخرين وصيانة حقوقهم ي معامالعدالة ف -8
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  س : واحدة من اآلتية ال تعد من مبادىء رسالة عمان :                                    )وزاري 2020(

                                           تحقيق الرحمة للناس أجمعين  -ب        احترام العهود والمواثيق                          -أ

 العدالة في معاملة اآلخرين  -د      المتطرفين          ترام حق الحياة للمقاتليناح -ج

  س : كل مما يأتي من مبادىء رسالة عمان ما عدا :                                  )وزاري 2020تكميلي(

                                                            تحقيق الرجمة والخير للناس -العدالة في معالمة اآلخرين              ب  -أ

  تكريم األنسان حسب لونه وجنسه ودينه -التسامح والعفو                           د  -ج

 ية المسعى لرسالة عمان ( :  ملمولية الهدف عاش: وضح ) س

 ( صيفي2019وزاري ) )علل: (لغات العالمية العديد من ال إلىلم تقتصر على اللغة العربية التي كتبت بها ، فقد ترجمت 

 ليتم توزيعها في شتى أنحاء العالم  -أ

مختلف فئات المجتمع قيقة االسالم وفهم معانيه إثراء وتعزيزاً للحوار بين  ولتتمكن الشعوب من االطالع على ح -ب 

 الحضارات المتعددة  أبناءاإلنساني و

 (: 2006تموز  - 2005قعوا رسالة عمان وأقروها من )تموز س: كم بلغ عدد القادة الدينيين والسياسيين الذين و

ً  لداً ( ب84( مفكراً من )552)  . عربياً وإسالمياً وأجنبيا

(  2006تموز    -  2005والسياسيين الذين وقعوا رسالة عمان وأقروها من )تموز  س: فسر بلغ عدد القادة الدينيين  

 ياً :( بلداً عربياً وإسالمياً وأجنيب 84( مفكراً من )552)

ون منطلقاً  حيث قرأ هؤالء والماليين غيرهم رسالة عمان / ووجدوا فيها قواسم مشتركة بين أتباع الديانات تصلح أن تك

                                                          صيفي(2018شتوي/2017)وزاري    ومن هذه القواسم :الوصول على تفاهم مثمر  للحوار والتقارب من أجل 

 )السالم / واألمن / والعدل / والتكافل / والرحمة(. 

  س : كل مما يأتي من القواسم المشتركة بين أتباع الديانات بحسب رسالة عمان ما عدا :  )وزاري 2020تكميلي(

 التكافل -اإلفراط التفريط                 د  -السالم واألمن              ج -ب            العدل -أ

س : كل مما يأتي من القواسم المشتركة بين أتباع الديانات تصلح أن تكون منطلقا للحوار والتقارب كما جاء في 

  رسالة عمان ما عدا :                                                                                  )وزاري 2020 خاصة( 

 التمييز -رحمة            د ال -السالم             ج -العدل              ب  -أ

 

 

 

 

 

 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

58 
 

  في رسالة عمان صل الثاني : الوسطية والتسامحفال

 عالقة بين الشعوب واألمم ، اذكرها:  لأساسية في السلوك البشري ، وفي اأكدت رسالة عمان مبادئ  س:

الوسطية والتسامح ألن تطبيقهما كفيالن بإزالة كل أسباب العنف والتعصب والكراهية بين البشر لتتحقق غايات الشرائع 

 السماوية في نشر المحبة والعدل والسالم.

 ( تكميلي2019 /صيفي 2017)وزاري   :والً : الوسطية أ

            نسان في أموره الدينية والدنيوية كافة اإلالوسطية : منهج فكري / وموقف أخالقي سلوكي / قائم على اعتدال 

 بعيداً عن اإلفراط والتفريط. 

   س : المنهج الفكري القائم على اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة هو :      )وزاري 2018 شتوي(

 المساواة -الرحمة          د  -التسامح               ج -الوسطية          ب  -أ

 س: تعد الوسطية من أبرز خصائص األمة اإلسالمية ، وضح / فسر : 

 زن واالعتدال والتوسط والتيسير االتو الدين اإلسالمي الحنيف قام على •

                                           : (عللالتطرف والتشدد )ونزاعات الغلو الما اال حرباً على وهذا الدين ما كان يو •

                                                                                       عن تقدير سوء العواقب  لألنها حجب العق -أ

                                                                      لبشرية ديناً وفكراً وخلقاً واالندفاع االعمى خارج الضوابط ا -ب 

                                                                  ح الصدر رامح المنش وهي ليست من طباع المسلم الحقيقي المتس -ج

 ات السماوية السمحة جميعها واالسالم يرفضها مثلما ترفضها الديان -د 

                                                                                                          س: أهداف الوسطية واالعتدال :

                                                          ا عن طريق الوسطية؟ تحقيقه إلىس: ما األهداف التي سعى اإلسالم 

ع  ماية المجتميلة في حالنبالوسطية الشاملة للحياة في جوانبها جميعاً ، لتحقيق جملة من األهداف  إلىس: دعا اإلسالم 

 صيفي( 2019صيفي /   2018شتوي /2017)وزاري  ، اذكرها:

 هواء ن الميول واألعيداً الحقائق بع  إلىالوصول  -1

 راط أو تهاون  قيام اإلنسان بواجباته من غير إف -2

 إضفاء معاني االستقامة واألمانة والخير على المجتمع.  -3

 نشر المحبة ، وتقبل اآلخر ، ونبذ التعصب والحقد. -4
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 : فسر يمثل الهاشميون أنموذجاً في الوسطية واالنفتاح: س

الدفاع عن عاتقهم واجب  أخذوا على  تعاليم    إذ  تنطلق من  ثوابت  بوصفها   / عليها  والحث  الوسطية  الدين اإلسالمي  قيم 

 الوطن.  أبناءلتعزيز الحوار ، ونبذ كل ما يبث الفرقة في صفوف 

 س: ما مظاهر تبني وتطبيق الوسطية في فكر الهاشميين :

 الوسطية للفكر والثقافة ، مثل :   رعاية الملك عبدهللا الثاني مؤتمرات منتدى

 والممارسة (  : )وسطية اإلسالم بين الفكر لمؤتمر األول الذي كان بعنوان ا ❖

 م 2004في عمان /  •

نيها على نطاق واسع عن طريق أجهزة اإلعالم ب( : اعتماد رسالة عمان / وت توصياتهموقرر فيه المؤتمرون ) •

مقررات   واعتماد  والتوجيه/  والمموالتربية  الكويت  في  عقدت  التي  الوسطية  السعودية مؤتمرات  العربية  كلة 

 والبحرين وغيرها ، وتعميمها.

 ر الثاني الذي جاء بعنوان : )الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة( والمؤتم ❖

 م  2006في عمان /  •

 ة واالعتدال بحضور نخبة من العلماء والمفكرين والقادة ممن ينتمون لمنهج الوسطي •

س : الدولة التي عقد بها المؤتمر الثاني والذي جاء بعنون "الدور العملي لتيار الوسطية ف ي اإلصالح ونهضة األمة"  

   2006م هي :                                                                                                    )وزاري 2018  صيفي(

 البحرين -األردن             د  -السعودية         ج -الكويت          ب  -أ

    س : الملك الهاشمي الذي رعى مؤتمرات الوسطية للفكر والثقافة هو :                      )وزاري 2019 صيفي(

 طالل بن عبدهللا  -عبدهللا األول    د  -الحسين بن طالل      ج -ي   ب نعبدهلل الثا  -أ

س : المدينة التي عقد بها المؤتمر الثاني والذي جاء بعنون "الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة 

   األمة" هي:                                                                                           )وزاري 2020 تكميلي(

 القاهرة -الرباط               د  -ج             القدس    -عمان                    ب  -أ

  انياً : التسامحث

 شتوي( 2017اري )وز سامح : س: عرف الت

وحرية الفكرة والمعتقدات / وهو ليس    ةمفهوم إنساني يعني : احترام التنوع واالختالف / وقبولهما عبر االنفتاح والمعرف

 أخالقياً فقط بل هو سياسي وقانوني . 

س : المفهوم اإلنساني الذي يعني احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات 

   هو:                                                                                                                )وزاري 2018  صيفي(

 التسامح  -االعتدال                    د -ج        الوسطية           -التطرف          ب  -أ

                                                                                         التسامح: إلىن السماوية س: فسر : دعوة األديا

 صيفي( 2017)وزاريتطبيقها:  إلىاوية ملشرائع السس: فسر : يعد التسامح من أهم المبادئ اإلنسانية التي دعت ا

ة  نهم/ من أجل تحقيق التعارف والتعايش والتعاون/ وتعزيز القيم المرتبطتنوع البشر في أصولهم وثقافتهم وأديا   إلىنظراً  

 بحقوق اإلنسان / واحترام الكرامة االنسانية. 
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 شتوي(2019)وزاري    طبيق التسامح بوسائل ، اذكرها: ت إلىس: دعت رسالة عمان 

 لتحقيق العدالة / وحفظ الكرامة اإلنسانية . احترام حقوق االنسان وحرياته  -1

 حترام المتبادل بين أتباع األديان والمذاهب اال -2

 عيش المشترك والمحبة بين الشعوب / ونبذ التعصب والتمييز والكراهية  تعزيز مفهوم الحوار وال -3

 س: مظاهر التسامح في اإلسالم:

 دينه   لونه أو جنسه أو إلىكرم اإلسالم االنسان من غير النظر  (أ

 رفق واللين الى هللا الذي يقوم عل إلىوأكد منهج الدعوة  (ب 

 عبير تورفض الغلظة والعنف في التوجيه وال  (ج

 إلسالم هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين  وأن هدف ا (د 

                                                      س: لتطبيق التسامح آثار عظيمة في البشرية كافة تتمثل في أمور ، اذكرها:

 ( صيفي2019شتوي/2018)وزاري جتمعات البشرية: س: وضح آثار التسامح في الم

 ك بين الشعوب واألمم  نشر ثقافة العيش المشتر -1

 االنفتاح على الثقافات ، وتحقيق المكاسب المشتركة.  -2

 ازدهار المجتمع االنساني وتقدمه  -3

 ة واأللفة بين الناس ب انتشار المح -4

 

   :طاره على المجتمع اإلنساني خصوره وأالفصل الثالث : التطرف 

 س: موقف الشرائع السماوية من التطرف: 

اإلرهاب /   والمشترك بين الشعوب / بعيداً عن كل مظاهر التطرف والغل  شدئ السالم والعيأكدت الشرائع السماوية مبا

في المجتمعات البشرية منذ    وقد جاءت رسالة عمان لتأكد موقف اإلسالم من هذه اآلفات ، حيث وجد التطرف والتشدد 

 ة عامة ال ترتبط بشعب أو فئة أو دين.يبشر  اهرةهو ظالقدم/ ف

 ( صيفي2019)وزاري   س: عرف التطرف:

 تقدات والمواقف التي يتشدد األفراد في اتخاذها وتتجاوز ما هو مألوف أو سائد أو متفق عليه. عمجموعة من األفكار والم

           ب كثيرة متشعبة ومتداخلة اذكرها: رف والغلو في المجتمعات البشرية أسباطالتس: يقف وراء انتشار ظاهرة 

 صيفي(  2018شتوي /   2017)وزاري   م(: )أسباب التطرف في العال

 ضعف القيم والمبادئ  (1

                                              االبتعاد عن تعاليم الدين / والفهم المغلوط للكثير من النصوص الشرعية ،  (2

 مع بعض هذه النصوص واالنتقائية في التعامل 

 الدول  انتهاك حقوق االنسان / والحد من الحريات في بعض  (3

 ممارسة صور التعصب العرقي او الطائفي او المذهبي  (4

 .  االستخدام الخطأ لوسائل االتصال التكنولوجي ، وما يرافقه من انتفاح ثقافي غير محدود  (5

  س : من أسباب انتشار ظاهرة التطرف والغلو في المجتمعات البشرية :                  )وزاري 2020  تكميلي (

                                      ضعف القيم والمبادىء -االنفتاح على الثقافات وتحقيق المكاسب المشتركة             ب  -أ

  د نبذ التعصب والحق  -د    التوازن واالعتدال والتوسط                                     -ج
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 الحياة كافة. يوالً : صور التطرف : صوره متعددة النه يشمل نواحا

 شتوي(   2017)وزاري   س: أهم صور التطرف : )انواعه (

 من اخطر انواع التطرف  ▪ الفكري :  التطرف (1

 ويتمثل بالخروج عن القواعد الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع   ▪

 خرين ومن مظاهره التعصب للرأي / وعدم تقبل آراء اآل ▪

كل  ▪ من  اآلخرين  دماء  تستبيح  التي  اإلرهابية  المنظمات  الفكري  التطرف  أمثلة  ومن 

 األديان وتدمر المجتمعات 

 دين فكراً وعمالً  وهو الخروج عن االعتدال في ال ❖ ي  التطرف الدين (2

 ومن انواعه باالضافة للتطرف لدين معين التطرف المذهبي  ❖

 وهو أيضاً من أخطر أنواع التطرف  ❖

 ظاهره استباحة الدماء واألموال ومن م ❖

 وظاهرة التطرف الديني موجودة عند بعض األفراد في مختلف األديان  ❖

 التطرف السياسي:  (3

 شتوي  2019وزاري 

   اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاه الشعوب ويعني  -

 التطرف األخالقي :   (4

 شتوي  2018وزاري 

 ويعني الخروج عن االتزان األخالقي:  

 طبيق سلوك أخالقي معين  إما بالتشدد في ت -

 خلي تماماً عن تطبيق ذلك السلوك التاو في  -

 

  س : التطرف الذي يعني اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاة الشعوب هو :                 )وزاري صيفي 2018(

 طرف السياسي الت-د         التطرف الفكري         -ج            التطرف االخالقي  -ب   التطرف الديني        -أ

   س : استباحة الدماء واألموال من مظاهر التطرف :                                              )وزاري 2019 شتوي (

 السياسي -الفكري                د  -الديني                ج -األخالقي                ب  -أ

  س : التطرف الذي من مظاهرة التعصب للرأي اآلخر وعدم تقبل آراء اآلخرين هو  :         )وزاري 2020(

 الديني –الفكري                   د -األخالقي                  ج -السياسي           ب  -أ

 

 تكميلي( 2019)وزاري   متطرفة فكرياً ودينيأً:العصر ( منظمات  س: فسر: تعد المنظمات اإلرهابية )خوارج هذا 

 ة عن الدين ، فهي تستغل اسم الدين لتحقيق أهدافها المتطرفة الفكرية والسياسية ومصالحها الخاصة. ألنها منظمات خارج
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 ثانياً أخطار التطرف على المجتمعات 

 س: وضح أخطار التطرف على المجتمعات 

                                                             يخ نتائج سيئة على المجتمعات البشرية / ترك التطرف عبر التار (1

 تراجعها وانهيارها ووكان سبباً في تأخر كثير من هذه المجتمعات 

 وفي وقتنا الحاضر نجد أن التطرف أحد السمات البارزة لما يجري في العالم اليوم   (2

 عصبين من قتل وتدمير واعتداء على تاإلرهاب أصبحت سلوكاً عملياً للمتطرفين والم   ان ممارسة  إلىالضافة  با (3

 المدنيين المسالمين  

ومن )آثار( التطرف في المجتمعات )عدد : ( تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى / وأن  (4

 الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور  جرةش

ذلك في خطابه   جاللة الملك عبدهللا الثاني  د هي بسبب ما يشهده العالم من تطرف وإرهاب ، وقد أكوحروب اليوم   (5

 أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 س: فسر : شجرة الحضارة تذوي : 

 عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور / ألن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى  

 قف اإلسالم من التطرف واإلرهاب :  س: مو

بكل   يق والتطرف  الذي  يكون  أشكاله غريب عن اإلسالم  أن  قلبه  أنار هللا  يمكن إلنسان  والتسامح/ وال  وم على االعتدال 

 .، ديناً وأخالقياً  همغالياً متطرفاً / ويستنكر

                                                                                                                      س: عرف اإلرهاب : 

 :م المعاصر لإلرهاب بحسب ما ورد في رسالة عمان س: ما الفهو

                                          الخاطئة أياً كان مصدرها وشكلها، والمتمثلة في التعدي على الحياة اإلنسانية  الممارسات 

 متجاوزة ألحكام هللا .  بصورة باغية

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السبعين في    الملك عبدهللا الثاني في خطابه  س: ما الحرب التي وصفها

 ؟ 2015أيلول عام  28

الشعوب أو المجتمعات أو األديان ، بل هي حرب تجمع كل المعتدلين من جميع   حربنا العالمية اليوم ليست بين (1

 شتوي( 2018)وزراي  المعتقدات.والمعتقدات ضد كل المتطرفين من جميع األديان و  األديان

، يتعرض لتهديد خطير من الخوارج أولئك الخارجين عن اإلسالم   إن (2 مستقبل هذا العالم كما نتطلع إليه جميعاً 

 :  تهديد المجتمع العالمي بأسره( ) إلىوقيمه االنسانية النبيلة ، والذين وصل بهم األمر 

أسس   -أ لتقويض  الدينية  االختالفات  يستغلون  النا فهم  باليين  بين  والتراحم  األديان التعاون  جميع  من   ، س 

 والطوائف ، ممن يعيشون مجاورين في العديد من بلداننا.

حالة   -ب   ، اإلسالم  عن  الخارجة   ، العصابات  هذه  تستغل  الديانات   االنغالقكما  مختلف  أتباع   : بين  والشك 

 وبسط نفوذها  عي والمذاهب للتوس

 يل كالم هللا وتبرير جرائمهم البشعة. ون أنفسهم مطلق الحرية لتحريف تأو واألسوأ من كل ذلك ، أنهم يمنح -ج
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 ثالثاً : دور المجتمع في مواجهة التطرف: 

تسهم قوة المجتمع وتماسكه في الحد من ظاهرة التطرف الذي يعد آفة العصر ، بحيث أصبحت مواجهته واجباً على فئات  

الدينية من مساجد وكنائس، التي يجب المجتمع ومؤسساته كافة ، وال سيما   ع بدورها المهم الطضعليها اال  المؤسسات 

والمتكامل لمواجهة التطرف، إال أن الدور األهم واألكبر يعق على عاتق المواطن ، فالمواطن هو العنصر األساس في 

 نه.مواجهة التطرف بوعيه ومشاركته الفاعله في بناء وط 

 ( تكميلي 2019  /صيفي2017)وزاري    التطرف :  س: بين دور المواطن في مواجهة

 الدفاع عن ارض الوطن والتضحية في سبيله   -1

 عن مكتسبات الوطن ) سواء أكانت مادية أو معنوية( قديمها وحديثها.  دفاعال -2

 تسليح نفسه بالعلم والمعلومة الصحيحة  -3

 اإلفتاء. دائرة  إلىمن أي معلومة ، كالرجوع المصادر الموثوقة للتأكد  إلىالرجوع  -4

                                     األمنية منها للتبليغ عن أي شيء يثير الشبهة  التعاون مع مؤسسات الدولة وال سيما -5

 ))مواطنة فاعلة من خالل مساعدة أجهزة الدولة((. 

 الحوار واحترام اآلخر .  -6

 العنف والتي ال تمت للدين بأي صلة .  ىإلرفض األفكار المتطرفة الداعية  -7

 محاربة التعصب والتطرف بصوره كافة  -8

 

 

 بحمد هللا  تم

 لكل رحلة نهاية وفي آخر كلماتي في نهاية رحلتنا لها الفصل ...... 

 التي حباه بها هللا الفائز هو من يتعرف على المواهب 

 مهارات  إلىثم يعمل بأقصى طاقته ليحول هذه المواهب 

 م هذه المهارات لتحقيق أهدافه التي وضعها ثم يستخد

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح 

 

 ألستاذ عبدهللا أحمد الخوالدةا

 

 

 

نعم انا رجل حالم ألن الحالم 

هو من يستطيع أن يجد  

طريقه على ضوء القمر 

بزوغ وهو اول من يرى  

 الفجر في العالم
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