مدارس الحداثه التربوية
امتحان تاريخ االردن /الوحدة االولى
الثاني الثانوي
الشعبة ().....

االسم .........................

االستاذ  :ثامر الغرايبه

التاريخ 2017/...../....م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال االول :
أ ) وضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
 – 1حلف الديكابوليس

 – 2المغطس

 – 5اتفاقية سايكس بيكو

 –3سياسة التتريك

 – 6المؤتمر الوطني االول

 – 4معركة ميسلون
 - 7جمعية االتحاد والترقي

ب ) اعط اسباب كل ما يلي :
 – 1انشأ العثمانيون سكة حديد الحجاز
 – 2كلف الشريف الحسين بن علي نجلة للتوجة الى االردن
 – 3وصول االردن الى مرحلة اعتراف بريطانيا بقرار االمم المتحدة الذي ينص على استقالل االردن
 – 4توجة االمير عبدهللا ورئيس الوزراء ابراهيم هاشم الى بريطانيا
 – 5اتجهت انظار العرب الى الشريف الحسين بن علي من اجل قيادتهم وتخليصهم من االتحاديين وتاسيس دولة عربية مستقلة برئاسته
 – 6انطلقت الدعوة العباسية من منطقة الحميمة

السؤال الثاني :
أ ) شهد التاري خ العربي واالسالمي العديد من المعارك الحاسمه  ,انقل الجدول االتي الى دفتر اجابتك واكملة بكتابة
المعلومات الصحيحة :
الرقم
-1
-2
-3

اسم المعركة
حطين
مرج دابق
ميسلون

االهمية التاريخية /النتيجة

ب ) تعد الراية االردنية رمز العزة القومية وقد استمدت بصورتها الحالية من راية الثورة العربية الكبرى:

( بين دالالت الوان الراية االردنية ) .

السؤال الثالث :
أ ) ما أهم مالمح النهج السياسي للملك عبداللة بن الحسين في خطابة بعد اعالن االستقالل ؟
ب ) ما هي ابرز التعديالت الدستورية بعد اعالن االستقالل التي اقرها المجلس التشريعي الخامس  22ايار  1946؟
ج ) اذكر ابرز بنود الميثاق الوطني االردني عام  1928م ؟
د ) وضح دور االمير عبد هللا واالردنيون لنيل االستقالل ؟

السؤال الرابع :
أ ) اذكر مراحل تأسيس امارة شرق االردن ؟
ب ) اذكر بنود المعاهدة االردنية البريطانية ؟
ج )ما هي اهداف الثورة العربية الكبرى ؟
د ) ما هي احداث الثورة العربية الكبرى ؟

السؤال الخامس :
أ ) اذكر الممالك العربية الثالث التي ظهرت في العصر الحديدي مع ذكر العاصمة ؟
ب ) اذكر ابرز انجازات الرومان في االردن ؟
ج ) اكمل الجدول االتي باالجابة الصحيحة ( شعار المملكة االردنية الهاشمية ودالالته ) ؟
مكونات الشعار
الوشاح االحمر
الرايتان
الكرة االرضية
االسلحة العربية

الرمز  /الداللة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت االسئلة
اتمنى لكم التوفيق
االستاذ ثامر الغرايبة

االجابات
السؤال االول :
أ ) وضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
 – 1حلف الديكابوليس هو حلف روماني من عشر مدن ،وهو حلف اقتصادي وعسكري لحماية حدود اإلمبراطورية
 – 2المغطس هو المكان الذي ع ُِّم َد فيه السيد المسيح عليه السالم ويقع في وادي الخرار إلى الشمال من البحر الميت
و-يعد معلما ً دينيا ً وتاريخيا ً يجذب آالف الزوار والحجاج المسيحين من كل العالم
 –3سياسة التتريك هي سياسة طبقت على الدول العربية في اواخر العصر العثماني بسبب سيطرة حزب االتحاد والترقس على السلطة
وقد تمثلت فرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية و إهمال اللغة العربية
 – 4معركة ميسلون هي معركة وقعت بين القوات العربية والفرنسيين عام1920أثر رفض الملك فيصل بين الحسين طلب فرنسا الخروج من
سوريا إثر عقد مؤتمر سان ريمو
– اتفاقية سايكس بيكو هي اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا عام  1916نصت على تقسيم بالد الشام والعراق الى مناطق نفوذ بينهما.
 – 6المؤتمر الوطني االول في وسط عمان عام " .1928يعد هذا المؤتمر أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن حضرة 150مندوبا من زعماء
وشيوخ ومفكرين وادباء مثلو مناطق شرق االردن
 - 7جمعية االتحاد والترقي جمعية وصلت للحكم في اواخر العهد العثماني ومارست سياسة التتريك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ) اعط اسباب كل ما يلي :
 – 1انشأ العثمانيون سكة حديد الحجاز :
حتى تتحقق سيطرتهم على بالد الشام والحجاز
 – 2كلف الشريف الحسين بن علي نجلة للتوجة الى االردن
للقيام بالواجب القومي الذي كلفه به أبناء األردن وأحرار العرب الذين لجأوا الى األردن وتمثل في- :
ب -تحرير سوريا وتخليصها من االحتالل الفرنسي

قيادة الحركة العربية في األردن

 – 3وصول االردن الى مرحلة اعتراف بريطانيا بقرار االمم المتحدة الذي ينص على استقالل االردن
جهود القيادة الهاشمية

 – 2الوعي االردني وطموحة في انشاء دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية

 – 4توجة االمير عبدهللا ورئيس الوزراء ابراهيم هاشم الى بريطانيا
أ -من اجل استكمال إجراءات استقالل األردن وأنهاء االنتداب البريطاني.
ب -لتأكيد ان شرق األردن دولة مستقلة ذات سيادة
ج -تتويجا ً لجهوده لنيل االستقالل وتطلع األردنيين لنيل ذلك.

-

 – 5اتجهت انظار العرب الى الشريف الحسين بن علي من اجل قيادتهم وتخليصهم من االتحاديين وتاسيس دولة عربية مستقلة برئاسته
بصفته شخصية دينيه وسياسية مرموقة  ,جمع بي ن النسب المتصل بالنبي والقيادة الحكيمه  ,زعيم مكة  ,رائد النهضة
 – 6انطلقت الدعوة العباسية من منطقة الحميمة
وقوعها على طريق الحج الشامي  ,وقوعها على طريق التجارة  ,موقعها المتوسط بين االقاليم االسالمية  ,بعدها عن العاصمة االموية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني ( أ )
الرقم
-1

اسم المعركة
حطين

-2
-3

مرج دابق
ميسلون

االهمية التاريخية /النتيجة
استعاد قلعه الشوبك والكرك
و تحرير بيت المقدس
دخول بالد الشام ومصر تحت الحكم العثماني
انهيار الحكومة العربية الفيصلية
وقعت سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي

ب)
اللون

داللته (إلى ماذا يشير)

األسود 1.

رمز راية العقاب (عرفها) - :وهي راية الرسول محمد (صلى هللا عليه وسلم) ثم
اتخذتها الدولة العباسية راية لها.

األبيض 2.

رمز راية الدولة األموية

األخضر 3.

رمز راية آل البيت ثم اتخذتها الدولة الفاطمية رمزا ً لها.

األحمر 4.

راية األسرة الهاشمية.

النجمة السباعية 5.
(في منتصف المثلث األحمر)

إلى السبع المثاني في فاتحة القرآن الكريم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث :
أ ) ما أهم مالمح النهج السياسي للملك عبداللة بن الحسين في خطابة بعد اعالن االستقالل ؟
الحكم بالعدل وخشية هللا  ,خدمة الشعب والتمكين للبالد  ,التعاون مع ملوك العرب لخير العرب  ,االهتمام بالقضية الفلسطينية
ب ) ما هي ابرز التعديالت الدستورية بعد اعالن االستقالل التي اقرها المجلس التشريعي الخامس  22ايار  1946؟
-1
-2
-3
-4
-5

تحل عبارة المملكة األردنية الهاشمية محل عبارة شرق األردن حيثما وردت.
تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو األمير.
إقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي
الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد االتفاقات والمعاهدات.
المملكة األردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ُملكُها ال يتجزأ.

ج ) اذكر ابرز بنود الميثاق الوطني االردني عام  1928م ؟
أوالً- :األمارة األردنية دولة عربية مستقلة يترأسها األمير عبد هللا بن الحسين وأوالده من بعده.
ثانياً - :عدم االعتراف بمبدأ االنتداب إال بوصفة مساعده نزيهة لمصلحة البالد.
ثالثاً - :تكون االنتخابات حرة ومصونة من كل تدخل والحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
رابعاً - :يعد األردن كل تشريع استثنائي ال يقوم على أساسالعدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا ً باطالً
د ) وضح دور االمير عبد هللا واالردنيون لنيل االستقالل ؟
 .1أرسلت المذكرات االحتجاجية الشعبية والرسمية الىعصبة األممألنهامنظمة دولية.
 .2أرسلت مذكرات للحكومة البريطانية ألنها الدولة المنتدبة على األردن.
 .3ع ّمت االحتجاجات الشعبية مدن األردن وقراه للمطالبة باالستقالل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع :
أ ) اذكر مراحل تأسيس امارة شرق االردن ؟
 – 1وصل االمير عبدهللا االول الى عمان في  2اذار  1921واستقبلة زعماء الحركة الوطنية
 - 2نتيجة للجهود التي بذلها األمير عبد هللا بن الحسين في خدمة القضايا العربية أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربية.
 – 3اجرى االمير اتصاالته مع وزير المستعمرات البريطانية تشرشل والمندوب البريطاني في القدس هربرت صموئيل .
 – 4خاض االمير مفاوضات الستثناء االردن من الوعود التي ستنفذ على حساب البالد العربية
 – 5انتزاع اعتراف بريطانيا باستقالل المناطق الواقعه شرق نهر االردن
 – 6تشكلت اول حكومة في  11نيسان  1921برئاسة رشيد طليع
ب ) اذكر بنود المعاهدة االردنية البريطانية ؟
.1
.2
.3
.4

االعتراف بتأسيس أمارة شرق األردن.
تولي األمير عبد هللا بن الحسين التشريع واإلدارة.
تعين حدود أمارة شرق األردن.
وضع قانون أساسي (دستور) إلمارة شرق األردن.

ج )ما هي اهداف الثورة العربية الكبرى ؟
النهوض بالعرب وتخليصهم من استبداد االتحادين  ,تحقيق الحياة الفضلى للعرب
د ) ما هي احداث الثورة العربية الكبرى ؟
استطاعت قوات الثورة العربية بقيادة انجال الشريف من االنتصار على العثمانيين في بالد الشم والحجاز ( 1918 – 1916
انسحبت القوات العثمانية من ال بالد العربية  ,اسس االمير فيصل اول حكومة عربية في سوريا واستمرت حتى 1920

السؤال الخامس
أ ) اذكر الممالك العربية الثالث التي ظهرت في العصر الحديدي مع ذكر العاصمة ؟
المملكة
األدومية

العاصمة
بصيرا (جنوب األردن)

المؤابية
العمونية

ذيبان
ربة عمون(عمان)

ب ) اذكر ابرز انجازات الرومان في االردن ؟
أ -إعادة تعمير المدن اليونانية المدمرة بالحروب عشر مدن.
ب( -حلف الديكابولس) -:هو حلف روماني من عشر مدن ،وهو حلف اقتصادي وعسكري لحماية حدود اإلمبراطورية الرومانية.
ج  -بناء الكنائس المسيحية المزينة بالفسيفساء في العديد من المناطق
ج ) اكمل الجدول االتي باالجابة الصحيحة ( شعار المملكة االردنية الهاشمية ودالالته ) ؟
مكونات الشعار
الوشاح االحمر
الرايتان
الكرة االرضية
االسلحة العربية

الرمز  /الداللة
العرش الهاشمي
راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين.
انتشار اإلسالم وحضارته في العالم.
السيف والرمح والقوس والسهام على جانب الترس وهي رمز الدفاع
عن الحق

