الوحدة األولى  /األردن عبر العصور

مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )

أعداد محمد البطران 4777047770

■ في القرن الرابع قبل الميالدي دخلت االردن في حكم اليونان ومن أهم
آثارهم قصر العبد في بلدة عراق األمير في وادي السير.

الفصل األول :األردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية
الدولة العثمانية

■ في القرن األول قبل الميالدي بدأ الحكم الروماني لألردن حيث شهد هذا
العصر:
ب -تشكيل حلف المدن العشر "
أ  -إعادة تعمير المدن اليونانية
الديكابوليس"
ج -بناء الكنائس المسيحية المزينة بالفسيفساء في العديد من المناطق ( ميزات
هذه الحقبة )

{س} :فسر تسمية األردن بهذا األسم ؟ نسبة إلى نهر األردن.
{س} :ما الداللة اللغوية لكلمة األردن في اللغات القديمة " اللغة
اآلرامية "؟
تعني النهر المتعرج  ،شديد االنحدار

◙ اتحاد الديكابوليس  :هو حلف اقتصادي وعسكري ( فسر ) لحماية حدود
اإلمبراطورية الرومانية ،عرف بحلف المدن العشر.

أوالا :األردن في العصور القديمة
{س} :فسر يعد األردن من مواطن الحضارات القديمة في العالم ؟
{س} :ما الدالئل التي تشير إلى التواجد البشري في االردن القديم ؟
وجود آثاراألنسان المادية التي تعود إلى العصور الحجرية القديمة في مختلف
المناطق األردنية.

جدول بين اسماء األردنية في اتحاد الديكابوليس
اسمها( عرفت ) في العهد الروماني
المدينة االردنية
فيالدلفيا
عمان
جراسيا
جرش
جدارا
ام قيس
أرابيال
اربد

{س} :بين ( وضح ) مظاهر التطور التي حدثت لألردن عبر العصور
القديمة ؟ حيث ظهرت في -:
■ العصر الحجري الحديث تجمعات وقرى زراعية صغيرة .

{س} :اذكر( حدد ) أهم المناطق التي تعود للعصر الحجري الحديث في ◙ المغطس  :هو المكان الذي عمد فيه السيد المسيح عليه السالم ،ويقع في
وادي الخرار إلى الشمال من البحر الميت ( .اهمية المغطس)
االردن ؟
قرية عين غزال األثرية في جنوب شرق عمان
{س} :فسر يعد معلما ا تاريخيا ا ودينيا ا يجذب آالف الزوار والحجاج المسيحيين
■ العصر النحاسي استخدام اإلنسان معدن النحاس ،وظهرت البلدات المستقره .من مختلف أنحاء العالم ؟ ألنه المكان الذي عمد فيه السيد المسيح عليه
السالم ( .اهمية المغطس)
{س} :اذكر( حدد ) أهم المناطق التي تعود للعصر النحاسي في االردن ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ وادي فينان في الطفلية ■ تليالت الغسول شمال البحر المبت

ثانيا :األردن في العصور اإلسالمية

■ العصر البرونزي نشأت المدن المحاطة باألسوار ،واستخدام الري المنظم.
■ العصر الحديدي قامت على أرض األردن ثالث ممالك عربية( األدومية ،
المؤابية  ،العمونية )

{س} :اذكر المعارك التي خاضها المسلمين مع الروم؟
■ مؤته ■ طبقة فحل ■ اليرموك

{س} :بين مظاهر األمويين في األردن ؟
{س} :أذكر الممالك العربية التي قامت على أرض األردن في العصر بناء العديد من القصور على أرض األردن مثل قصر ( عمرة  ،المشتي
برقع  ،الطوبة  ،الحرانة الموقر  ،القسطل ) .
الحديدي؟
المملكة

العاصمة

المملكة األدومية

بصيرا

■ لوقوعها على طريق الحج الشامي وطريق التجارة .

المملكة المؤابية

ذيبان

المملكة العمونية

ربة عمون " عمان "

■ لموقعها المتوسط بين األقاليم اإلسالمية  ■ .وبعدها عن العاصمة
األموية دمشق .

{س} :فسر اختيار العباسيين منطقة الحميمة مكانا ا النطالق دعوتهم ؟

◙ الحميمة  :بلدة تقع جنوب االردن شهدت انطالق الدعوة العباسية

■ في القرن السادس قبل الميالد قامت مملكة االنباط العرب وعاصمتها
البترا.
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◙ سياسة التتريك  :سياسة طبقها حزب االتحاد والترقي على البالد
{س} :وضح مظاهر اهتمام العباسيين باألردن؟ أو بين أثر اختيار العربية من خالل فرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية
العباسيين لمنطقة الحميمة ؟
واهمال اللغة العربية  ،وفرض الضرائب الباهظة والتجنيد اإلجباري
اصبحت األردن جزءا من الدولة العباسية  ،حيث كانت أيلة ( العقبة ) على العرب.
ميناء تجاريا ً مهما ً على البحر األحمر ومراكز لتحصيل الضرائب على
{س} :بين السياسة التي طبقها حزب االتحاد والترقي على البالد
السفن التجارية .
العربية ؟
■ فرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية
■ فرض الضرائب الباهظة
■ اهمال اللغة العربية
{س} :بين نتائج الحمالت الفرنجة على بالد الشام في بداية القرن 5هـ ■ التجنيد اإلجباري على العرب.
( الحادي عشر ميالدي)؟
السيطرة على سواحل بالد الشام وبيت المقدس،وقام الفرنجة ببناء القالع {س} :فسر مطالبة العرب باالستقالل عن الدولة العثمانية؟
الحصينة في األردن مثل قلعة الشوبك (مونتريال) وقلعة الكرك .
بسبب ظلم االتحاديين األتراك للعرب  ،ودخول الدولة العثمانية الحرب
العالمية األولى (1118 -1111م) إلى جانب دول الوسط ( ألمانيا
والنمسا )  ،وإقامة دولة عربية تضم البالد العربية في آسيا .
◙ مونتريال :اسم اطلق على قلعة الشوبك بناه الفرنجة .
◙ معركة حطين  :معركة حدثت عام  385هـ بين الفرنجة والمسلمين
بقيادة صالح الدين االيوبي تمكن من استعادة قالع الكرك والشوبك {س} :فسر توجه أنظار العرب للشريف الحسين بن علي لتحقيق
وتحرير القدس بعد هزيمة الفرنجة.
مطالبهم؟
بصفته شخصية دينية وسياسية مرموقة  ،جمعت بين النسب الهاشمي
المتصل بالنبي محمد  والقيادة الحكيمة  ،اذا كان زعيما ً لمكه  ،ورائداً
{س} :عدد أهم المعالم األثرية التي تعود للعصر األيوبي في األردن؟
للنهضة العربية في تلك المدة ،وذلك من أجل قيادتهم وتخليصهم من ظلم
بنوا
االتحاديين وتأسيس دولة عربية مستقلة برئاسته.
■ مسجد عجلون الكبير.
■ قلعة السلط
■ قلعة عجلون
{س} :فسر تزعم الشريف الحسين بن علي النهضة العربية الحديثة ؟
{س} :بين مظاهر اهتمام المماليك باألردن؟
■ بناء القالع وتجديدها كبناء قلعة العقبة

من أجل تحرير العرب ووحدتهم  ،وتحقيق الحياة الفضلى لهم .

■ ترميم قلعة الشوبك
{س} :فسر أرسل الشريف الحسين ابنه األمير فيصل إلى دمشق؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا :األردن في العصر الحديث

لاللتقاء بقادة الجمعيات العربية ،الذين زودوه بمطالب الحركة العربية
التي عرفت بميثاق دمشق عام 1113م.

دخلت بالد الشام تحت الحكم العثماني بعد انتصار العثمانيين على
المماليك في معركة مرج دابق عام 1311م.

{س} :اذكر ( عدد ) مطالب الحركة العربية التي عرفت بميثاق دمشق
عام 7175م؟

◙ معركة مرج دابق  :معركة انتصر فيها العثمانيين على المماليك
عام 1311م.

تأسيس دولة عربية ضمن آسيا العربية  ،والمناداة بالشريف الحسين بن
علي ملكا ُ على العرب.

{س} :فسر إنشاء العثمانيين سكة حديد الحجاز ؟
لتحقيق الدولة العثمانية سيطرتها على بالد الشام والحجاز .

{س} :أعلن الشريف الحسين بن علي انطالق الثورة العربية الكبرى
في  74حزيران عام 7171م ؟ بهدف النهوض بالعرب وتحريرهم من
الهيمنة واالستبداد والطغيان الذي مارسه االتحاديون والسعي نحو الحياة
الفضلى لكل العرب.

سكة حديد الحجاز  :سكة حديد تمتد من دمشق عبر األردن إلى األماكن
المقدسة في الحجاز
◙ حزب االتحاد والترقي  :حزب سياسي تركي وصل إلى سده الحكم
في الدولة العثمانية.
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الفصل الثاني  :استقالل المملكة األردنية الهاشمية

{س} :فسر تعد الثورة العربية الكبرى ثورة قومية عربية ؟

ألن هدفها النهوض بالعرب وتحريرهم من الهيمنة واالستبداد والطغيان {س} :فسر نشوء فراغ سياسي في منطقة األردن ؟ بسبب انهيار
الذي مارسه االتحاديون  ،والسعي نحو الحياة الفضلي لكل العرب.
الحكومة العربية الفيصلية في سوريا (1121م) واحتالل فرنسا لها.
{س} :بين نتائج الثورة العربية التي قادها الشريف الحسين وانجاله {س} :ما النتيجة التي ترتبت على انهيار الحكومة الفيصلية في
األمراء (علي وفيصل وعبدهللا وزيد) ؟
سوريا؟
■ تحقيق االنتصار على الجيوش العثمانية في الحجاز وبالد الشام بين ■ نشوء فراغ سياسي في األردن .
عامي( 1111م – 1118م ) ■ انسحاب القوات العثمانية من البالد
■ تشكيل حكومات محلية في كل من الكرك والسلط وعجلون إال إنها لم
العربية .
تلب طموح أبناء األردن في الوحدة ،واالستقالل.
■ تأسيس األمير فيصل بن الحسين حكومة عربية في سوريا استمرت
■ التفاف أبناء األردن وأحرار العرب الذين لجؤوا إلى األردن حول
حتى عام 1121م.
الشريف الحسين بن علي (فسر) لقيادة الحركة العربية في األردن،
وتحرير سوريا وتخليصها من االحتالل الفرنسي .
{س} :رتب زمنيا ا المؤامرات االستعمارية التي تعرضت لها البالد
العربية في آسيا؟
{س} :أذكر المؤامرات االستعمارية التي تعرضت لها البالد العربية {س} :فسر كلف الشريف الحسين بن علي نجله األمير عبدهللا األول
بن الحسين بالتوجه إلى األردن؟
في آسيا ؟
{س} :وضح كيف سعت القوي االستعمارية ( بريطانبا وفرنسا ) لقيادة الحركة العربية في األردن ،وتحرير سوريا وتخليصها من
االحتالل الفرنسي ،بسبب نشوء فراغ سياسي في األردن  ،وتشكيل
للسيطرة على البالد العربية في آسيا؟
حكومات محلية في كل من الكرك والسلط وعجلون والتي لم تلب طموح
■ عقد اتفاقية سايكس بيكو السرية عام 7171م بين فرنسا وبريطانيا أبناء األردن في الوحدة ،واالستقالل.
التي نصت على تقسيم بالد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بينهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالا :نشأة إمارة شرق األردن

■ أعلن وعد بلفور في عام 7177م من قبل بريطانيا الذي نص على
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ( .تعريف وعد بلفور )
وصل األمير عبدهللا بن الحسين إلى مدينة معان في  21تشرين األول
عام 1121م ،واستقبله أهالي شرق األردن استقباالً حافالً .
■ مؤتمر سان ريمو عام 7104م الذي تقرر فيه وضع سوريا ولبنان
تحت االنتداب الفرنسي والعراق واألردن وفلسطين تحت االنتداب {س} :ما اآلمال التي عبر عنها أهالي شرق األردن لألمير عبدهللا بن
البريطاني على أن تتولى الدولة المنتدبة تنفيذ وعد بلفور ( .تعريف الحسين عند قدومه لألردن؟
مؤتمر سان ريمو ).
بداية عهد جديد من الحرية واالستقالل والتخلص من الظلم واالستبداد.
{س} :ما االثر المترتب على ( نتائج ) مؤتمر سان ريمو؟
{س} :فسر قدوم األمير عبدهللا بن الحسين إلى شرق األردن عام
ً
وجهت فرنسا إنذارا للملك فيصل للخروج من سوريا ،إال أنه رفض 7104م؟
اإلنذار ،فحصلت المواجهة بين العرب والفرنسيين في معركة ميسلون
عام 1121م والتي أدت إلى انهيار الحكومة العربية الفيصلية ووقوع {س} :بين الهدف من قدوم األمير عبدهللا األول إلى شرق األردن؟
سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي المباشر (.أسباب معركة ميسلون) مقاومة االستعماراألجنبي وتحرير البالد .
◙ معركة ميسلون :معركة حدثت عام 1121م بين القوات العربية خاض األمير عبدهللا بن الحسين مفاوضات شاقة وزير المستعمرات
والفرنسية أدت إلى انهيار الحكومة العربية الفيصلية ووقوع سوريا البريطانية ونستون تشرشل والمندوب البريطاني في فلسطين هربرت
ولبنان تحت االنتداب الفرنسي المباشر
صموئيل في القدس بتاريخ  21آذار عام 1121م.
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ثالثاا :النضال األردني لنيل االستقالل.

{س} :فسر خاض األمير عبدهللا بن الحسين مفاوضات شاقة مع
حكومة االنتداب البريطاني؟
{س} :بين موقف األمير عبدهللا بن الحسين واألردنيين من االنتداب
بسبب القرارات واالتفاقيات المسبقة التي هدفت إلى تمزيق البالد البريطاني والمعاهدة األردنية البريطانية ؟
العربية  .بإضافة إلى خطورة ما جاء في صك االنتداب الصادر عن
{س} :فسر عقد المؤتمر الوطني األول في عمان عام 7107م ؟
عصبة األمم الذي ينص على شمول أرض األردن ضمن الوعود التي
■ استمرار األمير عبدهللا بن الحسين بجهوده ومساعيه لنيل االستقالل
ستنفذ على حساب البالد العربية.
التام بمشاركة األردنيين في رفض االنتداب البريطاني ،ورفض أي
اتفاق ال ينص على سيادة اإلمارة األردنية واستقاللها الحقيقي.
{س} :فسر استطاع األمير عبدهللا انتزاع
اعتراف بريطانيا بالبالد ■ زيادة نشاط الحركة الوطنية .
الواقعة إلى الشرق من نهر األردن ؟ بصفتها أرضا ً عربية مستقلة ،و
خبرته السياسية ورؤيته الثاقبة للمستقبل.
◙ المؤتمر الوطني األول :مؤتمر عقد في عمان عام 1128م وهوأول
مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث ،وحضره ( )131مندوبا ً من
مالحظة هامة  :تسني لألمير عبدهللا أن يعلن إمارة شرق األردن  ،الزعماء والشيوخ والمفكرين واألدباء الذين مثلوا كافة مناطق شرق
وشرع في بناء الدولة المركزية وعهد إلى رشيد طليع بتشكيل أول
األردن.وانتخب حسين الطراونة رئيسا ً للمؤتمر .
حكومة في شرق األردن بتاريخ  77نيسان 7107م.
{س} :اذكر أبرز بنود الميثاق الوطني األردني األول ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالا  :اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ،برئاسة صاحب
السمو األمير عبدهللا بن الحسين وأعقابه من بعده.

ثانياا :المعاهدة األردنية البريطانية 7107م

ثانيا ا :ال يعترف شرق األردن بمبدأ االنتداب إال بوصفه مساعدة فنية
{س} :فسر توقيع المعاهدة األردنية البريطانية في  04شباط
نزيهة لمصلحة البالد .
7107م؟
ثالثا ا  :يجب أن تكون االنتخابات حرة مصونة من كل تدخل وأن
بسبب مواصلة األمير عبدهللا بن الحسين نضاله ومساعيه لنيل
الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
االستقالل الكامل وإنهاء االنتداب مدعوما بالمطالب الشعبية .
رابعا ا :يعد األردن كل تشريع استثنائي ال يقوم على أساس العدل
والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا ً باطالً.
{س} :أذكر أهم بنود المعاهدة األردنية البريطانية عام 7107م؟
■ االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن ■ يتولى األمير عبدهللا بن
■ تعيين حدود إمارة شرق األردن
الحسين التشريع واإلدارة.

{س} :بين صيغة العالقة المقترحة بين بريطانيا وإمارة شرق األردن
في ضوء بنود الميثاق الوطني؟ ال يعترف شرق األردن بمبدأ االنتداب
إال بوصفه مساعدة فنية نزيهة لمصلحة البالد محددة.

■ وضع قانون أساسي (دستور) إلمارة شرق األردن.

{س} :بين موقف المؤتمرات الوطنية األخرى التي عقدت بين عامي
◙ المعاهدة األردنية البريطانية  :معاهدة وقعت مع حكومة االنتداب (7111 -7101م)؟
البريطاني في  21شباط 1128م أعترفت بتأسيس إمارة شرق األردن.
{س} :بين مظاهر السياسية التي عكستها المؤتمرات الوطنينة ؟
وتعيين حدود إمارة شرق األردن.
■ مساندة جهود األمير عبدهللا بن الحسين في السعي نحو االستقالل.
■عكست المؤتمرات الوطنية وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية
■ نمو الوعي السياسي والنضج الفكري لدى األردنيين بوقت مبكر من
تاريخ األمارة  ،وقدرتهم على مواجهة األحداث السياسية التي تهددها.

1

الوحدة األولى  /األردن عبر العصور

مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )

أعداد محمد البطران 4777047770

س} :وضح ( أعط أدله على) الجهود التي بذلها األمير عبدهللا بن ■ إقرار نظام ملكي نيابي وراثي.
الحسين واألردنيون لنيل االستقالل ؟
■ الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات واالتفاقيات.
أرسل المذكرات االحتجاجية الشعبية والرسمية للمطالبة باالستقالل إلى ■ المملكة األردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة
عصبة األمم المتحدة بصفتها منظمة دولية وإلى الحكومة البريطانية ملكها ال يتجزأ.
بوصفها الدولة المنتدبة على األردن .
{س} :أذكر قرارات المجلس التشريعي األردني المنعقد بتاريخ 00
{س} :فسر أرسل المذكرات االحتجاجية الشعبية والرسمية للمطالبة آيار 7101م ؟
باالستقالل إلى عصبة األمم المتحدة وإلى الحكومة البريطانية؟
■ إعالن البالد األردنية دولة مستقلة استقال ً
ال تاما ً وذات حكومة ملكية
إلى عصبة األمم بصفتها منظمة دولية وإلى الحكومة البريطانية
وراثية نيابية.
بوصفها الدولة المنتدبة على األردن .
■ البيعة بالملك لسيد البالد ومؤسس كيانها وبوصفه ملكا ً دستوريا ً على
رأس الدولة األردنية بلقب حضرة صاحب الجاللة ملك المملكة األردنية
{س} :ما القرار الصادر عن هيئة األمم المتحدة عام 7105م
الهاشمية.
بخصوص استقالل األردن؟
وصول األردن إلى مرحلة استكمال بناء مؤسساته الدستورية لتحقيق
دولة ذات سيادة قادرة بموجبها على إدارة شؤونها بنفسها .حيث اعترفت وعندما رفع هذا القرار إلى الملك وشحه بالعبارة اآلتية( :متكالً على هللا
بريطانيا بهذا القرار.
تعالى أوافق على هذا القرار ،شاكراً لشعبي واثقا ً بحكومتي).
{س} :فسر وصول األردن إلى مرحلة استكمال بناء مؤسساته
وفي يوم  05آيار عام 7101م تم إعالن استقالل المملكة األردنية
الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة ؟
الهاشمية  ،وأصبح اليوم الرسمي لألحتفال بمناسبة االستقالل في كل
بسبب جهود القيادة الهاشمية  ،والوعي األردني وطموحه في إنشاء دولة عام .
المؤسسات والقانون المستنده إلى النهج الديمقراطي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{س} :مالمح النهج السياسي للملك عبدهللا األول بن الحسين؟

رابعاا :إعالن االستقالل

السياسي للملك عبدهللا األول بن

{س} :اذكرأهم قواعد منهج
فسر  :توجه األمير عبدهللا بن الحسين إلى بريطانيا يرافقه رئيس الحسين؟
الوزراء إبراهيم هاشم ؟
■ العدل وخشية هللا ،ألن العدل أساس الملك ورأس الحكمة مخافة هللا.
للتفاوض من أجل استكمال إجراءات استقالل األردن  ،وإنهاء
■ المثابره على خدمة الشعب والتمكين لبالدنا.
االنتداب البريطاني ،وتاكيد أن شرق األردن دولة مستقلة ذات سيادة.
■ التعاون مع ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ً ومجد
اإلنسانية كلها
{س} :بين قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية؟ نص ص77
■ ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا .
إعالن استقالل البالد األردنية استقالالً تاما ً على أساس النظام الملكي
النيابي مع البيعة لسيد البالد ومؤسس كيانها (عبدهللا بن الحسين المعظم)
ملكا ً عليها (.تعريف وثيقة االستقالل)
نتائج إعالن االستقالل  :عمت الفرحة مدن األردنية  ،وجرت مراسيم
االحتفال وتقديم وثيقة البيعة بالملك  ،وجرى استعراض للجيش العربي ،
وتبليغ الدول العربية ودول العالم بقرار استقالل األردن .
{س} :ما التعديالت الدستورية المترتبة على االستقالل؟
{س} :ما أبرز التعديالت الدستورية عام 7101م
■ تحل كلمات المملكة األردنية الهاشمية محل كلمتي إمارة شرق
األردن حيثما وردت.
■ تحل كلمة صاحب الجاللة الملك محل كلمة سمو األمير.
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الوحدة األولى  /األردن عبر العصور مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )
شجرة النسب المطلوب منها
نهاية الشجرة
بداية الشجرة
عون
كالب الجد الرابع
عبد المعين
قصي
محمد
عبد مناف
علي
عمرو بن عبد مناف ( هاشم)
جد الهاشمين
الشريف الحسين ملك العرب وامير مكه
عبد المطلب
الملك المؤسس عبدهللا األول
عبدهللا
الملك طالل
سيدنا محمد 
الملك الحسين ( الباني)
الملك عبدهللا الثاني ( المعزز)
** عون بن محسين  :راعي الهدالء الجد الثاني للشريف بن الحسين
** قتادة بن ادريس  :أول أمير هاشمي لمكة بعد الفتح االسالمي.

الهاشميون في األردن ينحدروا من فرع االشراف وهم أحفاد الحسن االبن اكبر لالمام علي بن ابي طالب وزجته فاطمه الزاهره.
{س} :قارن بين القانون األساسي لعام 7107م والتعديالت الدستورية عام 7101م ؟
القانون األساسي
7107م

التعديالت الدستورية 7101م

تسمية األردن

إمارة شرق األردن

المملكة األردنية الهاشمية

تسمية حاكم
البالد
نظام الحكم

صاحب السمو األمير

صاحب الجاللة الملك

أميري نيابي وراثي

ملكي نيابي وراثي.

المادة

خامسا  :الراية االردنية
فسر تستحق الراية االردنية التضحية في سبيلها ؟ تعد الراية األردنية رمز العزة والقومية  ،وعنوان السيادة والحرية  ،ورمز كرامة المواطن
التي تستحق التضحية في سبيلها.
داللته

اللون
األسود

رمز راية العقاب ( رأية الرسول محمد ) ورأية الدولة العباسية

األبيض

رمز رأية الدولة األموية

األخضر

رمز رأية آل البيت  ،والدولة الفاطمية
رأية األسرة الهاشمية

األحمر

وترمز النجمة السباعية في منتصف المثلث األحمر إلى السبع المثاني في فاتحة القرآن الكريم
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سادساا :شعار المملكة األردنية الهاشمية ودالالته
الشعار

دالالته ( الرمز )

التاج الملكي الهاشمي يعلوه رأس
حربة

يرمز إلى أن نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية نظام ملكي.
يرمز إلى الفداء والصفاء

الوشاح األحمر
الرايتان

راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين.

طير العقاب

يمثل القوة والبأس والعلو ويرمز لونه إلى راية الرسول األعظم ()

الكرة األرضية
األسلحة العربية
السنابل الذهبية وسعفة النخيل

ترمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم.
السيف والرمح والقوس والسهام على جانبي الترس والذي يرمز للدفاع عن الحق.
وهي تحيط بالترس ومرتبطة بشريط وسام النهضة من الدرجة األولى.

وسام النهضة من الدرجة األولى
الشريط األصفر ويتكون من ثالث
مقاطع مطرز عليه العبارات
التالية

ــــــــــــــــــــــــــ
■ في الجهة اليمنى(: :عكس الناظر له) عبدهللا الثاني ابن الحسين ابن عون (عون هو الجد الثاني
للشريف الحسين بن علي).
■ في الوسط  :ملك المملكة األردنية الهاشمية.
■ في الجهة اليسرى(:عكس الناظر له) "الراجي من هللا التوفيق والعون".

{س} :فسر تشمل دالالت شعار المملكة األردنية الهاشمية قيم وطنية وعربية وإسالمية؟
{س} :أ عط أمثلة على الدالالت الوطنية والعربية واإلسالمية التي يرمز لها شعار المملكة األردنية الهاشمية؟
القيم الوطنية من خالل التاج الملكي الذي يرمز إلى نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية نظام ملكي .والوشاح الذي يرمز الى الفداء والصفاء.
والقيم العربية من خالل راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين واألسلحة العربية اما القيم اإلسالمية من خالل راية العقاب راية الرسول
الرقم
1
2
5
1
3
1
7
8
1
11
11

التاريخ
385هـ
1311م
1113م
 11حزيران 1111م
1111م
1117م
1121
 51آذار 1121م
 11نيسان 1121م
21شباط 1128م
23أيار 1111

أهم التواريخ في الوحدة االولى
الحدث  /المناسبة
معركة حطين
معركة مرج دابق
مثياق دمشق
الثورة العربية الكبرى
اتفاقية سايكس بيكو
وعد بلفور
مؤتمر سان ريمو
تأسيس إمارة شرقي االردن
تشكيل أول حكومة في عهد اإلمارة برئاسة رشيد طليع
توقيع المعاهدة االردنية البريطانية
استقالل األردن  ،وتم إعالن قيام المملكة األردنية الهاشمية
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