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السؤال األول  01 :عالمات
أ)

وضح المقصود بكل مما يلي  :لكل مصطلح (عالمة )
 -1الديكابوليس  :هو حلف اقتصادي وعسكري ظهر في العصر الروماني بين عشر مدن معظمها في

األردن لحماية حدود االمبراطورية الرومانية
 -2سياسة التتريك  :قيام حزب االتحاد والترقي بعد سيطرته على السلطة في الدولة العثمانية بتطبيق
عدة اجراءات ضد رعايا الدولة العثمانية من غير األتراك ومن ضمنهم العرب .
 -3المؤتمر الوطني األول  :هو أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث  ،عقد في عمان عام
 1221وحضره 151مندوبا من زعماء وشيوخ شرقي األردن  ،حيث انتخبت لجنة تنفيذية مكونة
من  22عضوا برئاسة حسين الطراونة .
ب) أعط أسباب لكل مما يلي ...
 اعتراف بريطانيا باستقالل االردن  ....لكل نقطة عالمة جهود القيادة الهاشمية
 الوعي األردني وطموحه في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المرتكزة على النهج

الديموقراطي
-

-

تستحق الراية الهاشمية التضحية من أجلها  ....لكل نقطة عالمة
 ألنها رمز العزة القومية
 وعنوان السيادة والحرية
 ورمز كرامة المواطن
قدوم الملك المؤسس إلى األردن عام  .....1221لكل نقطة عالمة
 لمقاومة االستعمار األجنبي ( تحرير سوريا من االستعمار الفرنسي )
 لتحرير البالد

السؤال الثاني  01 :عالمات
أ ) معارك المسلمين مع الروم  ....لكل نقطة عالمة
 معركة مؤتة
 معركة طبقة فحل
 معركة اليرموك
ب)السياسات التي تمثلتها سياسة التتريك  ...لكل نقطة عالمة





اهمال اللغة العربية
فرض الضرائب الباهظة
التجنيد االجباري للعرب
فرض اللغة التركية في التعليم والمؤسات الحكومية

ج) المظاهر السياسية للمؤتمرات التي عقدت بين عامي (  ... )1233-1222لكل نقطة عالمة

 وحدة الشعب وااللتفاف حول القيادة الهاشمية
 نمو الوعي السياسي والنضج الفكري لألردنيين بوقت مبكر من تاريخ اإلمارة
 قدرة األردنيين على مواجهة االحداث السياسية التي تهدد اإلمارة .
السؤال الثالث 01:عالمات
أ ) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة ....
-1
-2
-3
-4

( ب ) أعلى العلم
(ج) قلعة الشوبك
( د) جدارا
(أ) الوشاح األحمر
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ب)ضع عبارة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعبارة ( خطأ) أمام العبارة الخاطئة
 ( -1خطأ ) لم تظهر في العصر البرونزي وانما في العصر الحجري النحاسي
( -2صحيح )
(-3خطأ ) ليس ( ملكي  ،نيابي  ،وراثي ) بل ( نيابي ملكي وراثي ) انتبه للترتيب
 (-4صحيح)
ج) القرارات التي أقرها المجلس التشريعي الخامس  ....لكل نقطة عالمة

 إعالن البالد األردنية دولة مستقلة استقالال تاما
 البيعة بالملك لسيد البالد ومؤسسها بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة األردنية  ،ويلقب حضرة
صاحب الجاللة ملك المملكة األردنية الهاشمية .
السؤال الرابع  01 :عالمات

العهد الذي تعود إليه

المعالم األثرية
مسجد عجلون الكبير

العهد األيوبي

قصر القسطل

العهد األموي

قلعة الكرك

العهد الفرنجي
العهد األموي

قصر الطوبة
ب)مضامين ميثاق دمشق .....1215

 تأسيس دولة عربية ضمن آسيا العربية
 المناداة بالشريف الحسين بن علي ملكا على العرب .
ج)بنود المعاهدة األردنية البريطانية ......







االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن
تعيين حدود إمارة شرق األردن
تولي األمير عبداهلل بن الحسين التشريع واإلدارة
وضع قانون أساسي ( دستور) إلمارة شرق األردن

