الفصل األول للعام الدراسي 2018/2017
تاريخ األردن
المعلم محمد عبدالجواد
هاتف 0788245026
األسئلة المقترحة والحصص المكثفة للمراجعة
س :1عرف المفاهيم والمصطلحات التالية:

أ)

وعد بلفور

ح)

ب) معركة ميسلون

ط)

معركة القدس 1948م
الصندوق الهاشمي

ج)

مشروع الهالل الخصيب

ي)

اإلعمار الهاشمي الطارىء 1969م

د)

ه)

االتحاد العربي الهاشمي

مجلس التعاون العربي

ك)

رسالة عمان

و)

األوراق النقاشية للملك عبدهللا الثاني

م)

خط بارليف

ز)

ل)

دولة القانون

ن)

التطرف

معركة حطين

س :2فسر ما يلي:
أ)

شهدت منطقة الحميمة في جنوب األردن انطالق الدعوة العباسية( .ص)10

ب) أعلن الشريف الحسين بن علي انطالق الثورة العربية الكبرى عام 1916م( .ص)11
ج)

قدوم الملك عبدهللا األول إلى األردن( .ص)14

د)

اعالن وحدة الضفتين عام 1950م( .ص)30

ه)

عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى( .ص)29

و)

إنشاء ديوان المحاسبة( .ص)35

ز)

تم توقيع اتفاقية الضمان الجماعي العربي عام 1951م( .ص)36

ح)

إصدار الملك عبدهللا الثاني مجموعة من األوراق النقاشية( .ص)48

ط)

إعالن رسالة عمان 2004م( .ص)56

ي)

قيام حرب فلسطين 1948م (النكبه)( .ص)61

ك)

تعد معركة الكرامة نقطة تحول مهمه في الصراع العربي الفلسطيني-اإلسرائيلي( .ص)64

ل)

اإلعمار الهاشمي الطارئي 1969م في عهد الملك الحسين( .ص)79

م)

يعد التسامح من أهم المبادىء اإلنسانية التي دعت إليها الشرائع السماوية( .ص)91

ن)

يمثل الهاشميون أنموذجاً في الوسطية واالنفتاح( .ص)90

س) فشل مشروع التعاون العربي عام 1989م( .ص)42
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األسئلة المقترحة والحصص المكثفة للمراجعة
س :3وضح مظاهر التتريك التي مارستها جمعية االتحاد والترقي ( .ص)10
س :4اذكر أهم بنود المعاهدة األردنية-البريطانية عام 1928م( .ص)15
س :5اذكر أهم بنود الميثاق الوطني األردني( .ص)16
س :6وضح أهم التعديالت الدستورية على دستور  ،1928عام 1946م( .ص)19
س :7إلى ماذا ترمز كل من ألوان ال ارية األردنية( .ص)22
س :8وضح مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية( .ص)23
س :9أذكر أبرز اإلنجازات السياسية للملك عبدهللا األول( .ص)28
س :10وضح مطالب المؤتمر السوري عام 1943م( .ص)29
س :11وضح موقف كل من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا والدول العربية من مشروع سوريا الكبرى عام
1943م( .ص)29

س :12اذكر أهم ق اررات مؤتمر أريحا عام 1948م( .ص)30
س :13وضح أهم ما جاء في دستور عام 1952م زمن الملك طالل بن عبدهللا( .ص)34
س :14اذكر أهم الحريات والحقوق التي شملها دستور عام 1952م( .ص)34
س :15وضح الخصائص التي تميز بها دستور عام 1952م( .ص)35
س :16بين أهداف كل من المشاريع الوحدوية التالية:
أ)

االتحاد العربي الهاشمي( .ص)40

ب) مشروع المملكة العربية المتحدة( .ص)41
س :17أعطي أمثله على اسهام األردن في تحقيق التوازن العربي وحل المشكالت العربية( .ص)42
س :18وضح أهم اإلنجازات السياسية الداخلية للملك الحسين بن طالل( .ص)39
س :19وضح أهم المبادىء التي أطلقها األمير عبدهللا بن الحسين( .ص)46
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س :20اذكر أهم اإلنجازات السياسية الداخلية للملك عبدهللا الثاني( .ص)47
س :21وضح أهم الممارسات االجتماعية التي دعت إليها الورقة النقاشية األولى( .ص)49
س :22تطرقت الورقة النقاشية األولى إلى مسألتين أساسيتين ،وضحهما( .ص)49
س :23وضح أهم ما جاء في الورقة النقاشية الثانية( .ص)50
س :24وضح أهم اإل نجازات التي حققها األردن للحفاظ على زخم مسيرته اإلصالحية من محطات اإلنجاز
التشريعي.

س :25اذكر أبرز اإل نجازات السياسة الخارجية للملك عبدهللا الثاني ابن الحسين( .ص)56
س :26وضح أبرز مواقف األردنيين في دعم الصمود الفلسطيني( .ص)60
س :27وضح نتائج كل من المعارك التالية:
أ)

معركة القدس عام 1948م( .ص)62

ب) حرب فلسطين عام 1948م (النكبه)( .ص)62
ج)

حرب حزيران عام 1967م (النكسة)( .ص)62

د)

معركة الكرامة 1968م( .ص)66

ه)

حرب تشرين 1973م( .ص)67

س :28اذكر مواقف الملك عبدهللا األول اتجاه فلسطين والقدس( .ص)70
س :29وضح المواقف والق اررات السياسية للملك الحسين بن طالل اتجاه القدس( .ص)71
س :30وضح مواقف الملك عبدهللا الثاني لدعم المقدسات اإلسالمية والمسيحية( .ص)72
س :31من خالل دراستك إلتفاقية الوصاية عام 2013م ،أجب عما يلي( :ص)77
أ)

من الذي وقع هذا اإلتفاق.

ب) عرف هذه االتفاقية.
ج)

وضح أهداف هذه االتفاقية.
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األسئلة المقترحة والحصص المكثفة للمراجعة
س :32بين أهم الجهود التي تقوم بها دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى لتنفيذ وصاية الملك
عبدهللا الثاني على المقدسات( .ص)78

س :33وضح إنجازات كل من:
أ)

اإلعمار الهاشمي األول "الشريف الحسين والملك عبدهللا األول"( .ص)79

ب) اإلعمار الهاشمي الثاني "الحسين بن طالل"( .ص)79
ج)

اإلعمار الهاشمي الثالث "الحسين بن طالل"( .ص)80

د)

اإلعمار الهاشمي الخامس "الملك عبدهللا الثاني" (ص)80

س :34من خالل دراستك لرسالة عمان( .ص)84
أ)

عرف رسالة عمان( .ص( ، )86-84ص)87

ب) من أين صدر البيان؟
ج)

متى صدرت – تاريخ صدورها.

د)

وضح خمس من مبادىء رسالة عمان.

ه)

بين القواسم المشتركة بين اتباع الديانات.

و)

فسر :ترجمة رسالة عمان إلى العديد من اللغات العالمية.

ز)

اذكر الفئات المخاطبة من رسالة عمان.

س :35وضح آثار تطبيق التسامح( .ص)91
س :36وضح أسباب انتشار ظاهرة التطرف والغلو( .ص)93
س :37قارن بين أهم صور التطرف (الفكري  ،الديني  ،السياسي  ،األخالقي)( .ص)94
س :38وضح دور المواطن في مواجهة التطرف( .ص)97
س :39أ) ما المقصود باإلرهاب؟
ب) وضح أثار التطرف في المجتمعات( .ص)95
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