الوحدة الثالثة  /الهاشميون ( 77عالمة )
الدرس االول
أوالً .نسب الهاشميين
يرجع نسب الهاشميين إلى " عمرو بن عبد مناف " الملقب بهاشم  ،ومن ساللته
الرسول محمد  ، ويعود نسبهم إلى قريش التي تعود في نسبها إلى سيدنا
إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما السالم.
[س] :وضح كيف يرتقي نسب الهاشميين في المملكة األردنية إلى سيدنا محمد
صلى هللا عليه وسلم ؟
يرتقي نسبهم إلى سيدنا محمد  عن طريق ابنته البتول فاطمة الزهراء وزوجها
علي بن أبي طالب  ،فقد رزق علي وفاطمة بسبطي رسول هللا  ( الحسن
والحسين ) ومن نسلهما الشريف ظهر ما يعرف في التاريخ بـ  .7 :األشراف
وهم أحفاد الحسن االبن األكبر لألمام علي ومن فرع األشراف ينحدر نسب
الهاشميين في األردن .0 .األسياد وهم أحفاد الحسين االبن األصغر لألمام علي
[س] :فسر تعد العائلة الهاشمية من أعرق األسر في العالم ؟
كونها تمثل ما ينوف على األلف سنة من الحكم في المنطقة وحوالي األلفي عام
من الوجود المسجل في مكة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا ً  .أهمية دراسة تاريخ الهاشميين وسيرتهم
الشجرة المباركة  :هي شجرة نسب الهاشميون أصلها ثابت وفرعها في السماء
النه في نبي وعالم وشيخ وزاهد.
[س] :فسـر اهتمام العرب والمسلمين بدراسة تاريخ العرب وسيرة الهاشميين
 -7الشرعية الدينية  .التي يستندون إليها كونهم ينتسبون إلى الرسول محمد 
 - 0الشرعية التاريخية وتظهر من خالل
◄ الدور المتميز الذي قام به بنو هاشم في تاريخ العرب قبل اإلسالم وبعده
◄ وإجماع العرب
◄ التضحيات التي قدموها في سبيل العروبة واإلسالم
على زعامتهم لهم .
 -3الشرعية السياسية .
◄ تطور الفكر السياسي عند العرب ◄ تصميم العرب على المطالبة بحقوقهم
◄ تضامن العرب وتوحيد كلمتهم في سبيل تلك الحقوق
◄ أصالة القومية العربية وقوتها في استقطاب العرب جميعا .
 -0شرعية اإلنجاز  :وظهرت من خالل :
◄ إيمانهم بالعروبة والوحدة العربية ◄ .االلتزام باالعتدال وعدم التطرف
◄ قيادة مشروع النهضة العربية الحديثة
◄ سببا في نشوء المالك والدول العربية األخرى في العصر الحديث
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا ً .مكانة الهاشميين قبيل اإلسالم
[س] :فسرأصبح لقريش مركزا خاصا في نفوس القبائل وأتاحه الفرصة لبروز
الكثير من رجال هذه القبيلة .
[س] :بين دور الهاشميون قبل االسالم .
◄ علملت على توثيق الروابط التي كانت تربط بين من يؤمون البيت الحرام .
◄ القيام باعمال جليلة
[س] :فسر قيام قصيي واحفياده مين بنيي هاشيم باعميال جليلية؟ منن
اجل خير العرب ووحدتهم وحفظ امنهم.
[س] :اذكر أهم األعمال والمسؤوليات التي قام بها قصي بن كالب وأحفاده من
بني هاشم ؟ ( شتوي )0470 /
أ .تنظيم أمور قبيلة قريش خاصة وأهل مكة عامة  .ب  -حماية الكعبة وتأمين
ج -تنظيم أمور التجارة واألسواق
راحة الحجيج
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[ - 7س] :ما اإلجراءات التي قام بها بنو هاشم لتنظيم أمور قبيلة
قريش وأهل مكة؟
أ .دار الندوة  :وهي نادي قريش ومجلس المأل أسسها قصي بن كالب
بجانب الكعبة وهي بمثابة مجلس شوري إلدارة أمور مكة .
[س] :فسر أنشا قصي بن كالب دار الندوة.
◄ مجلس المال  :هيئة تضم زعماء قريش من ذوي الخبرة والحكمة
والرأي أسسه قصي بن كالب
ب .حلف الفضول  :وهو حلف عقد سنة 095م في دار عبدهللا بن
جدعان وقد شهده الرسول في شبابه وتوافق عليه ( بنو هاشم  ،وبنو تيم
وبنوزهرة ) وتعاهدوا فيه على أال يظلم أحد بمكة إال وقاموا معه حتى
ترد إليه ظالمته
[س] :فسر تسمية حلف الفضول بهذا االسم ؟
سمي بهذا االسم ألنهم حلفوا أن يردوا الفضول إلى أهلها  ،وألنه يشبه
حلف ثالثة من قبيلة جرهم كل واحد منهم يقال له الفضل.
 -0حماية الكعبة وتأمين راحة الحجيج  .من خالل الخدمات اآلتية .
[س]:اذكر الخدمات التي كان يقدمها بنو هاشم لتأمين راحة الحجيج قبل
اإلسالم ؟
[س] :فسر عمل بنو هاشم على تأمين راحة الحجيج ؟
أ .الحجابة (:سدانة الكعبة ) وتعني امتالك مفاتيح الكعبة للسماح للناس
بالدخول اليها
ب .السقاية  :تقديم الماء لسقاية الحجاج
ج .الرفادة  :تقديم الطعام للحجاج طوال أيام الحج .
مالحظة  :إعادة حفر بئر زمزم عبد المطلب شيبة الحمد
 .3تنظيم أمور التجارة واألسواق .
عملت على تنظيم التجارة من خالل :
◄ اإليالف  :عالقات تجارية عقدها هاشم عبد مناف وإخوته مع القبائل
العربية المقيمة على طرق التجارة والبالد المجاورة كالعراق وبالد فارس
ومصر والحبشة واليمن
◄ رحلة الشتاء والصيف  :رحلتان لتجار مكة سنهما هاشم بن عبد
مناف وإخوته رحلة الشتاء ووجهتها اليمن  ،ورحلة الصيف ووجهتها بالد
الشام.
 نتائج اإليالف .
[س] ( :صيفي  ) 0470 /فسر كان اإليالف أعظم ما جاء به هاشم بن
عبد مناف إلى قريش ؟
[س] :ما النقلة النوعية التي جاء بها اإليالف على أهل مكة ؟
أ -ازدهرت تجارة مكة وغيرت وبدلت في أسلوب تجارتها.
ب -جعل لها قوافل ضخمة تمر بأمن وسالم في مختلف أنحاء الجزيرة ،
مما عاد على قريش وأهل مكة بأرباح كبيرة
[س] :ما فائدة اإليالف من النواحي غير تجارية ؟
ج -فرفع من مستوى أهلها االجتماعي د -جعل لمكة مكانا مقصودا
يؤمه العرب
[س] :اذكر أثنين من أهمية أسواق مكة قبل اإلسالم ؟◄ مكانا لعرض
السلع  ◄ .مكانا ً يمارس فيه األنشطة الثقافية على شكل مهرجانات
وندوات للشعر والخطابة وحلبات السباق
[س] :سم أثنين من اسواق مكة قبل االسالم .
( عكاظ  ،ذي مجاز  ،ذي المجنة )
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رابعا ً .مكانة الهاشميين في اإلسالم
لعب الهاشميون دور كبير في حمل الدعوة اإلسالمية والدفاع عنها ونشرها
فكان منهم العلماء والفقهاء والقادة مثل :
[س] :سم أربعة منهم  (.شتوي )0470 /
 .7علي بن أبي طالب .
[س]( :صيفي  ) 0441 /بين دور علي بن أبي طالب في حمل الدعوة
اإلسالمية والدفاع عنها ؟
◄ رابع الخلفاء الراشدين .
◄ أول آمن من الفتيان وأول فدائي في اإلسالم ( علل ) ألنه نام مكان
الرسول محمد  ليلة الهجرة إلى المدينة افتداء له .
◄ الزم الرسول محمد  منذ صغره فكان كاتبا للوحي وقائدا لبعض
الغزوات والمعارك ◄ من القضاة المشهورين ومن رواة الحديث .
 .0عبدهللا بن عباس ( حبر األمة )
◄ اشتهر بعلمه الغزير في شتي العلوم والمعارف  ◄ .من أشهر رواة
الحديث ومفسري القران  ◄ .كان يأتونه في الشعر واألنساب والفقه والعلم .
◄ كان يقسم أيامه يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر .
◄ سمي حبر األمة  ،لتبحره في العلم وغزارة معارفه وتنوعها .
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س :بين مواقف مشهودة لهم في مقاومة الظلم ؟
 .7موقف زيد بن علي بن الحسين بن علي  .هو (ابن زين العابدين ) أراد
الوقوف أمام من قاتلوا جده الحسين بن علي ونكثوا عهدهم معه .
 .0موقف محمد بن عبدهللا ( النفس الزكية ) وأخيه إبراهيم .
خرج على أبي جعفر المنصور ( علل ) غضبا هلل وإيثارا للحق .
 . 3موقف الشريف الحسين بن علي وقيادة حركة النهضة العربية الكبرى.
قادا حركة النهضة العربية الكبرى في العصر الحديث
 .0موقف الشريف الحسين بن علي من القضية الفلسطينية  :رفضه
التنازل عن فلسطين
س :فسـر تسمية محمد بن عبدهللا بالنفس الزكية ؟ .
◄ من سادات بني هاشم ورجالهم فضال وعلما وشرفا  ◄ .كان يتمتع
بالصفات الحميدة والخصال الكريمة  ◄ .كان زاهدا وناسكا .
[س] :فســر كان للشريف الحسين بن علي مكانة مرموقة ومقاما رفيعا في
نفوس العرب والمسلمين ؟ بسبب مركزه الديني والسياسي .

[س] :فسـر أطلق على عبدهللا بن العباس حبر األمة ؟
◄ لتبحره في العلم وغزارة معارفه وتنوعها  ◄ .من أشهر رواة
الحديث ومفسري القران .

[س] :فســر وجه األعضاء العرب في مجلس المبعوثان نداء إلى الشريف
الحسين عام 7173م فوضوه إليه فيه التحدث باسم العرب .
بسبب تعرض البالد العربية للظلم واالضطهاد على يد أعضاء جمعية االتحاد
والترقي .

حبر األمة  :لقب أطلق على عبدهللا بن العباس لتبحره في العلم وغزارة
معارفه وتنوعها ( صيفي )4502 /

مجلس المبعوثان  :مجلس النواب العثماني .

 .3حمزة بن عبد المطلب ( أسد هللا وأسد ارسوله ) .
[س] :بين دور حمزة بن عبد المطلب في حمل الدعوة اإلسالمية ونشرها ؟
◄ عم الرسول محمد  وقف لحمايته من أذي المشركين  ◄ .احد
الفرسان الذين دافعوا عن اإلسالم في معركتي بدر وأحد .
◄ سمي أسد هللا وأسد رسوله لشجاعته في القتال  ،أطلق عليه الرسول
محمد لقب سيد الشهداء .
 .0جعفر بن أبي طالب .
◄ ابن عم الرسول  ،تحمل عن الرسول محمد  وهاجر إلى الحبشة .
◄ حمل راية اإلسالم في مؤتة واستشهد فيها .
◄ حافظ على راية اإلسالم في أثناء القتال وقطعت يداه فاحتضن الراية بين
عضديه إلى أن استشهد  (،علل ) ولقب بجعفر الطيار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا ً .مواقف الهاشميين ضد الظلم
[س] :بين متى بدات مواقف الهاشميين ضد الظلم؟
◄بدأت مواقف الهاشميين ضد الظلم بعد أن تحولت الخالقة إلى األمويين .
◄ وقيام معاوية بن أبي سفيان بنقل عاصمة الدولة اإلسالمية من المدينة
المنورة إلى دمشق ◄ومبايعته ابنه يزيد بالخالفة من بعده .
[س] :فســر رفض أهل الحجاز والعراق البيعة ليزيد ونادوا بالبيعة للحسين
بن علي.؟ شتوي\ 0443
بوصفه أحق شخص بالخالفة فطلب منه أهل العراق القدوم إليهم ليتولى
قيادتهم .
كربالء  :هو المكان الذي استشهد فيه الحسين بن علي بن أبي طالب ويقع
على الطريق البري عند الكوفة في العراق

جمعية االتحاد والترقي  :جمعية سياسية تكونت في الدولة العثمانية أعضاؤها
متعصبين للعنصر التركي على حساب القوميات .
مكماهون  :هو هنري مكماهون عين مندوبا بريطانيا لشؤون الشرق االوسط
في مؤتمر صلح بباريس.
[س] :بين دالالت األلوان في علم المملكة العربية الهاشمية
داللة اللون
اللون
األسود
االخضر
األبيض
األحمر

رمز راية العقاب  ،وهي راية النبي المشهورة .وهي
شعار الدولة العباسية
شعار أهل البيت عليهم السالم .
شعار العرب  ،وهي شعار الدولة األموية
راية األسرة المالكة الكريمة من عهد جدها ساكن الجنان
الشريف أبي نمي .

راية العقاب  :راية النبي  المشهورة التي كان يتبرك كبار الصحابة .
التجزئة  :عملية تفتيت وتقسيم سياسي تقدم على تنفيذها الدول االستعمارية .
[س] :فسـر حرص الهاشميون منذ قيام الثورة العربية الكبرى عام 7171
على التمسك بالوحدة العربية؟ حرصا منهم على اإلرث التاريخي والشريعة
الدينية
[س] :بروز الفكر القومي عند الهاشميين؟ لتحقيق األماني العربية المتمثلة
باالستقالل والوحدة والحياة الفضلى
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الشريف الحسين بن علي
[س] :فســر أسباب الثورة العربية الكبرى كما حددها الشريف الحسين بن
علي ؟
أ .سلب السلطة الشرعية من السلطان العثماني .
ب.إساءة جمعية االتحاد والترقي لإلسالم وتهميش اللغة العربية .
ج .إساءة معاملة رعايا الدولة العثمانية من غير األتراك وقتلهم وسجنهم دون
محاكمة عادلة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم .
د .اضطهاد العرب وتتريكهم والقضاء على لغتهم .
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من أهم نتائج الثورة العربية قيام حكومات عربية في كل من الحجاز وسوريا
والعراق وشرقي األردن ألول مرة في التاريخ العربي الحديث.
وكانت أول دولة عربية في القرن العشرين هي (المملكة العربية الهاشمية
في الحجاز)
المملكة العربية الهاشمية في الحجاز 7100 - 7171
[س] :ما مظاهر النهج الوحدوي في فكر الشريف الحسين بن علي .
قام على اساس فيدرالي حيث يتمتع كل قطر باستقالله الداخلي التام وعدم
تدخل المركز العام لالتحاد في الشؤون الداخلية لألعضاء  ،على أن تجمعهم
وحدة العلم والنقد والجيش والسياسية الخارجية والمصالح االقتصادية وجواز
سفر موحد .

و .إقدام جمال باشا على إعدام عدد من كبار رجال النهضة العربية .

[س] :ما مظاهر النهج الديمقراطي في فكر الشريف الحسين بن علي .
◄ السماح بإنشاء األحزاب السياسية  ،فتأسس أول حزب سياسي علني في
الحجازهو ( الحزب الوطني الحجازي )
◄ السماح بتأسيس الصحف والمجالت التي مثلت مختلف االتجاهات
الفكرية كجريدة (القبلة  ،الفالح  ،بريد الحجاز )  ،ومجلة جرول .

[س] :فســر تعد الثورة العربية الكبرى نهضة عربية بعيدة عن القطرية (

 مواد الدستور التي وضعت لالتحاد (.صيفي ) 0472 /
أ .دستور الدولة كتاب هللا وسنة رسوله والمساواة بين المواطنين في الحقوق
والواجبات .
ب .تكون الشؤون المحلية من اختصاص الوحدات واإلمارات نفسها .
ج .يتولي المركز إدارة الشؤون الخارجية والدفاع والحفاظ على األمن
الداخلي والخارجي

التتريك  :سياسة قومينة معتصنبة للعنصنر التركني مارسنتها جمعينة
االتحاد والترقي جعلت المناصب العليا في الجنيش مقصنورة علنى
األتراك.

اإلقليمية ) والطائفية والعائلية .؟
ان الشريف الحسين (  - 0تحدث باسم العرب مع مكماهمون  -0أعلن
استقالل البالد العربية  -3أراده ان يكون علم الثورة جامع لرموز االستقالل
العربي )  -2جمعت الثورة في صفوفها عناصر من مختلف األقطار العربية
س :بين مالمح الفكر القومي عند الشريف الحسين بن علي؟
س :بين مظاهر اهتمام الشريف الحسين بوحدة البالد العربية ؟
س :االفكار الرئيسية للنص ص77؟
 -0رفضه التنازل عن فلسطين .
العربية.

 .- 4رفضه االنتداب على البالد

 - 3تمسكه بالوحدة العربية  -2رفضه تجزئة البالد العربية

س :بين مالمح الفكر القومي للشريف الحسين بن علي من خالل مراسالته

الشيوخ؟  . 0مراقبة أعمال الحكومة والدوائر الرسمية التابعة لها

 .4النظر

في مصالح البالد  -3 .الشوري
[س] :ما المبادئ التي ارتكز عليها المرسوم الملكي في تأليف مجلس
 .4تحقيق العدالة االجتماعية  .3اإليمان
الشيوخ ؟  .0الشورى
بروح العصر في التوجه الديمقراطي

ب -رفضه فصل أي جزء من

 أنواع المحاكم في المملكة الهاشمية في يالحجاز :
المحكمة ( الشرعية  ،التعزيزات الشرعية  ،األمور المستعجلة  ،التجارية)

د.إصراره على وجوب بريطانيا

[س] :ما التعديالت التي أرادها الشريف الحسين بن علي للتوقع على
مشروع المعاهدة الحجازية البريطانية  ( .شتوى )0473 /
[س] :ما الشرط الذي اشترطه الشريف الحسين بن علي لتوقيع المعاهدة
الحجازية البريطانية .
استقالل فلسطين وتمكين الفلسطينيين من إدارة بالدهم بأنفسهم واختيار طريقه
الحكم التي يريدونها .

العراق عن الجسم الدولة العربية .
ج .رفضه تأجيل قضية الحدود .

[س] :فسر إصدار الشريف بن الحسين بن علي مرسوما بتاليف مجلس

س  :على ماذا استند النظام القضائي ؟ القران الكريم والسنة المطهرة.

مع مكماهون ؟
أ  -رفضه تجزئة البالد العربية .

هيئة الوكالء  :هي أول وزارة عربية ( سلطة تنفيذية ) تشكلت في الحجاز
في  0901برئاسة األمير علي بن الحسين .

تنفيذ المعاهدات المبرمة مع أمراء الخليج.
س :فسر يعد الشريف الحسين بن علي رائد الفكر القومي في العصر
الحديث ؟ ألنه كان همه األول تحرير العرب ووحدتهم بغض النظر عن أمر
الرئاسة
س :ماذا حدد الشريف مفهوم الرئاسة  :ليست مركزا فخريا أو شرفيا بل
هي مزية جهاد
[س] :فسـر اتخذ الشريف الحسين بن علي لقب ملك العرب ؟ نزوال عند
رغبة وإلحاح أشراف وعلماء األمة وأعيانها .
س :شروط قبول الشريف الحسين البيعة بالملك ؟ ان يساعدوا باعمالهم
وارائهم ويعينوا على انفسهم

مواقف الشريف الحسين بن علي تجاه فلسطين تمثلت بما يأتي :
◄ عدم التسوية مع بريطانيا طالما أن نصوص االتفاقيات غير واضحة
بخصوص مصير فلسطين  ◄ .اإلصرار على أن تكون فلسطين جزءا من
المملكة العربية ◄ تفضليه النفي على التفريط بمبادئه السامية المتعلقة
باستقالل األمة وعروبة فلسطين.

الوحدة الثالثة  /الهاشميون ( 77عالمة )
الملك فيصل االول .
[س] :بين مالمح الفكر القومي عند الملك فيصل بن الحسين ؟
 .0االنضمام إلى الجمعية العربية الفتاه  .4المطالبة بالحقوق العربية في
مؤتمر باريس

 .3تأسيس الحكومة العربية في سوريا والدولة العراقية

إعداد محمحد البطران 4777047770
المملكة العراقية
تم تنصيب األمير فيصل في  44آب 0940م ملكا على العراق بعد خروجه
من سوريا على أيدي الفرنسيين (فسر ) استجابة لرغبة الزعماء العراقيين
وبمباركة الشريف الحسين بن علي.
[س]:اذكر االنجازات التي حققها الملك فيصل األول في بناء العراق الحديث

الجمعية العربية الفتاه  :جمعية عربية سرية تأسست في باريس عام 0959م
على أيدي مجموعة من طالب العرب ،هدفها األهم تحقيق االسنتقالل العربني
داخل الدولة العثمانية
الحكومة العربية في سوريا 7104 -7177
تأسست الحكومة العربية السورية في العصر الحديث بقيادة األمير فيصل بن
الحسين  ،وقد مرات بثالث مراحل أساسية هي :

 . 7إطالق الحريات السياسية واحترام التعددية وترسيخ الوحدة الوطنية
 -4بناء مؤسسات وطنية حديثة
االنتخابات

 -3وضع القانون األساسي العراقي وقانون

 -0إنهاء االنتداب البريطاني واستقالل العراق ودخوله عصبة

األمم عام .7130
وقد تولى الحكم في هذه المملكة ثالث ملوك هاشميين هم :
♦ الملك فيصل الثاني
♦ الملك فيصل األول ♦ الملك غازي

◄ المرحلة األولى  :وهي مرحلة التأسيس امتدت من (  2تشرين األول
 0 – 7177آب )7171

[س] :فسـر إعالن العراقيين ثورتهم على بريطانيا في  01حزيران

◄ المرحلة الثانية  :بدأت من  2آب  0909وحتى إعالن االستقالل في 8

7104م ؟ بسبب  .0رفض بريطانيا قرار استقالل العراق ووحدته مع سوريا

آذار 0945

 .4وضع العراق تحت االنتداب البريطاني

◄ المرحلة الثالثة  :بدأت في  8آذار  0945بإعالن االستقالل ومبايعة

 .3شعور العراقيين بخطورة هذين القرارين على مستقبل بالدهم.

فيصل م لكا دستوريا عليها  ،وقد استمرت هذه المرحلة حتى  42تموز

[س] :فسر قيام الحكومة العراقية الوطنية برسائة نقيب األشراف

 ، 0945وانتهت بسبب( علل ) االحتالل الفرنسي لسوريا بعد معركة

بإصالحات إدارية ودستورية واسعة ؟ لتهيئة الظروف إلعالن الملكية ،

ميسلون .

وانتخاب فيصل بن الحسين ملكا على العراق .
 .0عهد الملك غازي 0939 - 0933

مجلس المديرين  :مجلس يقوم مقام مجلس الوزراء يعاونه مجلس شورى

اإلطار العام للسياسة التي انتهجها الملك غازي ؟ ◄ اإليمان العميق

إلدارة كافة في الحكومة العربية السورية

بضرورة الوحدة الوطنية .

معركة ميسلون  :معركة جرت بين الجيش العربي والجيش الفرنسي على

◄ االعتماد على هللا وقوة الشعب والجيش في تحقيق الوحدة العربية .

أثرها دخلت فرنسا سوريا وانهت الحكم العربي الهاشمي .

◄ اعتبار نفسه جنديا من جنود األمة العاملين على وحدتها .

◄ االلتزام بالسير على خطى والده وجده

◄ استعداده للتضحية بروحه ودمه في سبيل تحقيق الوحدة العربية .
[س] :اذكر قرارات التي اتخذها المؤتمر السوري العام في  7آذار 7104
◄ استقالل سوريا  ◄ .تعيين حكومة ملكية مدنية  ◄.رفض وعد بلفور

 .3عهد الملك فيصل الثاني7127 - 7131

◄ اختيار األمير فيصل ملكا دستوريا على البالد ◄ النظام السياسي مدني

تم تشكيل مجموعة من اللجان في بعض الوزارات (علل) لتقديم ما تراه
مناسبا من االقتراحات الضرورية للقيام بالتخطيط االقتصادي الشامل  ،حيث
قدمت هذه اللجان التوصيات التالية :
◄ االهتمام بقطاع الزراعة  ◄ .إعداد أسس الضمان االجتماعي للعمال
◄ إنشاء مساكن للعمال من ذوي الدخول المتدنية .
◄ رفع مستوى الخدمات الصحية  ◄ .االهتمام بالتعليم ومكافحة األمية

نيابي ملكي  ◄.احتفاظ األقليات من الشعب السوري بكامل حقوقها .
[س :فسر تم السماح بتأسيس األحزاب السياسية في الحكومة العربية
السورية .
ترسيخا للنهج الديمقراطي  ،ومبدأ التعددية السياسية  ،وحرية الرأي .
[س] :ما الخطوط الرئيسية للبرامج السياسية لألحزاب السورية بعد
االستقالل
◄ المصلحة القومية واالستقالل والوحدة  ◄.رفض وعد بلفور
من هذه األحزاب ( العهد  ،االستقالل  ،النادي العربي  ،الجمعية العربية الفتاة

الضمان االجتماعي  :نظام تأميني شامل يهدف لحماية حقوق العامل .
أهم المشاريع أو ( االنجازات ) التي في عهد الملك فيصل الثاني
 -0افتتاح مصفاة الدورة عام 0900

 -2تم انجاز عدد كبير من مشاريع

الري ( كمشروع الحبانية )  -3أقيمت مجموعة من الجسور .
 -2افتتاح في بغداد أول محطة تلفزيونية في الشرق األوسط.

الوحدة الثالثة  /الهاشميون ( 77عالمة )
[س] :اذكر أهم المشاريع الزراعية التي تم أنجازها في العراق في عهد
الملك فيصل الثاني؟  .0مشروع الحبانية

 .4مشروع منخفض الثرثار

 .3مشروع المسيب الكبير
انتهي الحكم الهاشمي في العراق في الرابع عشر من تموز عام  7127إثر
انقالب عسكري دموي قاده بعض ضباط الجيش العراقي أسفر عن استشهاد
الملك فيصل الثاني واألمير عبداإلله في قصر الرحاب في بغداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملك عبدهللا المؤسس7127 -7107
مالمح الفكر عند الملك المؤسس عبدهللا بن الحسين بن علي
 .0إطالق اسم الشرق العربي على األمارة األردنية  .0إطالق اسم الجيش
العربي على الجيش األردني
 .3الموافقة على مشروع وحدة الهالل الخصيب ( بالد الشام والعراق .0
المشاركة في تأسيس جامعة الدول العربية عام 0920
 - 2إنجاز وحدة ضفتي نهر األردن عام . 0905
[س] :فسـر إطالق اسم الجيش العربي على الجيش األردني؟
ب  -وليكون جيشا
أ  -ضم عناصر شاركت في الثورة العربية الكبرى
يدافع عن كل العرب.
[س] :بين مظاهر البعد القومي في سياسة الملك المؤسس عبدهللا بن
الحسين خالل فترة اإلمارة ؟
ضمت الحكومة شخصيات من سوريا وفلسطين والحجاز ولم يدخلها سوى
شخصية أردنية واحدة هي ( علي خلقي الشرايري) تجسيدا للنهج القومي

ج .مجال التربية والتعليم والثقافة .
[س] :أذكر اإلنجازات التي تمت في مجال التعليم في إمارة شرق األردن ؟(
[س] :ما اإلنجازات التي تمت في عهد الملك المؤسس في مجال التعليم
◄ االهتمام بفتح المدارس ◄ إنشاء المجمع العلمي العربي
◄ إنشاء أول وزارة للمعارف عام 0922
◄ تشكيل مجلس المعارف.
◄ صدور الصحف والمجالت وتأسيس األندية الثقافية  .وعقد االمسيات
االدبية.
[س]:فسـر إنشاء المجمع العلمي العربي عام 7103؟ بهدف النهوض باللغة
العربية وبعث تراث األمة
[س] :فسـر تشكيل مجلس المعارف في األردن ؟ لرسم خطط التربية
ووضع المناهج المدرسية وأسس اختيار المعلمين
[س] :مييا المواقييف الثابتيية للملييك عبييدهللا األول بيين الحسييين تجيياه القضييية
الفلسطينية ؟ ◄ رفض وعد بلفور ◄ .رفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين
◄ مساندة الشعب األردني للشعب الفلسطيني بإرسال المساعدات وعقد
المؤتمرات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمشاركة في الثورات الفلسطينية
◄ سعيه المستمر لحل القضية الفلسطينية .

العربي الذي يمثله األردن .

◄ الحفاظ على عروبة القدس خالل حرب عام  ◄ 0928إتمام وحدة

ومن انجازاته في المجال السياسي:
◄ استثناء األردن من أحكام وعد بلفور

إعداد محمحد البطران 4777047770
ب .المجال الزراعي  ◄ :إنشاء أول مصرف زراعي لتمويل الفالحين
◄ إقامة أول محجر صحي بيطري ◄ صدر قانون
عام 0944
◄ افتتاح أول معرض صناعي زراعي
األحراج والغابات عام 0942
أردني في عمان عام . 0941

◄ حصول األردن على

الضفتين في عهده عام . 0905

شكل من أشكال الحكم الذاتي واالستقالل الجزئي عام . 0943
◄ توقيع المعاهدة األردنية البريطانية في  40شباط  ، 0948تنازلت
بموجبها حكومة االنتداب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .
◄ تشكيل األحزاب السياسية مثل ( حزب الشعب  ،الحزب الحر المعتدل ،
وحزب العمال األردني  ،حزب االستقالل  ،حزب الوطني األردني )
◄ إعالن استقالل في  0921 / 0 /40وقيام المملكة األردنية الهاشمية

[س] :وضح البنود التي تضمنها مشروع الملك المؤسس المقدم للحكومة
البريطانية في عام  7137لحل القضية الفلسطينية ( صيفي ) 0472 /
أ .إنشاء دولة عربية تضم األردن وفلسطين  .ب .وقف الهجرة اليهودية
وعدم السماح لليهود بشراء األراضي في فلسطين .

ج .تقليص مدة

االنتداب البريطاني .

والمناداة باألمير عبدهللا ملكا دستوريا على البالد
◄ إنجاز وحدة ضفتي األردن عام . 0905

[س] :ما النتائج الت ي ترتبت على مشاركة األردن في حرب عام  7107فيما
يتعلق بالقضية الفلسطينية  .؟ الحفاظ على عروبة القدس خالل حرب عام

[س] :وضح اهمية استثناء االردن من أحكام وعد بلفور ؟ حصول األردن
على شكل من أشكال الحكم الذاتي واالستقالل الجزئي عام . 0943

 ، 0928حيث قدم أبناء الجيش العربي أرواحهم فداء للقدس.

س :فسر تشكيل األحزاب السياسية في عهد اإلمارة أو عهد الملك المؤسس
عبدهللا األول .
ترسيخا للنهج الديمقراطي  ،والحريات السياسية واحتراما للتعددية  ،وحرية
الرأي منها.

[س]:بين موقف الملك المؤسس من القدس واألماكن المقدسة من خالل
المحافظة على عروبة وإسالمية القدس حيث رفض طلب اليهود بعطائهم
ممرا إلى حائط البرا ق  ،وكذلك رفض طلب الفاتيكان باألماكن المقدسة ،
وكذلك رفضه طلب العرب االنسحاب من القدس .

الوحدة الثالثة  /الهاشميون ( 77عالمة )
عهد جاللة الملك طالل بن عبدهللا 7120 - 7127
[س] :اذكر إنجازات التي تمت في عهد الملك طالل  -7 .وضع دستور
جديد للبالد عام  0904يتوافق والنظم الديمقراطية  ،واهم ما جاء في مواده
أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان .
 -0توقيع اتفاقية الضمان الجماعي ( معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون
االقتصادي)
 -3توثيق الصالت والروابط القومية بين الدول العربية
 -0توسيع قاعدة التعليم اإللزامي وجعله مجانيا  -0 .صدور قانون ديوان
المحاسبة .
[س] :فسـر صدور قانون ديوان المحاسبة في عهد جاللة الملك طالل بن
عبدهللا ؟ ليتولى مراقبة إيرادات الحكومة ونفقاتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عهد الملك الحسين بن طالل 7111 – 7123
تولي جاللة الملك الحسين سلطاته الدستورية في  0أيار ، 7123لتبدأ مرحلة
جديدة في تاريخ األردن الحديث مرحلة تسمى بالعصر الذهبي .
مالمح الفكر عند الملك الباني الحسين بن طالل
[س] :اذكر ثالثة من المواقف التي جسد الملك الحسين بن طالل – طيب هللا
ثراه – من خاللها الفكر القومي ( صيفي )0477 /
 .7تعريب قيادة الجيش العربي . 0901
 .0تحقيق الوحدة مع العراق عام  0908تحت مسمي االتحاد العربي
الهاشمي .
.3المشاركة في جميع مؤتمرات القمة العربية .
 .0طرح مشروع المملكة العربية المتحدة بين األردن وفلسطين عام 0914
 .2بذل الجهود لحل القضية الفلسطينية حال عادال .
 .1إقامة مجلس التعاون العربي ( األردن  ،اليمن  ،مصر  ،العراق ) عام
0989
[س] :بين أهمية انتهاج الحسين بن طالل رحمه هللا سياسة الوسطية
واالعتدال على المستويين الداخلي والخارجي ؟ (صيفي ◄ ) 0447 /
رأى أن هذين األمرين مهمان لصيانة الشخصية العربية  ◄.كون األردن
◄ اكسبه احترام العالم .
بذلك رؤية واقعية للقضايا العربية
◄ شهد األردن نهضة شاملة في شتى المجاالت االقتصادية والتربوية
والثقافية واالجتماعية
أالنجازات التي حدثت في عهد الملك الحسين .
أ – في مجال الصناعة .
س  :انجازات في الصناعة ؟
س :فسر حدوث نقلة نوعية في قطاع الصناعة األردنية أسهمت في تطوير
المجتمع األردني .
س :فسر تحول األردن من سوق مستهلكة إلى سوق منتجة .
س:فسر إرساء قاعدة صناعية في األردن؟
◄ بسبب وضع تشريعات تسهل عمليات االستثمار العربية واألجنبية .
◄ إقامة عدد من المدن الصناعية
◄ إنشاء مؤسسة تشجيع االستثمار
والمناطق الحرة
◄ تحول األردن من سوق مستهلكة إلى سوق منتجة إذ تطورت المستوردات
من سلع استهالكية إلى سلع إنمائية .
ب – في مجال الزراعة .
◄ تطوير البحوث الزراعية في محطات األبحاث .
◄ استخدام األساليب الحديثة في الزراعة  ◄ .بناء عدد كبير من السدود
◄ زيادة حجم الثروة الحيوانية عن ثالثة ماليين رأس
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ج .في مجال التجارة .
[س] :كان لقطاع التجارة في األردن عالقة وثيقة بقطاعات فرعية أخرى ،
حدد هذه القطاعات
◄ النظام المصرفي .
◄ قطاع النقل والموصالت
د .في مجال السياحة .
[س] :اذكر الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في األردن لتطوير قطاع
السياحة ؟
◄ االهتمام بالمواقع السياحية واألثرية في األردن ◄ ترميم األماكن
األثرية وصيانة المساجد والمقامات ◄ تطوير قطاع االستراحات والفنادق
 ◄ .تسويق األردن سياحيا عربيا وعالميا  ◄ .التركيز على تنشيط نوعي
السياحة العالجية والدينية
هـ .في مجال التعليم .
◄ صدور قانون المعارف لعام  0900ليصبح التعليم إلزاميا لألردنيين حتى
الصف السادس ثم جاء قانون التربية والتعليم لعام  0912أصبح بموجبه
التعليم إلزاميا حتى الصف التاسع  ،ثم صدر قانون التربية والتعليم لعام
0992
س :اذكر الثوابت الفلسفية للتربية وأهدافها لقانون التربية لعام 7110
.4إضافة مرحلة رياض األطفال
 -7إلزامية التعليم لمدة عشر سنوات
للمراحل التعليمية .
 . 3تعديل مرحلة التعليم الثانوي لتصبح مدتها سنتان بدال من ثالث  ،لتشتمل
ثالثة مسارات هي ( التعليم الثانوي الشامل بمساريه األكاديمي والمهني ،
والتعليم التطبيقي ).
 .2إنشاء الجامعات والمعاهد والكليات .
و .في مجال الرعاية الصحية .
◄ تطور هذا القطاع من حيث أعداد األطباء والممرضين والمراكز الصحية
والمستشفيات
◄ احتل األردن موقعا
◄وإنشاء أول وزارة للصحة عام . 0905
متقدما في مجال الصحة
ز – في مجال العمل االجتماعي .
[س] :فسـر تقوم فلسفة العمل االجتماعي في المملكة على أساس تنمية
اإلنسان وتأهيله ؟ لتفعيل دوره في عملية التنمية الشاملة للوصول إلى مجتمع
اإلنتاج والعدل والرفاه
[س] :ما أبرز الجهات الرسمية والتطوعية المناط بها مسؤولية العمل
االجتماعي وتطويره في األردن ؟ (وزارة شتوي) 0470 /
 .0الصندوق األردني الهاشمي للتنمية  .4مؤسسة الملك الحسين
 .3كلية األميرة رحمة
 .0صندوق المعونة الوطنية
 .2دار البر بالبراعم البريئة
 .1الهيئة الخيرية الهاشمية
 .7الصندوق األردني الهاشمي للتنمية :
يقدم خدماته في المجاالت التالية ؟ ( صيفي )0472/
◄ رعاية ذوي
◄ رعاية الطفولة وتأهيل المرأة وتنميتها.
االحتياجات الخاصة .
◄ تقديم مساعدات مالية لعالج المرضى الفقراء ◄ .مساعدة الطلبة الفقراء
على إكمال دراستهم ◄ تنفيذ حملة البر واإلحسان في رمضان
 .0مؤسسة الملك الحسين :
تعمل تحت مظلتها مؤسسة نور الحسين التي تأسست عام 0980م وتهدف إلى
◄ تحديد االحتياجات التنموية للمتجمع األردني والعمل على تنفيذها .
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ومن أبرز مشاريعها وبرامجها في مجال تنمية األسرة والمجتمع .؟
◄ مشروع اإلعالم الصحي للمحافظة على حياة األطفال  ◄ .معهد
◄ مركز التصميم والتسويق األردني.
العناية بصحة الطفل .
◄ مشروع المرأة والتنمية ويهدف إلى مساعدة النساء ذوات الدخل المتدني
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عهد الملك عبدهللا الثاني  /7شباط 7111 /
بعد أن انتقل الملك الحسين إلى رحمه هللا تعالي في  7شباط
 7111تسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني سلطاته الدستورية  ،حيث حقق
األردن في عهده الزاهر وما زال الكثير من اإلنجازات منها .

 .3كلية األميرة رحمة :
[س] :بين أهمية كلية األميرة رحمة ؟ ( وزارة ) 0447 /
تقوم على إعداد الكوادر المؤهلة علميا وعمليا في مختلف المجاالت العمل .

مالمح الفكر عند الملك المعزز عبدهللا الثاني ابن الحسين
[س] :ما النهج القومي الذي نهجه جاللة الملك عبدهللا الثاني  .حفظه هللا
– منذ توليه سلطاته الدستورية ؟
 .7توطيد العالقات الخارجية لألردن مع األقطار العربية  .0الحضور
 .-3عقد مؤتمر القمة العربي
الفاعل في المؤتمرات واللقاءات العربية
 .0دعم حق الشعب الفلسطيني
في عمان آذار  4550 /م
 . 2الدفاع عن القضايا العربية في المؤتمرات واللقاءات والمنتديات الدولية .

 .0دار البر بالبراعم البريئة :
وتقوم على رعاية األيتام وتربيتهم وتعليمهم .
موقف الملك الحسين من القضية الفلسطينية
[س] :بين الرؤيا الثاقبة للملك الحسين من القضية الفلسطينية؟
 .0بادر جاللته بالعمل على استعادة األراضي المحتلة وإحقاق الحقوق
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .
 . 4السعى على بناء قوة عسكرية أردنية قادرة على التصدي ألي عدوان .
 . 3طرح القضية الفلسطينية على المستوى العالمي بأسلوب حضاري شارحا
أبعادها وآثارها وسلبياتها على الواقع العربي والفلسطيني والدولي .
[س] :وضح أبرز وجوه الدعم والمساعدة التي قدمها األردن للقضية
الفلسطينية في عهد جاللة الملك الحسين بن طالل؟
[س] :أهم انجازات جاللة الملك الحسن بن طالل تجاه القضية الفلسطينية
◄ افتتاح المؤتمر الفلسطيني األول في القدس عام  0912الذي انبثق عنه
منظمة الفلسطينية
◄ الحرص على وحدة الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية .
◄ تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .
◄ إعالن قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية في 35
تموز . 0988
◄ تقديم العون للشعب الفلسطيني
◄ توقيع اتفاق مبادئ أردني فلسطيني مشترك عرف ( باتفاق الحادي عشر
من شباط عام  7170تضمن االتفاق على  (:شتوي )0472 /
ب .حق تقرير المصير للشعب
أ .مبدأ األرض مقابل السالم .
الفلسطيني
ج .حل قضية الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات هيئة األمم المتحدة .
د .حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها .و .التحرك المشترك على
المستوى الدولي لشرح هذه المبادئ .
[س] :إعالن قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية؟
ليتسنى لمنظمة التحرير ممارسة دورها في قيادة الشعب الفلسطيني نحو أقامة
دولته المستقلة .
[س] :قدم أدلة تثبت حرص جاللة الملك الحسين بن طالل على وحدة الصف
العربي تجاه القضية الفلسطينية.
 -0تأييد قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط عام  0912القاضي باعتبار
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني .
 -4إعالن قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية
س :المرتكزات االسياسية للسياسة الملك الحسين تجاه القضية الفلسطينية.
 -0تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه.
 -4االلتحام المصيري بين الشعب الفلسطيني واالردني

أ .في مجال التعليم .
[س  :ما اإلنجازات التي تمت في مجال التعليم في عهد جاللة الملك عبدهللا
الثاني.
◄ تشكيل لجنة ملكية لتكنولوجيا المعلومات .
◄ البدء بحوسبة التعليم في المدارس في إطار البرنامج الوطني.
◄ تطوير وتحديث المناهج وبنائها على االقتصاد المعرفي .
◄ التوسع في تدريس اللغة االنجليزية ابتداء من الصف األول .
[س] :فسـر حوسبة التعليم في المدارس في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني
من أجل رفع قدرات الخريجين التنافسية في عصر المعلوماتية .
ب .في مجال الصحة .
[س] :أذكر إنجازات جاللة الملك عبدهللا الثاني في مجال الصحة.
◄ بناء المستشفيات وتطويرها وتزويدها بالكوادر الطبية والتمريضية
الالزمة .
◄ افتتاح مستشفي الدكتور جميل التوتنجي في سحاب عام . 4550
◄ تأهيل مستشفي البشير بإنشاء مبني بسعة (  ) 305سريرا مخصصة
لألطفال واألمراض النسائية
◄ إقامة مستشفي األمير حمزة في طبربور بسعة (  ) 255سرير .
◄ إعادة تأهيل مستشفي األميرة بسمة .
[س] :وضح محاور التي عملت عليها وزارة الصحة انسجاما مع
توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني ين الحسين .
 .4تنمية القوى البشرية الصحية
 .0اعتماد مبدأ الرعاية الصحية األولية
 .3تطوير مجاالت البحث العلمي وتوسيعها
كما ونوعا
 . 2إجراء الدراسات  ،بهدف تطوير نظام التأمين الصحي وتحسينه .
 .0توفير العالج الطبي المجاني للفقراء والمحتاجين
ج .في مجال االستثمار
◄ زيادة حجم االستثمار في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار .
◄ توفير حوالي (  ) 45ألف فرص عمل وفرتها المشاريع االستثمارية .
◄ زيادة فرص االستثمار في قطاع ( السياحة العالجية وسياحة المؤتمرات
والتعليم المهني السياحي  .شركات النقل السياحي والزوارق السريعة والفندق
الحديثة والمطاعم العائمة ).
[س] :ما القطاعات االقتصادية األردنية التي أسهمت أكثر من غيرها في
جذب االستثمارات ؟ ( الجواب النقطة الثالثة السابقة )
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[س] :ما العوامل التي ساعدت في تشجيع االستثمار وتنميته و تسويق
األردن اقتصاديا عربيا ودوليا :
◄ إنشاء المنطقة االقتصادية الحرة في العقبة ◄ أصبحت البتراء في عهده
من عجائب الدنيا السبع .
◄ المشاركة في المؤتمرات االقتصادية كمؤتمر دافوس في سويسرا
◄ الخلوات االقتصادية بين القطاعين العام والخاص في منطقة البحر الميت.
د .مجاال األمن الغذائي والمائي .
[س :فسـر تاكيد رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني على ضرورة االرتقاء
بقطاع الزراعة .؟ ألنه صمام لألمن الغذائي وركن أساسي من أركان
االقتصاد الوطني .
ماالعناصر األساسية لإلستراتيجية الزراعية في فكر جاللة الملك عبدهللا
الثاني :
◄ تحسين أصناف
◄ استخدام التقنيات الحديثة .
◄ تطوير نوعية البحث واإلرشاد الزراعي
المزروعات .
◄ تحسين وسائل تسويق
◄ توفير مستلزمات اإلنتاج .
المنتجات الزراعية ◄ تقديم الخدمات المالية والفنية .
س] :فسر تاكيد جاللة الملك عبدهللا الثاني على ضرورة تحسين وسائل
تسويق المنتجات الزراعية .
ليتمكن المزارع من أن ينال جزاء كده  ،ومعاناته ويعزز ارتباطه بأرضه .
وتشجيع المشاريع الفردية والشركات الزراعية المساهمة
[س] :ما العناصر األساسية لإلستراتيجية المائية في فكر جاللة الملك
عبدهللا الثاني .
[س] :وضح رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني تجاه الموارد المائية .؟
هو االهتمام بالموارد المائية من خالل :
◄ البحث عنها وتنميتها وتخفيض معدالت استنزافها  ◄ .ضمان حسن
إداراتها ◄ .رفع كفاية تخزينها ونقلها .
[س] :فسـر يعد توفر الموارد المائية أهم عناصر تحقيق األمن المائي ؟
 -0ألنه يمثل عصب الحياة .
 -4أساس التنميتين االقتصادية واالجتماعية .
 -3وتعتمد عليه كافة األنشطة البشرية
[س] :فسر تاكيد رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني على ضرورة االهتمام
بالموارد المائية.
بسبب محدودية موارده المائية  ،فيتصف بمعدل امطار منخفض وارتفاع
مستمر في معدالت الطلب على الماء.
هـ .مجال العالقات الخارجية .
[س]:أذكر إنجازات الملك عبدهللا الثاني في مجال العالقات الخارجية .
نفسها مالمح الفكر القومي
و .في مجال الجيش العربي  ( .وزارة شتوي ) 0441 /
◄ رفع الكفاءة القتالية للجيش العربي بالتدريب النوعي والتسليح .
◄ االشتراك في المعارض العسكرية .
◄ تأكيد الدور اإلنساني على المستوى العالمي بالمشاركة في قوات حفظ
السالم .
◄ الدعم المستمر لمنتسبي القوات المسلحة األردنية.

س]:فسر مشاركة القوات المسلحة االردنية في المعارض العسكرية.
لالطالع على أرقي منا توصنلت لنه التكنولوجينا العسنكرية فني مجنالي التسنلح
والتطوير واالستفادة من ذلك في تطوير القوات المسلحة األردنية .
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[
األمير حسين بن عبدهللا الثاني " ولى العهد "
 صدرت اإلرادة الملكية السامية باختيار سموه " وليا للعهد " في الثاني منتموز عام 4559م.
موقف الملك عبدهللا الثاني من القضية الفلسطينية
س] :بين النهج الذي أنتهجه جاللة الملك عبدهللا الثاني تجاه القضية
الفلسطينية؟
أنتهج جاللته سياسة االتزان والحكمة  ،ومنع التفريط بالحقوق والمطالب
العربية وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
تجلت سياسة الملك عبدهللا الثاني في خدمة القضية الفلسطينية من ◄ دعم
◄ القيام بدور دبلوماسي كبير لحل القضية
القيادة الفلسطينية .
الفلسطينية عن طريق المفاوضات .
◄ تبرع جاللته بماله ودمه في سبيل نصرة القضية الفلسطينية .
◄ عالج جرحي االنتفاضة الفلسطينية في مستشفيات المملكة .
◄ إرسال كوارد طبية أردنية متخصصة لألراضي المحتلة .
[س] :فسـر أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني أهمية القضية الفلسطينية
ومحوريتها .
بوصفها قضية العرب وجوهر الصراع في المنطقة .
[س] :بين رؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني إلنقاذ الشرق األوسط والعالم .
رفع الظلم عن الفلسطينيين وتحقيق العدالة لهذا الشعب الشقيق  ،لينعم بحريته
ودولته المستقلة وعاصمتها القدس
[س] :فسـر يعد ارتباط المملكة األردنية الهاشمية بفلسطين بشكل عام
والقدس بشكل خاص جزءا مهما من تاريخ المملكة (.شتوي )0474 /
◄ المسجد األقصى مسرى الرسول .
◄ في القدس ضريح الشريف الحسين بن علي
◄ على ابواب االقصى استشهد الملك المؤسس
◄ فلسطين وشعبها القضية المركزية في ضمير الهاشميين.
تسلسل
اإلعمار

الملك الذي
أنجز في عهده

االول

الشريف
الحسين بن
علي

إنجازات  /أعمال اإلعمار
◄تقديم 40ألف جنيه ذهبيا إلعمار
المسجد األقصى والمحافظة عليه.
◄ تغيير األركان التي كانت تحمل
القبة بأركان جديدة من االسمنت
المسلح

الثاني
الملك الحسين
بن طالل
الثالث

الملك الحسين
بن طالل

الرابع

الملك عبدهللا
الثاني

تشكيل لجنة إعمار خاصة باألماكن
المقدسة
رصد (  ) 09مليون دينار إلزالة آثار
الحريق األقصى
مالحظة  :حرق المسجد االقصى
7111م
◄تمت الموافقة في عام  0980على
إعداد وتنفيذ مشروع إعمار قبة
الصخرة لكن تفجير االنتفاضة األولى
حال دون تنفيذه .
◄إعادة بناء منبر صالح الدين
االيوبي وتركبيه وأرسله إلى القدس
في . 4551
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شجرة النسب ( ) 0
علي
الشريف الحسين ( ملك العرب والحجاز وأمير مكة )
الملك عبدهللا األول ( المؤسس)
الملك طالل
الملك الحسين ( الباني )

شجرة النسب ( )7
كالب
قصي ( ملك مكة ) الجد الرابع
عبد مناف الجد الثاث
عمرو بن عبد مناف
(هاشم ) جد الهاشميين الجد الثاني
عبد المطلب الجد األول
عبدهللا
سيدنا محمد

الملك عبدهللا الثاني ( المعزز)

 -0أول أمير هاشمي لمكة بعد الفتح األسالمي  :قتادة بن أدريس
 -3جد العبادلة  :عبدهللا بن الحسن

 -4جد العباسيين  :العباس
 - 2راعي الهدالء  :عون بن محسن

 -0يرجع نسب الهاشميين إلى عمرو بن عبد مناف ( هاشم ) والتي ترجع في نسبها إلى قبيلة قريش والتي ترجع في نسبها إلى سيدنا اسماعيل
 -1عقد في حلف الفضول في دار عبدهللا بن جدعان

 - 7الشخص الذي اجتمعت له الحجابة والسقاية والرفادة واللواء هو  :قصي بن كالب

 -8ضم حلف الفضول ( بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم )

 -9انتزعت قريش السيادة من قبيلة خزاعة

 -05رئيس هيئة الوكالء  :األمير علي بن الحسين

 - 00وكيل هيئة الوكالء وقاضي القضاة  :الشيخ عبدهللا السراج

 -70وكيل الحربية ووزير الدفاع  :عزيز المصري

 -03تأسيس الحكومة العربية في سوريا  :األمير فيصل بن الحسين

 -02أول رئيس حكومة في عهد األمارة األردنية  :رشيد طليع

 -00أول شخصية أردنية دخلت الحكومة في عهد األردنية  :علي خلقي الشرايري

 -01ضمت الحكومة في عهد األمارة األردنية شخصيات من  :سوريا وفلسطين والحجاز واالردن
 – 01اطلق مشروع الهالل الخصيب ( بالد الشام والعراق )  :نوري السعيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -0فترة حكم االشراف من ( 7102 – 7047م ) أما فترة حكم الهاشميون لحجاز من 7047 - 117
 -4انتقلت السيادة إلى قريش في  :القرن الخامس ميالدي
 -2الثورة العربية الكبرى  74 :حزيران7171

 - 3عقد حلف الفضول في عام  214 :م
 -0انتهى الحكم العربي الهاشمي في الحجاز عام 7100 :

 -1انتهى الحكم العربي الهاشمي في سوريا عام  7104 :بعد معركة ميسلون بسبب االحىالل الفرنسي
 -1انتهى الحكم العربي الهاشمي في العراق عام  7127 :بعد انقالب عسكري
 -8دخول العراق عصبة االمم عام 0934
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الرقم

التاريخ

الحدث التاريخي أو المناسبة الوطنية

0

 37آذار 7107

تأسيس إمارة شرق األردن

4

77نيسان7107

تشكيل أول حكومة مركزية في إمارة شرق األردن برئاسة رشيد طليع

3
2

 02شباط 7107
7101

توقيع المعاهدة األردنية البريطانية تنازلت بموجبها حكومة االنتداب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
إجراء أول انتخابات تشريعية  ،وتشكيل أول مجلس تشريعي

0

 02أيار 7101

1

7107

إعالن االستقالل وقيام المملكة األردنية الهاشمية  ،والمناداة باألمير عبدهللا بن الحسين ملكا دستوريا على
البالد
وضع أول دستور للبالد  ،وتشكيل مجلس األمة األول

1

7124

وحدة ضفتي األردن

8

 0أيار 7123

تولى جاللة الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية

9

 7شباط 7111

وفاة جاللة الملك الحسين بن طالل رحمه هللا  ،والمناداة باألمير عبدهللا بن الحسين بن طالل ملكا للمملكة
األردنية الهاشمية

05

 34تموز 7177

إعالن قرار فك االرتباط بين الضفتين

00

 7آذار 7121

إعالن تعريب قيادة الجيش العربي

04

7127

وحدة األردن مع العراق تحت مسمى االتحاد العربي الهاشمي

03
02
00
01
01

7170
0تموز 0441
 74حزيران 7171
7120
0447

طرح مشروع المملكة العربية المتحدة الذي يضم األردن وفلسطين
صدرت اإلرادة الملكية السامية باختيار سمو األمير الحسين بن عبدهللا " وليا للعهد "
أعالن الثورة العربية الكبرى
صدور الدستور األردني في عهد الملك طالل
إعادة بناء منبر صالح الدين وارسله إلى القدس في عهد الملك عبدهللا الثاني

