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اختبار تجريبي نموذج (أ)
المبحث  :تاريخ األردن

الفرع :

1825

التاريخ 6106-01-6 :
عالمة االمتحان  78 :عالمة

جميع الفروع

الســــــــــــــؤال األول21( :عالمة)
أ) وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم التالية
 )2وثيقة االستقالل
 )7معركة الكرامة

( 4عالمات )
 )1مجلس التعاون العربي
 )4رسالة عمان

ب) أعط أسباب لكل مما يلي :
-2
-1
-7
-4

(  8عالمات )

سمي األردن بهذا االسم
عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى .
تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام . 2652
دعوة األديان السماوية إلى التسامح .

الســـــــــــؤال الثاني 27 ( :عالمة )
أ) فيما يلي بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بصور التطرف  .انقل الجدول التالي الى دفتر اجابتك موضحا
(  6عالمات )
فيه المفهوم أو المصطلح الذي يقابله
المفهوم
................................................................................................
اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاه الشعوب

المصطلح
التطرف الفكري
...........................................

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

التطرف الديني

الخروج عن االتزان األخالقي إما بالتشدد في تطبيق سلوك معين أو بالتخلي عن
تطبيق ذلك السلوك

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

ب) توجد أربع ممارسات ديموقراطية يترتب على كل المواطنين اإليمان بها حتى تزدهر الحياة السياسية
(4عالمات)
 .اذكرها .

يتبع الصفحة الثانية ....
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ج)فيما يلي بعضر رموز شعار المملكة األردنية الهاشمية ودالالتها  .انقل الى دفتر اجابتك كل رمز في
(7عالمات)
القائمة األولى وما يناسبه في القائمة الثانية

القائمة األولى
 -2التاج الملكي الهاشمي يعلوه رأس
حربة
 -1طير العقاب
 -7األسلحة العربية
 -4الكرة األرضية
 -7الوشاح األحمر

القائمة الثانية
أ -رمز الفداء والصفاء
ب-رمز الدفاع عن الحق
ج -يدل على انتشار االسالم وحضارته في
العالم
د -نظام الحكم في المملكة األردنية
الهاشمية
هـ  -رمز القوة والبأس والعلو

الســـــــــــــــؤال الثالث 27( :عالمة )
أ) عدد أبرز بنود الميثاق الوطني األول عام  2610م .
ب) اذكر خمسة من مواقف األردنيين في دعم الصمود الفلسطيني المقاوم .
(4عالمات )
ج) اذكر أربعة من مبادئ رسالة عمان .
(4عالمات )

الســــــــــــــؤال الرابع 28(:عالمات)
-

اذكر ثالثة انجازات لكل مما يلي :
أ) اإلعمار الهاشمي األول
ب) اإلعمار الهاشمي الثاني

(0عالمات)

أ) اذكر االسباب التي أدت إلى اندالع حرب حزيران  2605؟
(4عالمات )

انتهت األسئلة

