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الرجاء دراسة المادة كاملة 

المقترحة والتركيز على األسئلة 

 في النموذجين ) أ + ب (

الرجاء دراسة المادة كاملة 

المقترحة والتركيز على األسئلة 

 في النموذجين ) أ + ب (



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 اململكة األردنية اهلامشية

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة اإلمتحانات واإلختبارات

 قسم اإلمتحانات العامة

 / الدورة الشتوية 2107امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 النموذج :  )   أ   (       الرابع /المستوىتاريخ العربالمبحث: 

 7102:  الخميس   /  /اليوم والتاريخ                   األدبي الفـــرع: 
 

   : عرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية:السؤال األول
 

 الوحدة العربية -   الثقافة -   األزرق الكتاب -   األردن أوال -

 المنظمة الدولية -  الجمعية العامة -   مجلس األمن - القانون الدولي اإلنساني -

 محكمة العدل الدولية -   الحرب الباردة -    الحلف -   الكوميكون -

 البيرستر ويكا -

 

   : أعط أسباب ما يلي:الثانيالسؤال 

  ؟0991أعط أسباب إن الخطر الذي أدى لقيام حلف الشمال لم يعد قائم بعد 

 أعط أسباب قيام السوق األوروربية )اإلتحاد األوروبي(؟ 

  العولمة؟بين آراء السياسيين والمفكرين والشعوب من 

 ما أسباب فشل مشروع سوريا الكبرى؟ 

 بين موقف جاللة الملك من مسألة العراقية والقضايا واألخطار والتي تواه كال من لبنان والسودان والصومال؟ 

 بين دور األردن في عهد الملك عبدهللا الثاني في تجسيد الوحدة العربية؟ 

 

   : عدد ما يلي:الثالثالسؤال 

 عدد أبرز أهداف عصبة األباطرة الثالث؟ -  التي سبقت الحرب العالمية األولى؟األحالف عدد  

 عدد الدول التي ضمها حلف شمال األطلسي؟ -   عدد اآلثار التي تركتها الحرب الباردة؟ 

 عدد أسماء أبرز قادة مؤتمر باندونج؟ -    عدد مؤتمرات عدم اإلنحياز؟ 

 أهداف اإلتحاد األوروبي؟عدد  -    عدد أسباب انهيار الكوميكون؟ 

 عدد الدول التي تضمها منظمة األوبك؟ -   عدد دول أعضاء اإلتحاد األوروبي؟ 

    عدد أهداف منظمة األوابك؟ -    عدد أهداف منظمة األوبك؟ 

 عدد أجهزة هيئة األمم المتحدة؟ -     عدد أقسام المنظمات؟ 

 منظمة العمل الدولية؟عدد أهداف  -   عدد وظائف محكمة العدل الدولية؟ 

 عدد مهام المفوضية؟ -   عدد أهداف منظمة األغذية والزراعة؟ 

 عدد خدمات منظمة الصحة العالمية؟ -   عدد سلبيات منظمة األمم المتحدة؟ 

 عدد اختصاصات مجلس الجامعة؟ -   عدد مبادئ جامعة الدول العربية؟ 

 عدد أهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي؟ -   عدد أهداف منظمة الوحدة اإلفريقية؟ 

 عدد مقومات الوحدة العربية؟ -   عدد مبادئ منظمة الدول األمريكية؟ 

 إعداد األستاذ علي الربابعة

عزيزي الطالب إذا أردت التأكد من 

)أ+ب( احصل إجاباتك للنموذجين 

على نسختك من المراجعة المكثفة  

 )أ. علي الربابعة(



 

 

 عدد عمل المجلس رئاسة اإلتحاد؟ -     المتفائلين؟ عدد آراء 

 عدد أهداف مجلس التعاون العربي؟ -   عدد مرتكزات مشروع األردن أوال؟ 

 عدد األساليب التي لجأ إليها اإلستعمار لتنفيذ مخططه؟ - ن مصر وسوريا؟ بي االتحاديةاذكر أسباب فشل الحركة  

 عدد الروابط القومية التي دعا رواد القومية العربية لتعزيزها؟ 

 اإلنقالبات العسكرية التي أنهت المشاريع العربية؟أعط أمثلة على  

 اذكر أو عدد المبادئ اإلساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر؟ 

 عدد التيارات التي ظهرت في عدم االنحياز بعد انهيار االتحاد السوفيتي؟ 

 

   : بين ما يلي:الرابعالسؤال 

 المفقودين؟بين مهام الوكالة المركزية للبحث عن  

 قارن بين حلف الشمال األطلسي وحلف وارسو من حيث: )النشأة / الدول المشاركة / أسباب إنشاء الحلف(. 

 كان المنهج األساس لدول عدم اإلنحياز في العالقات الدولية هو التعايش السلمي وقام على مبادئ عددها؟ 

 زال يعاني مشكالت عدة منها؟رغم نجاح اإلتحاد األوروبي في المجال اإلقتصادي فإنه ما  

 األوابك؟الدول في ما هي شروط عضوية  

 كيف عملت األمم المتحدة في الحفاظ على األمن والسلم الدوليين؟ 

 ما أهم وظائف مجلس الوصاية؟ 

 وضح إنجازات الجامعة العربية فيما يلي )الشؤون السياسية / الشؤون الثقافية / الشؤون االقتصادية(؟ 

 ن في جامعة الدول العربية؟بين دور األرد 

 ؟0991وضح أهم قرارت قمة عمان الغير عادية )الوفاق واإلتفاق( عام  

 ما مصادر تمويل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟ 

 م(؟0999آب  2إتفاقيات جنيف األربع الموقعة في ) ماذا تشمل 

 ما أهداف القومية العربية؟ 

 تتبع مراحل قيام مشروع سوريا الكبرى؟ 

 ما النداء الذي وجهه جاللة الملك عبدهللا الثاني في الكونجرس األمريكي قبيل إنشاء مؤتمر القمة العربي في  

 بين مشاريع الوحدة العربية؟ 

 الجسمية التي ترتكب في أثناء الحرب كما حددها البروتوكول اإلضافي األول؟حدد اإلنتهاكات  

 بين نشأة األوابك؟ 

 في أي عام تم التوقيع على اتفاقية ماسترخيت؟ وما مضمونها؟ 

 الرجاء الرتكيز على النوذجني ) أ + ب ( وعدم اإلستغناء عن أحدهما
 

 –انتهت األسئلة  –
 مع متنياتي لكم بالنجاح 

 األستاذ علي الربابعةحمبكم 
0799798496 

عزيزي الطالب إذا أردت التأكد من 

إجاباتك للنموذجين )أ+ب( احصل 

على نسختك من المراجعة المكثفة  

 )أ. علي الربابعة(



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 اململكة األردنية اهلامشية

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة اإلمتحانات واإلختبارات

 قسم اإلمتحانات العامة

 / الدورة الشتوية 2107امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 (    بالنموذج :  )         الرابع /المستوىتاريخ العربالمبحث: 

 7102:  الخميس   /  /اليوم والتاريخ                   الفـــرع: األدبي 
 

   : عرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية:السؤال األول
 

 التاريخ المشترك -      منظمة الصحة العالمية -  الفحم والصلبجماعة  -  الغالسنوست - 

 مجلس التعاون المغاربي -     مجلس التعاون الخليجي -  مشروع سوريا الكبرى -  القومية العربية -

 الفلسطينيالجمعية الوطنية للهالل األحمر  - الجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني - المفوضية العليا لالجئين -

 الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين -  اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر -

 

 

   :أعط أسباب ما يلي: الثانيالسؤال 

  إال أنها يجدد لها سنويا؟ 9191علل/ رغم انتهاء مهمتها عام 

 بين سبب النشأة الجمعية الوطنية للهالل األحمر الفلسطيني؟ 

 علل/ شهد العالم في القرن العشرين نقله نوعية في جميع المجاالت؟ 

 ما سبب فشل جمهورية العربية المتحدة؟ 

 بين سبب فشل مجلس التعاون العربي؟ 

  تخلى نوري السعيد عن المشروع؟علل/ لماذا 

 

 عدد ما يلي:: الثالثالسؤال 

 عدد األهداف الغير معلنة لحلف الشمال األطلسي؟ - عدد الصراعات المسلحة التي قامت بسبب الحرب الباردة؟ 

 عدد االيجابيات السياسية لحركة عدم االنحياز؟ -     عدد أهداف حلف وارسو؟ 

 عدد أهمية اإلتحاد األوروبي؟ -  نشأة االتحاد األوروبي؟عدد التطورات التي أدت إلى  

 عدد األسباب اللتي أدت إلى فشل عصبة األمم؟  -     عدد مشكالت األوبك؟ 

 عدد أهم اختصاصات األمين العام؟ -    عدد أهداف ومبادئ هيئة األمم؟ 

 نسكو؟عدد أهداف اليو -  عدد/ بين/ اشرح/ أهم المنظمات التابعة لألمم المتحدة؟ 

 عدد أهداف جامعة الدول العربية؟ -     عدد مهام اليونسيف؟ 

 عدد الدول التي أسست جامعة الدول العربية؟ -    ؟العربية عدد أجهزة الجامعة 

 ؟العربية عدد أنشطة الجامعة - عدد مؤتمرات التي دعت إلى إنشاء منظمة العالم اإلسالمي؟ 

 عدد شروط قبول الجمعية الجديدة في الرابطة؟ -  فيها؟عدد األمور التي تشترك الدول األمريكية  

 ؟الثورة العربية الكبرى عدد نتائج الثورة -  األردني؟ األحمر للهالل الوطنية عدد أهداف الجمعية 

 عدد األهداف التي يسعى لها اإلحتالل اإلسرائيلي؟ - عدد أهم ما تضمنته المذكرة )الكتاب األزرق( من أفكار؟ 

 إعداد األستاذ علي الربابعة



 

 

 

 عدد أهداف شعار األردن أوال؟ -  التي حالت دون تحقيق الوحدة العربية؟ عدد العوامل 

 أذكر العوامل التي ربطت العرب بمصير واحد وضرورة العيش المشترك؟ 

 التي أدت إلى قيام الحركة اإلنفاصالية بين مصر وسوريا؟اذكر العوامل  

 اذكر األهداف التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون الخليجي؟ 

 عدد أهم أهداف حركة عدم االنحياز طبقا للموازين التي حددها مؤتمر القاهرة؟ 

 عدد األجهزة األربعة التي تمارس منظمة األوابك مسؤوليتها واختصاصها؟ 

 سعى األردن إلى حماية األمن القومي والحفاظ عليه؟ عدد/ اذكر/ 

 

 ما يلي:بين : الرابعالسؤال 

 بين سبب نشأة جماعة الفحم والصلب األوروبية ؟ 

 تتبع مراحل نشوء السوق األوروبية )عدد(؟ 

 (؟9111ما التطورات التي تضمنتها اتفاقية أمستردام ) 

 بين دور األوبك من وجهة نظر الدول المستهلكة؟ 

 بين مبادئ عصبة األمم؟ 

 بين مهام اإلدارية لعصبة األمم؟ 

 ما هي لغات هيئة األمم؟ 

 )عددها(؟يرجع ضعف الجامعة العربية وعجزها عن تحقيق أهدافها الى عوامل  

 تتبع داللة شارات الهالل األحمر والصليب األحمر؟ 

 ما أهم أعمال اللجنة الدولية للصليب األحمر؟ 

 ماذا يشمل القانون الدولي اإلنساني؟ 

 بماذا يتمتع األفراد حسب إتفاقية جينيف الرابعة ؟ 

 حدد عناصر الوحدة الثقافية التي تميز المجتمع العربي؟ 

 ه األمة العربية؟وضح التحديات التي تواج 

 إلى ماذا يرمز شعار األردن أوال؟ 

 ما القضايا العربية التي تطرق إليها خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين في المؤتمر؟ 

 

 الرجاء الرتكيز على النوذجني ) أ + ب ( وعدم اإلستغناء عن أحدهما
 

 –انتهت األسئلة  –
 مع متنياتي لكم بالنجاح 

 األستاذ علي الربابعةحمبكم 
0799798496 

عزيزي الطالب إذا أردت التأكد من 

إجاباتك للنموذجين )أ+ب( احصل 

على نسختك من المراجعة المكثفة  

 )أ. علي الربابعة(



 

 

 


