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امتحان مقترح نموذج (د)
1825

المبحث  :تاريخ األردن

الفرع :

التاريخ 2112-12-1 :
عالمة االمتحان  78 :عالمة

جميع الفروع

الســــــــــــــؤال األول21( :عالمة)
أ) وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم التالية
 )1بروتوكول االسكندرية
 )2راية العقاب
 )4االرهاب
 )7الكتيبة الرابحة
ب) أعط أسباب لكل مما يلي :
-2
-1
-7
-4

( 4عالمات )

(  8عالمات )

اعتراف بريطانيا بقرار األمم المتحدة الذي ينص على استقالل االردن
تعد االصالحات الدستورية أهم ما جاء به الملك طالل بن عبداهلل
قيام األردنيين بمهاجمة المعسكرات البريطانية وآلياتها في األردن
يجب عى المواطن التعاون مع مؤسسات الدولة ال سيما األمنية منها .

الســـــــــــؤال الثاني 24 ( :عالمة )
أ) اذكر ثالثة من االجراءات التي طبقتها سياسة التتريك ضد رعايا الدولة العثمانية من غير األتراك ؟
ب) للملوك الهاشمين العديد من الكتب والمؤلفات األدبية  ،انسب كل كتاب فيما يلي إلى صاحبه من الملوك
(  5عالمات )
الهاشميين ؟
صاحب الكتاب

اسم الكتاب
األمالي السياسية

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

حربنا مع اسرائيل

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

فرصتنا األخيرة السعي نحو السالم في وقت
الخطر

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

مهنتي كملك

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

جواب السائل عن الخيل األصائل

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

يتبع الصفحة الثانية ....
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ج) أعط مثاال واحدا على كل مما يلي :
-

(0عالمات )

االنجازات السياسية في مجال الوحدة العربية للمك الحسين بن طالل .
األسس الرئيسية للمواطنة الفاعلة .
انجازات حققها األردن للحفاظ على زخم مسيرته االصالحية من محطات االنجاز التشريعي
مشاركة سياسية على الصعيد الدولي لولي العهد األمير الحسين بن عبداهلل الثاني
حرص الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين على تأكيد ارتباط األردن بفلسطين
مظاهر تطبيق الوسطية في الفكر الهاشمي .

الســـــــــــــــؤال الثالث 24( :عالمة )
أ) رتب المدن التالية حسب ظهورها في االردن من األقدم إلى األحدث .
 تليالت الغسول ذيبان الديكابوليس -قلعة الشوبك

(0عالمات )

 -قصر العبد

ب) اذكر ثالثة من المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الوصاية الهاشمية عام . 1827
ج) اذكر ثالثة أهداف عسكرية للجيش االسرائيلي في معركة الكرامة
د) عدد نتائج اجتماع الحصن المنعقد في اربد عام 2616

.

(7عالمات )
(7عالمات)
( عالمتان )

الســــــــــــــؤال الرابع 28(:عالمات)
أ) اذكر اثنين لكل مما يلي :
 أهداف الوسطية في االسالم . أخطار وآثار التطرف على المجتمعات -آثار التسامح في البشرية

(0عالمات)

ج) عدد االنجازات التي تضمنها اإلعمار الهاشمي الخامس ؟

(4عالمات )

انتهت األسئلة

