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 الوحــدة االولـــى :

 السؤال االول : عرف المفاهيم والمصطلحات االتية :

 1 - معركة حطين: هي معركة حدثت عام 583هـ/ 1178م شمال فلسطين بين المسلمين بقيادة صالح الدين 

 والجيش االفرنجي وانتهت بانتصار المسلمين وتحرير القدس

2 - مرج دابق : هي معركة حدثت عام 1516م شمال حلب بين المماليك والعثمانين وانتهت بانتصار العثمانين ودخول 

 منطقه بالد الشام تحت الحكم العثماني 

َد فيه السيد المسيح عليه السالم ويقع في وادي الخرار إلى الشمال من البحر الميت   3 - المغطس: - هو المكان الذي عُم ِّ

4 - سياسة التتريك :هي سياسة طبقت على الدول العربية في اواخر العصر العثماني بسبب سيطرة حزب االتحاد 

  إهمال اللغة العربيةو  فرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية والترقس على السلطة وقد تمثلت

5 - المؤتمر الوطني األول : أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن حضرة 150مندوبا من زعماء وشيوخ ومفكرين 

.الطراونه رئيساوادباء مثلو مناطق شرق االردن وانتخب حسين   

6 - الديكابولس(:- هو حلف روماني من عشر مدن، وهو حلف اقتصادي وعسكري لحماية حدود اإلمبراطورية 

. الرومانية  

 7 – حزب االتحاد والترقي : حزب سياسي تركي وصل للحكم في الدولة العثمانية

 السؤال الثاني : فسر:

 1 - أرسل الشريف الحسين ابنه فيصل الى دمشق ...؟

 تضمنت التي م1915 عام دمشق ميثاق في جاء كما العربية الحركة بمطالب زودوة الذين العربية الجمعيات قادة للقاء

العرب  على ملكا الحسين بالشريف والمناداه العربية اسيا ضمن عربية دولة تاسيس  

 2 - كانت)عرف ( الحميمة منطقه في جنوب األردن مركزا انطالق الدعوة العباسية

وقوعها على طريق الحج الشامي  –أ    

بعدها عن العاصمة االموية دمشق – ب  

  موقعها المتوسط بين االقاليم االسالمي – ج

 3 - سبب تسمية االردن بهذا االسم ؟

نسبة الى نهر االردن الذي يعني باللغة االرامية ) النهر المتعرج شديد االنحدار(   

 

 4 – قدوم االمير عبدهللا الى شرق االردن عام 1920 ؟

  مقاومة االستعمار االجنبي  , تحرير البالد , قيادة الحركة العربية في االردن 
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 5 - بنى العثمانيون خط سكة حديد الحجاز الذي يمتد من دمشق عبر األردن إلى األماكن المقدسة في الحجاز:  

والحجازحتى تتحقق سيطرتهم على بالد الشام   

 6 -توجه األمير عبد هللا األول الى بريطانيا يرافقه رئيس الوزراء إبراهيم هاشم: -

وأنهاء االنتداب البريطاني. األردن استقالل إجراءات من اجل استكمال-أ   

        ان شرق األردن دولة مستقلة ذات سيادة. لتأكيد-ب 

  األردنيين لنيل ذلكتتويجاً لجهوده لنيل االستقالل وتطلع  -ج  

 7 – وصول االردن الى مرحلة استكمال بناء مؤسساته الدستورية؟

 جهود القيادة الهاشمية , الوعي االردني وطموحة في انشاء دولة المؤسسات والقانون .

 7 – مطالبة العرب باالستفالل عن الدولة العثمانية ؟

دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية االولى الى جانب دول الوسط         –ظلم االتحاديين االتراك للعرب      ب  –أ 

اقامة دولة عربية تضم البالد العربية في اسيا –ج    

 8 – نشوء فراغ سياسي في منطقة االردن ؟

, واحتالل فرنسا لها . 1920بسبب انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا   

 السؤال الثالث :

 أ ( قامت على ارض األردن ثالث ممالك عربية ؟

(ادومية )بصيرا( , مؤابية )ذيبان( , عمونية )ربة عمون  

 ب ( اذكر اهم معارك المسلمين مع الروم ؟ 

  مؤتة ,اليرموك , طبقة فحل(   )

 ج ( اهم بنود هذه المعاهدة األردنية /البريطانية عام 1928 م ؟

تولي االمير عبدهللا التشريع واالدارة  – 2االعتراف بتأسيس امارة شرق االردن     – 1   

(وضع القانون االساسي )الدستور – 4                     تعيين حدود االمارة  – 3    

 السؤال الرابع : 

 أ ( ما هي اهم مالمح النهج السياسي للملك المؤسس عبدهللا بن الحسين في خطابة بعد اعالن االستقالل ؟

خير العرب  لالتعاون مع ملوك العرب  – 3خدمة الشعب والتمكين للبالد     – 2الحكم بالعدل وخشية هللا     – 1  

االهتمام بالقضية الفلسطينية – 4    
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  ب ( اذكر بنود ميثاق دمشق  1915  

  المناداة بالشريف الحسين ملكا على العرب  –      2  تأسيس  دولة عربية ضمن اسيا العربية – 1

 ج ( اذكر اهم هذه التعديالت الدستورية على دستور 1928...؟

تحل عبارة المملكة األردنية الهاشمية محل عبارة شرق األردن حيثما وردت.-1  

تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو األمير.-2  

وراثي نيابي إقرار نظام الحكم ملكي-3  

والمعاهدات. لك هو الذي يعلن الحرب ويعقد االتفاقاتالم-4  

المملكة األردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ُملكُها ال يتجزأ-5  

 د ( عدد اهم بنود الميثاق الوطني األول

بعده من وأوالده الحسين بن هللا عبد األمير يترأسها مستقلة عربية دولة األردنية األمارة-: أوالا  . 

ا  البالد لمصلحة نزيهة مساعده بوصفة إال االنتداب بمبدأ يعترف ال األردن شرق -: ثانيا . 

ا  أمام البرلمان مسؤولة والحكومة تدخل كل من ومصونة حرة االنتخابات تكون -: ثالثا . 

ا  ا  الصحيحة الشعب وحاجات العامة والمنفعة أساس العدل على يقوم ال استثنائي تشريع كل -: رابعا اطالا ب تشريعا  

 هـ ( اذكر قرارات المجلس التشريعي االردني  22/ايار/1946م ؟

دن دولة مستقلة استقالال تام والحكم فيها ملكي وراثي نيابياعالن االر – 1  

لمملكة االردنية الهاشمية االبيعة بالملك لسيد البالد ومؤسس كيانها بوصفة ملكا دستوريا على راس الدولة االردنية بلقب ملك  – 2  

 السؤال الخامس :

 أ ( اكمل الجدول االتي :

 

 

************************************************************************************************ 

 دالالتــــــــــــها المكـــــــــــونات

 األردنية الهاشمية نظام ملكي.نظام الحكم في المملكة  التاج الملكي يعلو رأس حربة  -1

 العرش الهاشمي الوشاح األحمر -2

 راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين. الرايتان  -3

 .سلم(القوة والبأس والعلو ويرمز لونه إلى راية الرسول محمد )صلى هللا عليه و طير العقاب  -4

 انتشار اإلسالم وحضارته في العالم. الكرة األرضية -5
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 الوحدة الثانية  

 السؤال االول : عرف المفاهيم والمصطلحات االتية

السيادة  استكماالً لتحقيق 1956هو قرار اتخذه الملك الحسين بن طالل في األول من أذار عام  -تعريب الجيش:  - 1

الوطنية األردنية فتم االستغناء عن خدمات جون كلوب باشا قائد الجيش والضباط اإلنجليز وأنهاء المعاهدة األردنية 

م1957عام  البريطانية  

م يقوم على انتخاب مجلس لكل محافظه في االردن 2015كانون االول16قانون صدر في قانون الالمركزية :  – 2

 يسمى مجلس المحافظه

تتألف من مجموعه من القضاة مدة عضويتهم ست  2011هيئة قضائية مستقلة أنشئت عام  -المحكمة الدستورية: -3

 سنوات غير قابلة للتجديد تختص بالرقابة على دستورية القوانين وتكون أحكامها نهائية وملزمة للسلطات جميعه

م من اجل التعاون في الشؤون السياسية 1951هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك وقعتاتفاقية الضمان العربي : – 4

  واالقتصادية والعسكرية لتوحيد الجهود في الدفاع عن البالد العربية 

3 - المواطنة الفاعلة: - تحفيز المواطن للدخول في حوار بناء حول القضايا المهمة والمشاركة الفاعلة في عملية صنع 

.ر او كما سماها جاللته المواطنة الفاعلةالقرا  

ة والشرعي الدينيه الثوابت ظل في القوانين وأحكام الدستور حكم الى تستند التي القانون دولة"  -الدولة المدنية : - 4

  وترتكز على المواطنة الصالحة وتقبل بالتعددية والراي االخر.

لمراقبة ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفهام 1952ديوتن انشئ عام ديوان المحاسبة :  – 5  

 6 - جامعة الدول العربية عام  1945  

هي منظمة اقليمية تضم الدول العربية ينص ميثاقها على التعاون بين دول العضاء في المجاالت ) االجتماعية  

 واالقتصادية ( وقرها الدائم القاهرة

 

 السؤال الثاني : فسر / اذكر سبب

 1 - عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى ؟

وقوف بريطانيا وفرنسا ضد المشروع ) والسبب( ال يتوافق مع مصالحها االستعمارية – أ  

رفض الحركة الصهيونية الي مشروع عربي وحدوي يهدد مطامعها التوسعية – ب  

اعتبرت بعض الدول العربية المشروه تهديدا لمصالحها القطرية لذلك الغت جامعه الدول العربية المشروع  – ج

  1946عام

 2 - قيام وحدة الضفتين 1950؟

راضي فلسطين الحفاظ على ما تبقى من ا –جالعالقات والروابط بين الشعبين     –فقدان معظم اراضي فلسطين  ب – أ  



 

6 
0775391338االستاذ ثامر الغرايبة   

الشعب الفلسطيني في اقامة دولتة المستقلحفاظا على حق  – د    

  3 - حرص الملك طالل على ضرورة تماسك المجتمع األردني وتعاونه: - لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟

  أبنائه وكفاءة وإمكانياته بالوطن الثقة -ب                         التآلف والتآزر والتعاون. -أ

 4 - تعد اإلصالحات الدستورية من اهم إنجازات الملك طالل ...؟

ً  1952 عام دستور جاءو  عززت الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. الحديثة قراطيةالديمو النظم مع متوافقا  

-قرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس وصاية عند انتقال الحكم لألمير الحسين بن طالل:  - 5  

حيث تسلم  1953أيار  2الحسين لم يكن أتم الثامنة عشرة قمرية واستمر هذا المجلس حتى بمقتضى الدستور ألن األمير 

 الحسين بن طالل سلطاته الدستورية.

-: لم يستمر االتحاد العربي الهاشمي طويالا: - 6  

االنقالب العسكري الذي أطاح بالحكم الملكي في العراق  -1  

1958م تموز عا 14استشهاد الملك فيصل الثاني في -2  

أنشاء محكمة دستورية  - 7  

ةبوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين واألنظمة وتفسير النصوص الدستوري  

  

 8 - صدور األوراق النقاشية لجاللة الملك عبد هللا الثاني: -

للتواصل المباشر  والمفتوح مع ابناء االردنيين  – 1  

استكماال للمسيرة االصالحية الشاملة والمستمرة منذ التاسيس – 2  

ليكون المواطن شريكا وفعاال في صنع القرار –3  

تجذير أسس العدالة والمساواة لتحقيق المبادئ التي جاءت من أجلها النهضة العربية الحديثة - 4  

تعيش العديد من دول المنطقة  حالة مروعه ومحزنه ؟ - 9  

غياب التطبيق العادل له -2القانون        غياب سيادة -1  

 السؤال الثالث :

 أ ( عرف الملك عبد هللا األول بميوله األدبية )أذكر اهم مؤلفاته(: -

    السياسية االمالي. ج                       ب. جواب السائل عن الخيل األصائل.       المذكرات -أ

  ن وفيهألثار الكاملة للملك عبد هللا بن الحسيا في مجلد واحدجمعت أعماله هـ. ا     النسيم خواطر. د
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 ب ( عدد أبرز ما جاء في دستور عام 1952 ...؟ 

المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ُملكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه والشعب األردني -1

 جزء من األمة العربية.

وراثي.نظام الحكم نيابي ملكي -2  

كفل الدستور مجموعه من الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن األردني -3   

 ج ( ما هي مؤلفات الملك الحسين بن طالل ؟

ا  -جمهنتي كملك    -ب ليس سهالا أن تكون ملكا حربنا مع إسرائيل. -أ   

 د ( عدد أهم اإلنجازات السياسية الداخلية للملك عبد هللا األول بعد االستقالل عام 1946: -

م. 1928م وإلغاء القانون األساسي لعام 1947صدور دستور -1  

أن الملك رئيس للسلطتين التنفيذية  1947تحول نظام الحكم من أميري إلى ملكي نيابي وراثي ونص دستور -2

 والتشريعية.

-إلغاء المجالس التشريعية في األمارة وحل مكانها مجلس األمة الذي يتكون من: -3  

ب. مجلس النواب المنتخب من الشعب.   س األعيان وهو معي ن من الملكمجل-أ  

فأصبح يحق للمواطن في الضفة الغربية انتخاب النواب  1950صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين عام -4

 والترشح لمجلس النواب

 السؤال الرابع : 

 أ (  اإلنجازات السياسية الداخلية للملك طالل بن عبدهللا 

1952إنشاء ديوان المحاسبة عام  - 2        1952إصدار دستور عام -1  

 ب ( عدد األهداف التي سعى االتحاد العربي الهاشمي لتحقيقها: -

توحيد التمثيل السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة قوية لها مكانة في المحافل الدولية.--1  

ب. يسهم في الدفاع عن قضاياها   أ. معيناً لألمة العربية.علل(البلدين )إيجاد درع أمني قوي بتوحيد الجيش في --2

 وحقوقها.

  تنمية البلدين وتطويرهما بالمشاريع االقتصادية بطريقة تكاملية تدفع التنمية في البلدين--3

 ب ( عدد أبرز بنود المشروع الذي طرحه الحسين بن طالل )المملكة المتحدة(: -

بالمملكة العربية المتحدة.تسمى الدولة -1  

تتكون هذه المملكة من الضفتين الشرقية والغربية.-2  
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عمان هي العاصمة المركزية للمملكة العربية المتحدة.-3  

رئيسها الملك ويتولى كذلك السلطة التنفيذية المركزية ومعه مجلس وزراء مركزي أما السلطة التشريعية المركزية -4

بـ )مجلس األمة(. فتناط بالملك ومجلس يعرف   

السلطة القضائية منوطة بمحكمة مركزية عليا ولكل بلد محاكمه الخاصة-5  

 ج ( اإلنجازات السياسية الخارجية للملك عبدهللا الثاني بن الحسين 

1-دعم الشعب الفلسطيني في حق عودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتأكيد أهمية المقدسات 

 اإلسالمية والمسيحية والدفاع عنها. 

 2-إبراز صورة اإلسالم السمحة في المحافل الدولية وإعالن رسالة عمان )علل( لإلسهام في محاربة التطرف واإلرهاب.

 3 -المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولي

وترؤس جلساته مرتين  2014األردن على عضوية غير دائمة في مجلس األمن الدولي للمرة الثالثة عام  حصول-4

(.2014/2015خالل الفتر من )  

  مؤتمرات العالميةإبراز التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي يمر بها األردن في اللقاءات الدولية وال -5

 د ( أطلق سموه العديد من المبادرات الهادفة. )اذكر أهمها(:

.( لدعم األطفال الصم وتأهيلهم)سمع بال حدود-1  

.( لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشتركمبادرة )حقق-2  

لتأهيل الكوادر الطبية في المجالي الرياضيمبادرة )قصي( -3  

 

 السؤال الخامس : 

ة ؟كما جاء في الورقة النقاشية الثاني اإلصالحي في األردنمبادئ الراسخة للنهج اذكر الأ (   

.االلتزام بمبدأ التعددية السياسية.1 . صون حقوق األقليات.2   

.االستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة لنظام ديموقراطي سليم.3  

للتنافس السياسي.. توفير فرصة عادلة 5. تقوية مؤسسات المجتمع المدني  4  

. االستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور6  

-: كما جاء في الورقة النقاشية الرابعه  اسس المواطنة الفاعلةعدد المبادئ التي تعززب (   

االنخراط في الحياة السياسية حق أساسي لكل مواطن-1  

المشاركة السياسية تشكل في جوهرها مسؤولية وواجب-2  
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لمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد منا-3  

-عدد أهم محطات اإلنجاز المؤسسي: ج (   

1-إنشاء محكمة دستورية )علل( تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين واألنظمة بما يضمن 

 احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وفق الدستور.

2-استحداث هيئة مستقلة لالنتخابات نالت االحترام والتقدير داخل وخارج األردن )علل( لدورها الرائد في ضمان 

 نزاهة االنتخابات النيابية والبلدية وشفافيتها

عدد أهم األهداف التي وضعها جاللته لتنفيذها في الورقة النقاشية الخامسة: د (   

تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي.-2       تطوير القوانين السياسية الرئيسية.-1  

  االستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية.- 4   تحقيق دور فاعل أكثر لألحزاب السياسية.-3

قيام مؤسسات المجتمع المدني-5  

لالرتقاء باالداء الرسمي. الملك جاللة حددها التي العالجات )الخطوات( هي ماهـ (   

لتقييماخضاع المؤسسات واالفراد ل-3    القانون سيادة مفهوم ارساء -  2 فيها. االدارة عمليات تطوير -1  

عددها الرسمي. االداء في الخلل مكامن من عدد الى جاللته اشارو (   

لم يرتق مستوى االنجاز لما نطمح لتحقيقة ولما يستحقة شعبنا-1  

ه عادلةتساهل المسؤليين في تطبيق القانون بدقة ونزاه-2  

 السؤال السادس 

م ؟1943أ ( ما هي المطالب التي دعا لها المؤتمر السوري   

قيام دولة موحدة في سوريا بحدودها الطبيعية ويكون نظام الحكم فيها ملكي دستوري  –الغاء وعد بلفور       ب  – 1

السماح بانضمام اي دولة عربية  – 3برئاسة االمير عبداللة        

 

ابرز التعديالت التي اتخذت العالن وحدة الضفتين بعدقرار مؤتمر اريحا ؟ب ( اذكر   

9501نيسان 11انتخب المجلس النيابي الجديد الذي يمثل الضفتين  – 2حل المجلس النيابي االردني    – 1  

عدل قانون االنتخاب  – 3  

 ج ( ما هي المحاور التي تناولتها الورقة النقاشية الثالثة ؟

 قيم التحول الديمقراطي وارساء نهج الحكومات البرلمانية  -المحـــور األول:  - 1

 2 - المحـــور الثاني: - المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة او النيابة للوصول الى الحكومات البرلمانية
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 3 – المحور الثالث : االدوار المنتظرة من اطراف العملية السياسية جميعا  

: كما جاء في الورقة النقاشية الخامسة ؟ محطات اإلنجاز التشريعيهم د ( ا  

  .  استحداث مؤسسات ديموقراطية جديدة- 3  تعزيز الحريات.- 2   مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات.-1

إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية.-4  

تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في-5  

***********************************************************************************************  

 الوحدة الثالثة  األردن والقضية الفلسطينية

 السؤال االول : عرف المفاهيم والمصطلحات االتية : 

1 - خط بارليف: -هو تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس بعد حرب 1967 لمنع 

 عبور القوات   المصرية إليها وسمي الخط بذلك االسم نسبة الى القائد العسكري اإلسرائيلي )حاييم بارليف 

2 - معركة القدس : هي من اهم المعارك التي خاضها الجيش االردني في حرب 1948م فتمكن فيها الجيش االردني من 

 ابقاء القدس الشرقيه وما يجاورها من االحياء العربية بايدي العرب وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية

م1948اسم اطلقة الملك عبدهللا االول على الكتيبة الرابعه في حرب الكتيبة الرابحة :  – 3  

4 - اتفاقية الوصاية الهاشمية عام )2013م( وقع الملك عبد هللا الثاني هذه االتفاقية مع محمود عباس رئيس دولة 

(. ألن الهاشميون واصلوا كل مسؤولية حماية المدينة المقدسة ومقدساتها اإلسالمية 2013آذار  31فلسطين في )

  والمسيحية ضد محاوالت التهويد اإلسرائيلية

جيش االردني واالسرائيلي حاول السبب ان الجيش االسرائيلي  العبور الى معركة دارت بين المعركة الكرامة :  – 5

فاستطاع الجيش االردني احراز اول نصر عربي على اسرائيل . 1968اذار 21االردن في   

  

 السؤال الثاني :

 1 ( قيام حرب 1948 بين العرب واليهود ) النكبة (؟

اليهود و (1948 آيار 15) في فلسطين من انسحابها ان أعلنت بريطانيا( وموقف 181بسبب صدور قرار التقسيم رقم ) 

  العرب رفضوا القرارو القرارهذا أي دوا 

( حظيت مدينة القدس باهتمام الهاشميين ؟ 2  

مسرى جدهم الرسول )ص( ومعراجة للسماوات العليا   – 1  

فيها قبة الصخرى المشرفة والمسججد االقصى اولى الفبلتين وثالث الحرمين الشريفين  – 2  

 3 ( هزيمة العرب في حرب 1948؟
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  نقص التدريب والتسليح لدى العرب. - 2      بسبب غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية.-1

تفوق القوات اإلسرائيلية على العرب بصورة واضحة من حيث التسليح والتدريب -3  

شكل موقع باب الواد أهمية عسكرية عظيمة ...؟(  4  

ألنه مفتاح مدينة القدس لذلك هاجم اليهود في )25 آيار 1948( مواقع الكتيبة الرابعة األردنية بقيادة حابس المجالي 

  للقدس للوصول واللطرون الواد باب على لالستيالء

م ؟1967حرب حزيران  ( 5  

     أغلقت مصر مضائق تبران في البحر األحمر أمام المالحة اإلسرائيلية.-1

رغبة إسرائيل في التوسع على حساب جيران فلسطين. -2  

اه نهر األردنميرغبة إسرائيل في السيطرة على -4                تخوف إسرائيل من تنامي قوة العرب العسكرية.--3  

 

 6 ( تعد معركة الكرامة نقطة تحول مهمة في الصراع العربي اإلسرائيلي بعد عام 1967م.؟؟ 

 ألن الجيش العربي األردني أحرز أول انتصار عربي على اإلسرائيليين

 

 7 ( أسباب معركة الكرامة في )21/آذار 1968م( ...؟

-بالمدفعية وسالح الجو بشكل مفاجئ بغيــة ...: شنت إسرائيل هجومها على األردن المدعوم   

فعات الغربية من األردن.احتالل المرت-2                                                 تدمير الجيش العربي األردني.-1  

وادي األردني فتدمير االقتصاد الزراعي -4                      تحطيم الروح المعنوية للشعب والجيش األردني.-3  

؟...1973 عام( رمضان) تشرين حرب(  8  

( فأعدت خطة هجوم مفاجئ في 1967قررت مصر وسوريا استعادة األراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران عام )

مستغلين احتفال اسرائيل باعيادها هـ(.1393رمضان  10م( )1973تشرين أول  6)  

م ؟1924بيعه للشريف الحسين بن علي ( توقيع الشعب العربي في فلسطين وثيقة  9  

  حرصة على المقدسات  – 2ايمانا منه بصدق نواياه تجاة االمة       – 1

 10 ( تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971؟

  -إصدار مؤلفات ونشرات توعوية توثيقية لفضح سياسات التهويد للقدس وأخطارها

م ؟1969اإلعمار الهاشمي الطارئ(  11  
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نتيجة األضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي إثر الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ مع سلطات 

م1969االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى عام   

عثمانية ؟جاهدا الى سد الفراغ الديني من جراء انهيار الدولة ال 1908سعى الشريف الحسين عام  - 12  

اديين االتراك على السلطان العثماني والدين االسالمي االتح انقالببسبب   

مؤامرة صهيونية  وادراكة الخطاراالتحاديين االتراك وتخليهم عن المسؤولية من اهمال المبارك انقاذ المسجد االقصى 

  محتملة ضد المسجد االقصى

 السؤال الثالث :

 أ ( عدد أهم معارك الجيش العربي حول القدس ...؟ )معركةاللطرون وبـــاب الواد. معركة القدس( 

؟(...النكســــة) 1967 حرب نتائج أهمب (   

نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين  -2     استيالء إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجوالن.--1

األردن. الى  

     الخسائر المادية والبشرية الكبيرة في الدول العربية.-3

انهيار االقتصاد العربي وتوقف التنمية وانخفاض االستثمارات العربية واألجنبية المالية. -4  

ساد اإلحباط واليأس لدى الدول العربية وبخاصة دول المواجهة-5  

ج ( عدد أهم نتائج حرب 1948...؟                                                                                              

احتالل أجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية التي نجح الجيش العربي في  -2             خسارة الجيوش العربية.-1

 الحفاظ عليها 

لجوء عدد من الفلسطينيين لألردن-3  

؟؟؟... الكرامة معركة نتائج أهم عددد (    

( جريحاً 450 و)( قتيالً 250بلغت خسائر العدو ) -2           المعركة. هزيمة الجيش اإلسرائيلي وانسحابه من أرض-1  

( 86) األردني الجيش قدم-4      .المعركة ارض في بعضها ترك التي العدو ومعدات آليات من كبير عدد تدمير -3

  جريحا( 108)و شهيداً 

 السؤال الرابع : 

 أ (  عدد مواقف الملك عبد هللا األول )شهيد األقصى( من الحركة الصهيونية واطماعهم في فلسطين:        

العرب الى عدم التعامل مع اليهود او بيعهم عقاراً او ارض ألنهم محتلين  ىدع-1  

دعاهم غلى دعم صندوق األمة الفلسطينية.  -2  

مقاومته مشاريع ودعوات تقسيم فلسطين منذ األربعينات من القرن العشرين.-3  
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  0195اتمام وحدة الضفتين  – 5      1948بتحت قيادته عن القدس وفلسطين في حردفاع الجيش األردني -4

رفضة العطائهم ممرا الى حائط البرق -6   

عدد أبرز القرارات السياسية التي تنم عن اهتمام الملك الحسين بالقدس ...؟ ب (    

تأسيس قانون األعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية وعلى رأسها األقصى.-1  

م.  1954تشكيل لجنة أعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة عام -2  

3-تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971)اذكر اهم نشاطاتها(: -إصدار مؤلفات ونشرات توعوية توثيقية لفضح 

 سياسات التهويد للقدس وأخطارها.

العالمي المهدد بالخطر في اليونسكو.نجاح األردن بإدراج القدس على قائمة التراث -4  

  استثناء القدس من قرار فك االرتباط اإلداري والقانون الذي اتخذ عام - 5

  ج ( بين نتائج هذا الهجوم )حرب تشرين عام 1973م( ...؟

دمرت القوات المصرية خط بارليف الذي أقامته إسرائيل بينها وبين مصر بعد احتالل سيناء.-1  

ولكن تدخل مجلس االمن لوقف القتال واصدر قرار بعودة االطراف  السوريون المواقع اإلسرائيلية في الجوالناجتياح -2

ادى الى وقف الحرب   1967المتحاربة لحدود   

 د ( مبايعة اهل القدس للشريف الحسين 

 سارعف ( أعوام410الشام قرابة )أعلن األتراك رسمياً انتهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد  1924في عام 

وجهاء القدس بتقديمهم المجلس اإلسالمي األعلى في القدس بالطلب من الشريف الحسين ان يترأس عمارة الحرم 

اإلشراف المباشر على األعمار الهاشمي للمسجد األقصىابنه الملك المؤسس عبد هللا األول  يتول الشريف  

 السؤال الخامس :

 أ ( ماذا تضمن هذه اتفاقية )الوصاية الهاشمية  عام 2013( ...؟/ اهميتها

(.1924إعادة تأكيد الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في القدس منذ بيعة )-1  

لألردن الحق في بذل الجهود القانونية جميعها للحفاظ على األماكن المقدسة وخصوصاً المسجد األقصى المعرف في -2

الحرم القدسي الشريف.االتفاقية على أنه كامل   

تأكيد المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينياً حول القدس.-3  

ائيلية.تأكيد على بذل الجهود بصورة مشتركة لحماية القدس واألماكن المقدسة من محاوالت التهويد اإلسر--4  

قصى المباركتهدف االتفاقية الى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد األ--5  

م ؟1929جتماع الحصن اب ( نتائج   
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ج. اإلسراع في أمداد المناضلين        الدعوة الى جمع التبرعات. -ب      نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود.-أ

 بالمال والسالح

 

 ج ( كيف )جهود(تنفذ دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة االوقاف االردنية وصاية الملك على المقدسات؟

   )حراسة،ترميم، تنظيم شؤون السياحة ومختلف النشاطات(.إدارة شؤون المسجد األقصى المبارك -1

( من األمالك في مدينة القدس القديمة،85%األشراف على األمالك الوقفية التي تشكل ما يزيد عن )-2  

)كيف تقوم بهذه المهمة(: -بإدارة تلك األمالك وترميمها وصيانتها وتأجيرها ألشقائنا في القدس بأجور بسيطة لتثبيتهم 

 ومساعدتهم على العيش الكريم.

واجهها.تتعريف الناس واألعالم الدولي والمحلي بأهمية القدس الدينية والروحية والتحديات التي -3  

4-استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات عربية وإسالمية عدة لغايات التعاون في مشاريع خيرية )تهدف إلى( تعزيز 

 صمود القدس وأهلها في وجه االحتالل اإلسرائيلي.

تدريس طالب القدس العلوم الشرعية وتأهيل األيتام وتعليمهم المهن والحرف المختلفة لمساعدتهم على العيش -5

 بكرامة.

تابعة اعتداءات االحتالل اإلسرائيليوأعداد تقارير دورية حول اعتداءاتهم ضد األمالك الوقفية في القدس والمسجد م-6

 األقصى. 

 د ( ما هي مشاريع اعمار المقدسات االسالمية والمسيحية في عهد الملك عبدهللا الثاني

  (.2006تموز  25في المسجد في ) إعادة بناء منبر صالح الدين في المسجد األقصى المبارك وتركيبه-أ 

  ترميم الحائد الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى. -ب 

ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد األقصى وأقسامه وقبة الصخرة المشرفة-ج    

************************************************************************************************  

 الوحدة الرابعه :رسالة عمان 

 السؤال االول : عرف المفاهيم والمصطلحات االتية .

رمضان عام  27هو بيان اصدرة الملك عبدهللا الثاني ومجموعه من كبار علماء االردن في ليلة رسالة عمان :  - 1

هوقد البيان ما هو اإلسالم وأي األعمال تمثل اإلسالم وأيتها ال يمثلوقد وصف   2004  

هي منهج فكري وموقف أخالقي سلوكي قائم على اعتدال األنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيداً  الوسطية  - 2

 عن اإلفراط والتفريط

هو مفهوم أنساني يعني احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر  التسامح – 3

فقط بل سياسي وقانونيوالمعتقدات وهو ليس أخالقي   
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مجموعة من األفكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد األفراد في اتخاذها وتتجاوز ما هو مألوف أو  -لتطرف: ا - 4

 سائد أو متفق عليه

يراد به الممارسات الخاطئة أياً كان مصدرها وشكلها والمتمثلة في التعدي على الحياة  -لمفهوم المعاصر لإلرهاب: ا - 5

إلنسانية بصورة باغية متجاوزة ألحكام هللاا  

 السؤال الثاني : فسر ما يأتي

: تمت ترجمة رسالة عمان إلى العدد من اللغات العالمية إضافةا إلى العربية ...؟ - 1  

    انطالقا من شمولية الهدف وعالمية المسعى.-أ

توزيعها في شتى أنحاء العالم. من اجل – ب    

االطالع على حقيقة اإلسالم وفهم معانيه.تتمكن الشعوب من ل -ج  

تعزيز للحوار بين مختلف فئات المجتمع اإلنساني وأبناء الحضارات المتعددة. -د  

يحارب الدين االسالمي التطرف والغلو ؟ - 2  

   وخلقاً.  أنها تحجب العقل عن تقدير سوء العواقب واالندفاع األعمى للخارج، الضوابط البشرية ديناً وفكراً -1

وهي ليست من طباع المسلم الحقيقي المتسامح.-2  

اإلسالم يرفضها كما ترفضها الديانات السماوية.-3  

يمثل الهاشميون أنموذج في الوسطية واالنفتاح ...؟  - 3  

ألنهم أخذوا على عاتقهم واجب الدفاع عن قيم اإلنسانية والحث عليها بوصفها ثوابت تنطلق من تعاليم الدين اإلسالمي 

  عزيز الحوار ونبذ كل ما يبث الفرقة بين أبناء الوطنلت

سماوية لتطبيق التسامح ؟؟ /  فسر :دعت االديان اللتسامح من اهم المبادئ التي دعت الشرائع السماوية لتطبيقها- 4  

                  تنوع البشر في أصولهم وثقافاتهم وأديانهم. -1

تحقيق التعارف والتعايش والتعاون. -2   

  تعزيز القيم المرتبطة بحقوق األنسان واحترام الكرامة اإلنسانية-3

  - :5 - انتشار التطرف في المجتمعات البشريـــة 

ضعف القيم والمبادئ.-أ  

االبتعاد عن تعاليم الدين والفهم المغلوط للكثير من النصوص الشرعية.-ب  

انتهاك حقوق األنسان والحد من الحريات في بعض الدول.-ج  
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لدور االكبر يقع على عاتق المواطن في مواجهة االرهاب ؟ا - 6  

 النة العنصر االساسي في مواجهة التطرف بنوعية ومشاركتة الفاعلة في بناء وطنه 

 

 السؤال الثالث : 

 ) عدد أهم صور التطرف:  أ 

 ويتمثل بالخروج عن القواعد الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع. هو أخطر صور التطرف -
  ومن مظاهره

 ب. وعدم تقبل اآلخرين. أ. التعصب للرأي 
دمر رهم وتالمنظمات اإلرهابية التي تستبيح دماء المسلمين وغي -(: ومن أمثلة التطرف الفكري )اذكرها

 المجتمعات. 

 التطرف الفكري:

 دال في الدين فكراً وعمالً.هو الخروج عن االعت
 التطرف المذهبي بين مذاهب األديان. - ومن أنواعه )عددها(:

 .ألديان)اذكرها( استباحة الدماء واألموال وهذا النوع من التطرف موجود بالكثير من ا -: ومن مظاهره

 التطرف الديني

 تجاه الشعوب. اتخاذ مواقف عنصرية متشددةيعني 
 التطرف الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. - أمثلته:ومن 

 التطرف السياسي

لك ذن تطبيق ماماً عإما بالتشدد في تطبيق سلوك أخالقي معين او في التخلي ت الخروج عن االتزان األخالقييعني 

 السلوك.
 

ا:  -فسر:  ا وليس دينيا  -تعد المنظمات اإلرهابية منظمات متطرفة فكريا

 الخاصة. صالحهاالدين فهي تستغل اسمه لتحقيق أهدافها المتطرفة الفكرية والسياسية ومألنها منظمات خارجة عن 

 التطرف االخالق

  

 

 ب ( ما هي االثار السلبية التي تركها ) اخطار ( التطرف على المجتمعات ؟

 كان سبباً في تأخر كثير من المجتمعات وتراجعها وانهيارها. -1

 السمات البارزة لما يجري في العالم اليوم.في الوقت الحاضر التطرف أحد  -2

 ممارسة اإلرهاب أصبح سلوكاً عملياً للمتطرفين والمتعصبين من قتل وتدمير واعتداء على المدنيين المسالمين. -3

 تسبب في تدمير بُنى شامخة في مدينات كبرى. -4

   

 ) الخوارج واساليبهم في تهديد العالم التي بينها الملك ؟ بين أثار ج 

 ي بلداننا.فجاورين يستغلون االختالفات الدينية لتقويض أسس التعاون والتراحم بين ماليين الناس من كل األديان والطوائف من المت-1

 يستغلون حالة االنغالق والشك بين أتباع مختلف الديانات والمذاهب للتوسع وبسط نفوذها.-2

وتبرير جرائمهم البشعة   يمنحون أنفسهم مطلق الحرية لتعريف تأويل كالم هللا -3  

 وسائل دعت اليها رسالة عمان لتطبيق التسامحد ( 

 احترام حقوق األنسان وحرياته لتحقيق العدالة وحفظ الكرامة اإلنسانية.-1

 االحترام المتداول بين اتباع األديان والمذاهب.-2

 تعزيز مفهوم الحوار والعيش المشترك والمحبة بين الشعوب ونبذ التعصب -3

 بين الفئات التي تخاطبها رسالة عمان ...؟هـ ( 

 الناس في أرجاء العالم.-2          اخوتنا في ديار اإلسالم.-1

 

 )بين اتباع الديانات ؟عدد أهم هذه القواسم التي تجمع بين ابناء البشرو ( 

 . الرحمة.5. التكافل          4. العدل          3. األمن       2السالم    -1
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 ب ( ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة :         مالحظة االجابة  ) أ(

 ( ثم اتخذتها الدولة العباسية راية لهاصرمز راية العقاب وهي راية الرسول محمد )احد الوان الراية الهاشمية يدل  – 1

  غير ذلك –االحمر                 د  –االبيض                          ج  –االسود         ب  –أ 

راية الدولة األمويةاحد الوان الراية الهاشمية يدل على  - 2  

كغير ذل –االحمر                 د  –ج                           االسود –ب          االبيض –أ   

رمز راية آل البيتاحد الوان الراية الهاشمية  - 3  

غير ذلك –االحمر                 د  –االسود                          ج  – ب        االخضر –أ   

بني قصر عمرة في العصر : – 4  

ير ذلكغ –العثماني                             د  –العباسي            ج  –أ ( االموي              ب   

دخل الحكم في القرن الرابع قبل الميالد : – 5  

غير ذلك – د     االنباط     –الروماني                       ج  –اليوناني                             ب  –أ   

: المعركة التي انتصرت فيها فرنسا على الحكومة العربية في سوريا - 6  

 غير ذلك –حطين              د  -مرج دابق       ج   –ميسلون         ب  –أ 

 

مسجد عجلون يعود الى الفترة : – 7  

العباسي      د المماليك  –االموي      ج  –االيوبي        ب  –أ   

اول رئيس حكومة في عهد االمارة : – 8  

غير ذلك  -ابراهيم باشا      د   –حسين الطراونه      ج  –رشيد اطليع       ب  –أ   

اول شهيد اردني على ارض فلسطين : – 9  

غير ذلك  –رشيد طليع      د  –حسين الطراونه       ج  –بيدات      ب كايد ع –أ   

دخلت بالد الشام تحت الحكم العثماني بعد معركة : – 10  

غير ذلك –حطين      د  –مرج دابق     ب ميسلون       ج  –أ   

************************************************************************************************  

 اتمنى لكم التوفيق

 االستاذ ثامر الغرايبة

0775391338 


