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 زكريا الرفاعي  

 ١

    ا�ردن عبر العصور                                                                                              الوحدة ا�ولى

    وحتى نھاية الدولة العثمانية    ا�ردن في العصور القديمة                               الفصل ا�ول                   

   

  .نسبة إلى نھر ا�ردن   -١                        ؟ سمي ا�ردن بھذا اسم   علل 

  وتعني  ا�ردن باللغة ا&رامية  النھر المتعرج  شديد ا�نحدار  -٢                                                                

  

   بالترتيب   مع مثال عليه في ا�ردن ؟  على ا�ردن                           العصور القديمة                        عدد 

              \ العصر الحجري القديم -١

   )مثال قرية عين غزال(      لعصر الحجري الحديث ا   -٢

  ) وتلي@ت الغسول  وادي فينان مثال  ظھرت البلدات المستقرةواستخدم فيه ا5نسان معدن النحاس   (               العصر النحاسي -٣

  ) أستخدام الري المنظموت فيه المدن  المحاطة با�سوار  نشأ(              العصر البرونزي -٤

  ) ا�دومية والمؤابية والعمونية (قامت على أرض ا�ردن ث@ث ممالك عربية   (               العصر الحديدي -٥

    ) عاصمتھم البتراء (                         ا�نباط    -٦

   )        العبد قصر (               اليونان   عصر -٧

  )      غطسالم(                  حكم الرومان -٨

   

   إعادة تعمير المدن اليونانية التي دمرتھاالحروب - ١                                     - : الرومان في ا�ردن إنجازاتعدد  

                .)الديكابولس ( حلف المدن العشرتشكيل  -٢                                                                                   

  . بناء الكنائس المسيحية  المزينة بالفسيفساء -٣                                                                                   

   

  لحماية حدود ا5مبراطورية الرومانية                                             فسر إنشاء حلف الديكابولس ؟  

  

   -:  مع ذكر العاصمة الممالك العربية القديمة في ا�ردنعدد 

  ) البتراء ( ا�نباط )  ربة عمون ( العمونية )  ذيبان ( المؤابية )  بصيرا (                                                      ا�دومية 

  

   -: العصور ا�سZمية                                                                                                      ا�ردن في

  .توجھت الجيوش ا�س@مية لفتح ب@د الشام واستطاعت بعد معارك مع الروم  ضم ا�ردن لراية ا5س@م  -:عھد أبوبكر الصديق -١

                                      

         - : على أرض ا�ردن                   المسلمين والروم                المعارك بين عدد 

          مؤته       وطبقة  فحل         واليرموك                    

 

     - : من  مظاھر  اھتمام  الخلفاء ا�مويين  في ا�ردن                 - : العصر ا�موي -٢

    عمرة    والمشتى     وبرقع    والطوبة     والحرانة   والموقر    والقسطل-: بناء القصور مثل                                            

  

                                      -  : العھد العباسي-٣

  - :  في جنوب ا�ردن  انط@ق الدعوة العباسية الحميمةشھدت )    أ

  طريق التجارة وقوعھا على طريق الحج الشامي و  -١                                 -:بسبب                                              

                          لمتوسط بين ا�قاليم ا5س@مية لموقعھا ا-٢                                                                                         

  ) .دمشق (  بعدھا  عن العاصمة ا�موية -٣                                                                                        

  :في العھدالعباسي  )العقبة ( أيلة كانت ) ب

    الضرائب  على السفن التجارية  ومركزا لتحصيل- تجاريا مھما على البحر ا�حمر ميناء                                          

  

        على بZد الشامنتائج حمZت فرنجه       -: الفرنجة -٤

   وقلعة  الكرك\)  مونتريال (  في ا�ردن مثل   قلعة الشوبك الق@ع   بنى الفرنجة \ سواحل ب@د الشام وبيت المقدس    سيطرت  على

  

  : تمكن ص@ح الدين ا�يوبي    ي ا�درن ؟بين اھتمام ا�يوبي ف     - :ا�يوبيين  -٥

  .   وتحرير مدينة القدس    م ١١٨٧من استعادة ق@ع الكرك والشوبك  بعد انتصاره على الفرنجه في معركة حطين   -١             

  .  ومسجد عجلون الكبير            وقلعة السلط                 قلعة عجلون                     بنى ا�يوبيون -٢             

   بناء الق@ع  وتجديديھا  مثل بناء قلعة العقبة  وترميم قلعة الشوبك  : اھتمامھم في اردن        - :العصر المملوكي-٦



 زكريا الرفاعي  

 ٢

   . والحجاز لتحقيق سيطرتھا على ب@د الشام                                      علل أنشأت الدولة العثمانية خط سكة حديد الحجاز ؟ 

  

  ؟ستقZل البZد العربية عن الدولة العثمانية أعط أسباب مطالبة العرب با

  )١٩١٨ – ١٩١٤( دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية ا�ولى  -٢  .بسبب ظلم ا�تحاديين ا�تراك للعرب -١                  

  

  عثماني ؟ بن علي آواخر العھد المطالب العرب من الشريف الحسينما 

  سيس دولة عربية مستقلة  برئاسته  وتأ -٢    قيادتھم   وتخليصھم من ظلم ا�تحادييين   -١                                              

  

   ؟ من ظلم اتحادييينعلل أتجھت أنظار العرب إلى الشريف الحسين بن علي من أجل قيادتھم  وتخليصھم 

 .ياسية مرموقةبصفته شخصية دينية  وس -١

  .  ورائدا  للنھضة العربية -٣                                                                             .كان زعيما لمكة  -٢     

 


	 ������� تزعم الشريف الحسين بن علي النھضة العربية  الحديثة: علل ����� ���     ؟ ���� ����� ��

  لى لھم تحقيق الحياة الفض  -٣   وتحريرھم من الھيمنة وا�ستبداد -٢  النھوض بالعرب  -١ية ھدفھا  لتكون ثورة قوم

  

   أرسل الشريف الحسين بن علي ابنه امير فيصل اول إلى دمشق ؟  -:أعط أسباب 

  .بقادة الجمعيات العربية من اجل ان يلتقي    -١                                                                

   ١٩١٥كما جاء في ميثاق دمشق عام الذين زودوه بمطالب الحركة العربية  -٢                                                                

  

    الذي قدم لnمير فيصل بن الحسين ؟ ١٩١٥عدد مطالب العرب في ميثاق دمشق عام  

  .تأسيس دولة عربية  ضمن آسيا العربية   -١                                                          

  . المناداة بالشريف الحسين  بن علي ملكا على العرب -٢                                                         

  

   . ١٩١٦ \حزيران \ ١٠الحسين بن علي الثورة العربية في أعلن الشريف                     متى انطلقت الثورة العربية الكبرى ؟  

  

   ؟ورة العربية الكبرى الثما نتائج 

  من ا�نتصار ) علي وفيصل وزيد عبدهللا  ( قوات الثورة العربية  بقيادة الشريف الحسين بن علي وأبناءهاستطاعت -١              

  .حيث انسحبت القوات العثمانية من الب@د العربية   ١٩١٨ – ١٩١٦الشام  بين عام في الحجاز وب@د  العثمانيين  على               

   ١٩٢٠ تمكن ا�مير فيصل ا�ول من تأسيس حكومة  عربية  في سوريا استمرت حتى عام -٢             

  

  ية ؟ للسيطرة على البZد العرب) بريطانيا وفرنسا ( بين كيف سعت  القوى استعمارية             

   ١٩٢٠ر سان ريمو  مؤتم-٣  وعد بلفور -٢  ١٩١٦ اتفاقية سايكس بيكو -١ -:من خ@ل                                              

  

  

    استقZل المملكة ا�ردنية الھاشمية                                                                 الثاني             الفصل 

  

    على ا�ردن ؟١٩٢٠ في سوريا عام                      الحكومة العربية                  ما نتائج انھيار

 ) .الكرك والسلط وعجلون (  تشكلت حكومات محلية في    -٢                              .فراغ سياسي في ا�ردن  -١

  

  ؟واحرار العرب إلى الشريف الحسين بن علي                  أبناء ا�ردن                  لجوء: علل 

  قيادة الحركة العربية في ا�ردن ل -١                                               

  .  5ن الحكومات المحلية لم تلب  طموحات أبناء ا�ردن بالوحدة وا�ستق@ل  و-٢                                              

  

   ؟ ١٩٢٠إلى ا�ردن عام                              قدوم ا�مير عبد هللا ا�ول                    أعط أسباب 

 . تحرير الب@د   -٢                                  . مقاومة ا�ستعمار ا�جنبي -١

  .تق@ل 5ن الحكومات المحلية لم تلب  طموحات أبناء ا�ردن بالوحدة وا�س و-٣ 

  

   ؟ ة على أنھا  أرض عربية مستقلباtمارةوضح استطاع ا�مير عبد هللا بن الحسين انتزاع اعتراف بريطانيا 

 بخبرته السياسية ورؤيته  للمستقبل  -٢                  مفاوضات لتخلص مما جاء في صك ا�نتداب خاض  -١                  
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 ٣

  ؟ بين الحكومة البريطانية وا�مير عبد هللا ا�ول بريطانية المعاھدة ا�ردنية ال عقد  : علل

   ) ١٩٢٨ شباط ٢٠ في  بريطانيا لنيل ا�ستق@ل وإنھاء ا�نتداب  فاستجابته مساعي واصل  ا�مير عبد هللا بن الحسين 5ن 

  

   ؟                                                        المعاھدة ا�ردنية البريطانية                                    عدد  أھم بنود  

            .ا�عتراف بتأسيس إمارة شرق ا�ردن  -١                                                           

 .لحسين التشريع وا5دارة تولي ا�مير عبد هللا بن ا  -٢                                                                

                          .تعيين حدود إمارة شرق  ا�ردن  -٣                                                           

 .5مارة شرق ا�ردن ) دستور ( وضع قانون أساسي  -٤                                                           

    

  للمندوب ؟  التي أرسلھا امير عبد هللا اولاججماذا تضمنت برقيات احت أو ١٩٢٨عام   المؤتمر الوطني ا�ول   انعقاد :سرف  

  رفض  أي اتفاق  � ينص  على سيادة ا5مارة ا�ردنية  واستق@لھا الحقيقي    -٢   رفض ا�نتداب البريطاني   -١     

                                                                       

  با مندو١٥٠ وھو أول مؤتمر وطني في تاريخ ا�ردن الحديث وحضره١٩٢٨عقد في وسط عمان عام  -:المؤتمر الوطني اول  

    عضوا ٢٦ية  من بون  لجنة تنفيذوانتخب المندو  رئيسا  للمؤتمرحسين الطراونةشرق ا�ردن  وانتخب   مثلوا مناطق                

  

    ؟١٩٢٨عدد أبرز بنود الميثاق الوطني ا�ردني عام 

   دنية دولة عربية مستقلة  ا5مارة ا�ر   -١                                      

  .  لمصلحة  الب@د�نتداب  إ� بوصفه  مساعدةاب � يعترف  شرق ا�ردن   -٢                                      

 .أن تكون ا�نتخابات حرة  والحكومة مسؤولة أمام البرلمان -٣                                      

  . كل تشريع استثنائي  � يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب  تشريعا باط@ - ٤                                           

  

     ؟١٩٣٣ – ١٩٢٩ي عكستھا  المؤتمرات الوطنية بين عامي ما المظاھر السياسية الت

  .  الفكري ونمو  الوعي السياسي   -٢     حول القيادة الھاشميةهوحدة  الشعب والتفاف -١                                        

 .ث السياسية داقدرة ا�ردنيين  على مواجھة  ا�ح -٣                                             

  

  ما دور ا�مير عبد هللا بن الحسين و ا�ردنيون  لنيل استقZل ؟ 

  بوصفھا منظمة  دولية              قدموا مذكرات احتجاج إلى عصبة ا�مم   -١                              

    بوصفھا الدولة  المنتدبه         ة البريطانيةوإلى  الحكوم                                                            

  شملت ا�حتجاجات جميع ا�ردن   -٢                              

  أن ا�ردن وصل إلى- : اعترفت بريطانيا بقرار ا�مم المتحدة الذي ينص  على١٩٤٥عام  - ٣                             

 .  مرحلة  استكمال بناء مؤسساته الدستورية لتحقيق  دولة ذات سيادة                                                                        

 .   مصرا فيھا على  ا�ستق@ل لبريطانيا مذكرة وجه ا�مير عبد هللا  لذلك  -٤                           

  

  ار امم المتحدة الذي ينص على  استقZل ا�ردن ؟ ما أسباب  وصول ا�ردن إلى مرحلة اعتراف بريطانيا بقر

  قراطي ميالقانون  المستندة إلى النھج الد والوعي ا�ردني وطموحه  في إنشاء دولة المؤسسات و-٢  بسبب جھود القيادة الھاشمية-١   

  

   إلى بريطانيا ؟توجه ا�مير عبدهللا بن الحسين  ورئيس الوزراء ابراھيم ھاشم              -:أعط أسباب 

  .  والتأكيد أن ا�ردن دولة مستقلة ذات سيادة -٣.وإنھاء ا5نتداب  -٢   .للتفاوض  من أجل استق@ل ا�ردن   -١        

  

  .؟ عقد المجلس التشريعي جلسة قدم فيھا قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية   المتضمن  رغبة البZد باستقZل  -:علل

  و ما حصلت عليه من وعود دولية -٢                            إلى حقوق الب@د الشرعية والطبيعية  استنادا -١ 

   ١٩٤٦  وما اقترحه مجلس الوزراء في  -٣ 

   

    )١٩٤٦ بعد استقZل ١٩٢٨تم تعديل دستور ( دستورية المترتبة على استقZل ؟  ما أبرز التعديZت ال

  .نية  الھاشمية محل عبارة إمارة شرق ا�ردن تحل عبارة المملكة ا�رد -١

 .تحل  كلمة صاحب الج@لة الملك  محل كلمة سمو ا�مير  -٢

 ) .ملكي نيابي  وراثي ( إقرار نظام الحكم   -٣

 . الملك ھو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاھدات وا�تفاقيات  -٤

 .  ملكھا � يتجزأ  المملكة ا�ردنية الھاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وھي حرة مستقلة -٥



 زكريا الرفاعي  

 ٤

   ؟  ٦١٩٤ \أيار\ ١٥لمجلس التشريعي المنعقد  في وضح قرارات ا  

  .إع@ن ا�ردن دولة مستقلة وذات حكومة ملكية  نيابية وراثية  -١                                                          

 .البيعة بالملك لسيد الب@د  بلقب صاحب الج@لة ملك المملكة ا�ردنية الھاشمية  -٢                                                          

          

   للملك عبد هللا بن الحسين في خطابه بعد إعZن استقZل ؟                  النھج السياسي               ما أھم مZمح 

  . الملك وراس الحكمة مخافة هللا الحكم بالعدل  وخشية هللا �ن  العدل  اساس   -١    

 .ا�ھتمام بالقضية الفلطسنية    -٤  .والتعاون مع ملوك  العرب لخير العرب   -٣.     خدمة الشعب والتمكين لب@دنا  -٢         

      

  تتبع الملوك الھاشميين الذين حكموا ا�ردن بعد استقZل ؟ 

 . عھد الملك عبد هللا الثاني  بن الحسين لملك الحسين بن ط@ل عھد ا.  ط@ل بن عبد هللا عھد الملك.عھد اللمك عبد هللا بن الحسين 

  

   عدد امور التي تستند إليھا الشرعية التاريخية والدينية لجZلة اللملك عبد هللا الثاني  ؟

  . ھاشم  في حمل راية ا�س@م والدفاع عنه والدور المميز الذي قام  به بنوول بالرسول صلى هللا عليه وسلم  نسب الھاشميين  الموص

  

  :ملخص لشجرة العائلة الھاشمية الكريمة 

  .إلى ج@لة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين )  فھر ( تبدأ من قريش   -

  .   العباس –مزة  ح– أبو طالب – عبد هللا   -:ب ھم لطأبناء عبد الم  -                                                       

   وعقيل – وجعفر –علي   -:أبناء أبو طالب  ھم    -                                                       

  .الحسن والحسين  -:سبطي الرسول صلى هللا عليه وسلم  ھما    -                                                             

  حمد صلى هللا عليه وسلم بن عبد هللا بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي    سيدنا م-      

  . مك عبد هللا الثاني بن الحسين بن ط@ل بن عبد هللا ا�ول بن الشريف الحسين بن علي ال -      

     راعي الھد�ء ھو عون بن محسن -      

  

  الراية ا�ردنية                                                                                                           -:خامسا  

  

  أعط اسباب الراية ا�ردنية تستحق التضحية في سبيلھا  ؟

  اطنورمز  كرامة الموادة والحرية  وعنون السي5نھا رمز  العزة القومية                                                        

  

   - :استمدت  الراية ا�ردنية  من راية الثورة العربية الكبرى  وتشير ألوانھا إلى ما يلي 

  العباسية الدولة  راية   و          )وسلم عليه هللا صلى (الرسول راية وھي العقاب، راية رمز          : ا�سود

                    رمز راية الدولة ا�موية         : ا�بيض

   رمز  للدولة الفاطمية و        رمز راية آل البيت          :ا�خضر

  راية ا�سرة الھاشمي        :  ا�حمر

   في منتصف المثلث ا�حمر إلى  السبع المثاني سورة الفاتحة-:النجمة السباعية 

  

   -:يتكون  شعار المملكة ا�ردنية الھاشمية  

  )دلة وطنية  ( أن نظام الحكم  في المملكة ا�ردنية الھاشمية نظام ملكي         حربة التاج الملكي الھاشمي يعلوه  رأس-١

    .العرش الھاشمي يرمز إلى                                         الوشاح ا�حمر-٢

  )دلة قومية (                    جانبين راية الثورة العربية الكبرى على ال                                                الرايتان-٣

  .يمثل القوة  والبأس  والعلو ويرمز لونه إلى راية  الرسول صلى هللا عليه وسلم                                             طير العقاب-٤

  )دلة إسZمية (              ارته في العالم ترمز إلى انتشار ا5س@م وحض                                        الكرة ا�رضية-٥

  

  .يرمز للدفاع عن الحق           )السيف والرمح والقوس والسھام  على جانبي الترس (ا�سلحة  العربية -٦

  .وھي تحيط بالترس ومرتبطة بشريط وسام النھضة من الدرجة ا�ولى                  السنابل الذھبية وسعفة النخيل-٧

   وسام النھضة من الدرجة ا�ولى -٨

  -: الشريط ا�صفر ويتكون من ثZث مقاطع مطرز عليه العبارات التالية  -٩

   عبد هللا الثاني ابن الحسين  ابن عون:     ) عكس الناظر له ( من الجھة اليمنى                            

         ملك المملكة ا�ردنية  الھاشمية      :             في الوسط                            

  .الراجي من هللا التوفيق والعون      -)  :عكس الناظر له (    في الجھة اليسرى                          



 زكريا الرفاعي  

 ٥

  ھاشميين في ا�ردن      اtنجازات السياسية للملوك ال                                                                الوحدة الثانية

  

       اtنجازات السياسية في عھد الملك عبدهللا ا�ول                                                           الفصل ا�ول      

  )استنابول ( إلى ا�ستانة  انتقل  مع والده -  في مكة المكرمة ولد الملك عبد هللا بن الحسين  -

  .ورة العربية تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير  الطائف من ا�تراك  بعد إع@ن الث- 

  

  خواطر النسيم  ا�مالي  السياسية  \ل ئ جواب السائل عن الخيل ا�صا\ المذكرات  -:مؤلفات الملك عبد هللا ا�ول ا�دبية 

  ) .للملك عبد هللا بن الحسين ا&ثار الكاملة  (               - :جمعت آثاره ا�دبية في مجلد واحد تحت عنوان

  

  عدد اtنجازات السياسية الداخلية للملك عبد هللا  ا�ول بن الحسين ؟ 

    ١٩٤٧صدور  دستور عام  -١

 . تحول نظام الحكم  من أميري إلى ملكي  نيابي وراثي   -٢

  :مجلس ا�مة إلغاء المجالس التشريعية ليحل  مكانھا   -٣

 . عيان المعين من الملك ومجلس النواب المنتخب من الشعب  يتكون من مجلس ا�               

 ١٩٥٠صدور قانون ا�نتخاب بعد الوحدة  بين الضفتين عام  -٤

 .)حيث أصبح من حق  المواطنيين  في الضفة  الغربية  ا�نتخاب  والترشح لمجلس النواب   ( 

  

   ؟         الملك عبد هللا ا�ول بن الحسين                  ت عربيا وساندھا عدد أبرز مشاريع الوحدة العربية  التي طرح

    .١٩٥٠وحدة الضفتين  -٣              .١٩٤٥جامعة الدول العربية  -٢              ١٩٤٣مشروع سوريا الكبرى  -١

 

   ؟١٩٤٣ عام                                             المؤتمر السوري                                ما المطالب التي دعا إليه 

                                      .إلغاء وعد بلفور  -١                     

  ) ريا ،ا�ردن ، لبنان ، فلسطين سو( قيام دولة موحدة في سوريا الطبيعية  -٢                     

    .ا دستوريا  برئاسة ا�مير عبد هللا بن الحسين أن يكون  نظام الحكم  فيھا  ملكي -٣                     

 .  السماح بانضمام أي دولة  عربية أخرى -٤                     

 

 مشروع سوريا الكبرى ؟                      عدم نجاح                                                    أعط أسباب 

  . 5نه � يتوافق ومصالحھما  ا�ستعمارية في المنطقة                 وريا الكبرىوقفت بريطانيا وفرنسا  ضد مشروع س -١

  5نه يھدد مطامعھا التوسعية            رفضت الحركة الصھيونية أي مشروع وحدوي عربي -٢

  . تھديدا لمصالحھا  القطرية                         بعض الدول العربية رأت في الوحدة العربية  -٣
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   ؟١٩٥٠عدد أسباب قيام وحدة الضفتين  عام 

  . ١٩٤٨عقد الشعب الفلسطيني أماله على قيام وحدة مع ا�ردن بعد حرب  -١

  .قات التاريخية بين الشعبين نظرا للع@ -٢

  .الحفاظ على ما تبقى من ا�راضي الفلسطينية  -٣

 . وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة في فلسطين  -٤

 

  مشروع وحدة الضفتين جاء على مرحلتين أذكرھما ؟

  . أھمھا مؤتمر أريحا )   ونابلس \ هللا   ورام\  واريحا\عمان (  وھي مؤتمرات  -   :١٩٤٨ عام       -  :المؤتمرات التمھيدية - أ

  ؟١٩٤٨ عام عدد قرارات مؤتمر أريحا                                                          

    ية المنادة بالوحدة الفلسطينية ا�ردن   -١                                         

  .أن وحدة ا�ردن وفلسطين ھي مقدمة للوحدة العربية    -٢                                         

  مبايعة الملك عبد هللا بن الحسين ملكا على  ا�ردن وفلسطين    -٣                                         

 .طينين إلى ب@دھم المطالبة بعودة ال@جئين الفلس  -٤                                         

 .  يمثلون أھالي فلسطين في المجالس النيابية ا�ردنية بوضع نظام �نتحاب ممثلين  راحا�قت  - ٥                                         

   ) ١٩٥٠ نيسان ٢٤( في إعZن وحدة الضفتين -ب



 زكريا الرفاعي  

 ٦

   ؟ ١٩٥٠ نيسان ٢٤                          إعZن وحدة الضفتين                               عدد ا�مور التي سبقت  

      .تم حل المجلس النيابي ا�ردني  -١                     

  ة عدد أعضاء مجلس ا�مة ا�ردني  عدل قانون ا�نتخاب حيث تم زياد-٢                     

   .١٩٥٠ن عام  نيسا١١انتخاب المجلس النيابي الجديد  الذي يمثل الضفتين  في -٣                     

  . أعلن عن قيام وحدة الضفتين ١٩٥٠ نيسان من عام ٢٤في  -٤                     

  

  . تكون طريقا نحو الوحدة العربية  الشاملة أن         ؟ما ھدف جZلة الملك عبد هللا ا�ول بن الحسين من وحدة الضفتين 

  

        الملك طZل بن  عبد اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                                             الفصل الثاني      

   

  . التحق بقوة الحدود العسكرية  وكتيبة المشاة الثانية           و.التحق بكلية ساند ھيرست العسكرية في بريطانيا 

   .١٩٤٨ شارك في حرب         و                      ١٩٤٧ آذار ٧عين وليا للعھد  في 

  . المنادة با�مير ط@ل ملكا  بعد استشھاد والده ١٩٥١ أيلول  ٦ قرر مجلس ا�مة  في 

   

  .رفع معنويات وحدات الجيش  العربي  التي قاتلت في القدس          ؟١٩٤٨ما دلة المشاركة العسكرية لnمير طZل  في حرب 

  

  ة  للملك طZل بن الحسين على الرغم من قصر مدة حكمه ؟عدد إنجازات السياسة الداخلي

   .١٩٥٢ إنشاء ديوان المحاسبة عام )٢                                   .١٩٥٢إصدار دستور عام  )١

  

  ن عبد هللا ؟  من أھم إنجازات الملك طZل ب                        اtصZحات الدستورية                             تعد  :  فسر 

  مقراطية وجاء الدستور متوافق مع ا�نظمة الدي-٢     . الحريات السياسية وا�قتصادية  وا�جتماعية  5نھا عززت -١         

 

 ؟عبدهللا  في عھد الملك طZل بن                                      ١٩٥٢  مواد الدستور عام                          عدد أبرز

 المملكة ا�ردنية الھاشمية  دولة عربية مستقلة  ذات سيادة ملكھا � يتجزأ و� ينزل عن شيء منه  -١

                        . والشعب ا�ردني جزء من ا�مة العربية                                        

  .نظام الحكم  نيابي ملكي وراثي  -٢             

  . مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن ا�ردني كفل الدستور -٣

  

   التي كفلھا الدستور ا�ردني المتعلقة بالمواطن ا�ردني ؟                         الحقوق والحريات                    عدد  

  .تكفل الدولة العمل والتعليم ) ٢               .ا�رنيون أمام القانون سواء �تمييز بينھم في الحقوق ووالواجبات ) ١    

  الصحافة حرية  التعبير عن الرأي  حرية) ٤                              .حق ا�جتماع وتأليف الجمعيات و ا�حزاب السياسية ) ٣    

   أو منافية ل�داب -٢             العام  ما لم تكن مخلة بالنظام - ١                     :   القيام بالشعائر الدينية بشروط حرية) ٥    

              

   ؟١٩٥٢ عام                                                                خصائص دستور                                   عدد أھم 

   - : النحو التالي العZقة بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية  على١٩٥٢ نظمت  مواد الدستور - أ

  رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب   مسؤولية مشتركة ) ١

  .كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب  عن أعمال وزارته ) ٢

  . تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام النواب وإذا قرر المجلس عدم الثقة با�كثرية المطلقة وجب عليھا أن تستقيل ) ٣

  

  .لغير القانون    إذ اعتبر القضاة مستقلون � سلطان عليھم في قضائھم استقZلية السلطة القضائية-ب

  

  ؟١٩٥٢                                                     إنشاء ديوان المحاسبة                                  أعط أسباب        

  . لمجلس ا�عيان والنواب  عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام   من خ@ل تقريرتھا وطرق صرفھا لمراقبة إيرادات الدولة ونفقا

  

   ؟                                         السياسة الخارجية                     في بن عبد هللا       عدد أھم إنجازات الملك طZل

   .@قات مع الدول العربية   بھدف التنسيق والتعاونعتحسين ال    -١                    

   - :من أجل) ١٩٥١اتفاقية الضمان الجماعي العربي عام ( التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك     -٢                   

  التعاون  في الشؤون السياسية وا�قتصادية والعسكريةمن أجل  -      أ                                                                      

  .   ولتوحيد الجھود  في الدفاع عن الب@د العربية  -     ب                                                               



 زكريا الرفاعي  

 ٧

 ازات السياسية في عھد الملك الحســـــيـن بن طZل    اtنج                                                                 الفصل الثالث 

  

 .ثم إلتحق  بكلية ساند ھيرست العسكرية  في انجلترا     ١٩٣٥ولد اللمك الحسين بن ط@ل                                     

   

   قرر مجلس  الوزراء تعيين مجلس وصاية على العرش بمقتضى الدستور ؟-:  أعط أساب 

  .  بسبب عدم بلوغ الملك الحسين بن ط@ل  سن الثامنة عشر قمرية                                                                

  

  .   حربنا مع إسرائيل \ ليس سھ@ أن تكون ملكا    \مھنتي كملك                       عدد أھم مؤلفات الملك الحسين بن طZل ؟ 

  

  الحسين بن طZل في مجال السياسة الداخلية ؟ عدد إنجازات الملك

  التعدي@ت على الدستورية -٣    .تعريب قيادة الجيش العربي ا�ردني   -٢         .تعزيز النھج الديمقراطي -١                          

 

  في سياسة الملك الحسين بن طZل  الداخلية ؟                  النھج الديمقراطي وتفعيل الحريات السياسية           ما مظاھر تعزيز

   تاسست النقابات العمالية والمھنية  -٢          .  ظھرت ا�حزاب السياسية -١   

 قومي  وا�نتماء عند ا�ردنيين    ا�مر الذي زاد الوعي السياسي ورسخ الشعور ال-٤                      نشطت الصحافة     -٣        

  

  .لتحقيق السيادة الوطنية ا�ردنية      ؟ قيادة الجيش اtردني    قرار تعريب        اتخذ الملك الحسين بن طZل    :فسر

  

  السيادة الوطنية ا�ردنية ؟                   من أجل تحقيق               الملك الحسين بن طZل  عدد ا�مور التي قام بھا 

   ١٩٥٦  آذار  ١لحسين قرار  تعريب قيادة الجيش العربي في   أتخذ  الملك ا-١        

   .١٩٥٧  وإنھاء المعاھدة ا�ردنية البريطانية عام -٢             . بإنھاء خدمات جون  كلوب  قائد الجيش  والضباط ا5نجليز         

  

  .بسبب الصراع مع إسرائيل       Zل ؟تعطل المؤسسات الدستورية  في ا�ردن  في عھد اللمك الحسين بن ط :أعط أسباب  

  

  و تفعيل الحياة  النيابية والحزبية ؟ ١٩٨٤وضح كيف استطاع ا�ردن العودة إلى الحياة النيابية عام 

  . ١٩٩٢وقانون ا�حزاب عام               ١٩٩١والميثاق الوطني    ١٩٨٩انتخابات عام -:  من خ@ل                             

  

  كر ا�مور التي تميزت بھا السياسية  الخارجية للملك الحسين بن طZل ؟أذ

  .بالنشاط السياسي ل@ردن على صعيد الع@قات العربية والدولية   -١                                                            

  .مساھمة في المصالحة العربية و توحيد الصف العربي   ال-٢                                                            

  

 عدد المرتكزات التي انطلق منھا الملك الحسين بن طZل في عZقته مع الدول العربية ودول العالم ؟

  .مواد الدستور ا�ردني التي تؤكد  البعد القومي  العربي  -٢                      .مبادئ الثورة العربية الكبرى  -١

 . ثوابت السياسة الخارجية القائمة على الوسطية وا�عتدال   -٣                                                                 

  

  ؟ عمليا التي سعى الملك الحسين بن طZل لتحقيقھا                      مشاريع الوحدة بين البZد العربية             عدد أبرز

   .١٩٨٩مجلس التعاون العربي عام    .١٩٧٢مشروع المملكة العربية المتحدة عام  . ١٩٥٨ا�تحاد العربي الھاشمي عام             
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 زكريا الرفاعي  

 ٨

    ؟بالتوافق في عھد الملك الحسين بن طZل والملك فيصل الثاني             العراق وا�ردن        اتسمت العZقات بين : فسر

  . لتشابه نظام الحكم  في البلدين وھو النظام الملكي الھاشمي -١                                              

  . الجوار الجغرافي  -٢                                              

  .ق والمملكة ا�ردنية معاھدة أخوة  وتحالف بين مملكة العراب تجسد   -٣                                              

 . أعلن الملك الحسين بن ط@ل تنازله عن رئاسة ا�تحاد للمك فيصل الثاني ملك  العراق                                                  

  

  لملك الحسين بن طZل ؟الذي طرحه ا                        المملكة العربية المتحدة                        عدد أبرز بنود مشروع 

 )) .المملكة العربية المتحدة (( تسمى المملكة ا�ردنية الھاشمية  بعد ا�تحاد  باسم  -١                                              

 . تتكون من الضفتين الشرقية والغربية  -٢                                             

  .المركزيةعمان العاصمة  -٣                                            

 رئيس الدولة ھو الملك ويتولى السلطة التنفيذية  المركزية  ومعه  مجلس وزراء مركزي  -٤                                            

 . ما السلطة التشريعية المركزية   تناط بالملك  ومجلس ا�مة أ                                                                           

  . تكون السلطة القضائية  ممثلة بمحكمة مركزية  عليا ، ولكل بلد محاكمه الخاصة  به  -٥                                                 

  

  ما دلة طرح الملك الحسين بن طZل لمشروع المملكة المتحدة ؟

 .  على النھج  الوحدوي للملك  الحسين بن ط@ل  ودلي@ - ٢   .طوة  عملية  للتعاون وا�تحاد  العربي يعد خ -١

  

  مختلفا عن مشاريع الوحدة العربية الثنائية ؟                     مجلس التعاون العربي                       مشروع -:  أعط أسباب 

  ) ا�ردن والعراق ومصر واليمن الشمالي (  ضم أربعة دول عربية ھي -١                                               

  .  مع إمكانية انضمام أي دولة عربية -٢                                               

  من  نموذجا عمليا  نحو سعي  الدول العربية للتضا-٣                                               

    ١٩٨٩  وا�تحاد المغاربي  عام ١٩٨١خاصة مع ظھور مجلس التعاون الخليجي عام                                                    

  

  ل ؟ة   في عھد الملك الحسين بن طZـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضح إنجازات السياسية ا�ردنية في العZقات الخارجي

                         . المحور ا�ساسي للسياسة الخارجية ا�ردنية القضية الفلسطينية -١

  . تحقيق التوازن العربي وحل الخ@فات العربية -٢ 

                       . إقامة ع@قات دبلوماسية واسعة مع دول العالم -٣ 

  دولية وأسھم في توضيح المواقف العربية على الساحة ال-٤ 

    .١٩٧٣المؤتمر الدولي للسZم في جنيف شارك ا�ردن في  -٥ 

  .نتج عنه فض النزاع بين   مصر وسوريا من جھة  وإسرائيل من جھة أخرى                                                              

  .١٩٩١  المؤتمر الدولي للسZم  في مدريدا�ردن في  شارك -٦

  بعد أن وافقت الدول العربية على المبادرة ا�مريكية  من أجل الس@م الدائم في  الشرق  ا�وسط                                         

  العمومية ل@مم المتحدة   نجحت السياسية الخارجية بالتنسيق في إتحاذ  الجمعية-٧

   .الصھيونية ھي شكل من أشكال التمييز العنصري  وأن -٢              إدانة إسرائيل -١ - : الذي نص على ان٣٣٧قرارھا         

  

   ؟ في عھد الملك الحسين بن طZلبين كيف شكلت القضية الفلسطينية المحور اساسي للسياسة الخارجية اردنية 

  .@حم المصيري بين الشعبين ا�ردني والفلسطيني    تأكيد الت-ب                                        .دعمھا في المحافل الدولية     -   أ

   للمقدسات ا5س@مية والمسيحية  في القدس  تقديم  الرعاية - د                    .  توثيق  ع@قات  ا�ردن  مع الدول العربية -  ج

  

  سيحية  في القدس ؟بين كيف واصل الملك الحسين بن طZل تقديم  الرعاية  والحماية للمقدسات اtسZمية والم

 .  الوقوف  ضد مخططات تھويدھا -٢                               .   متابعة إعمارھا  وصيانتھا  -١

 

  في عھد الملك الحسين بن طZل ؟        التوازن العربي وحل الخZفات العربية            وضح دور ا�ردن في  المساھمة بتحقيق

   .١٩٨٧عقد  مؤتمر الوفاق وا�تفاق  للجامعة العربية في عمان  -١                                    

   .١٩٩٠المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي  واتحادھما في دولة واحدة  عام  -٢                                         

  .  في ضمن البيت العربي ١٩٩٠لعراقي الكويتي عام  مساعيه في حل  النزاع ا -٣                                   

  على المستوى العالمي ؟                                مكانة ا�ردن         وضح كيف أسھمت السياسة الخارجية ا�ردنية  في إظھار

  .الم إقامة ع@قات دبلوماسية مع الكثير من دول الع-٢                .امت@كه مصداقية دولية  -١

   . ١٩٩٩توافد معظم زعماء العالم على عمان لحضور تشييع جثمان الملك الحسين بن ط@ل عام  -٢



 زكريا الرفاعي  

 ٩

   الملك عبد هللا الثاني                              اtنجازات السياسية  في عھد               الفصل الرابع   

  

 . واكاديمية دير فيلد في امريكا ثم مدرسة إيجلبروك.  مدرسة سانت إدمون  في إنجلترا درس في 

 .  بجامعة جورج تاون في واشنطن  لدراسة الشؤون الدولية ثم.ثم جامعة أكسفورد .ثم ساند ھيرست  العسكرية في بريطانيا 

 

 وضح الحياة العسكرية لجZلة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين ؟ 

   ية في كتيبة الدبابات الملكية  التحق بالجيش العربي قائدا لسر-١                   

  .حيث  نظم ھذه القوات وفق أحدث المعليير العسكرية الدولية ١٩٩٤اصبح  قائدا للقوات الخاصة الملكية -٢ 

  

  :ألف جZلة الملك عبد هللا الثاني كتابا عبر فيه عن رؤيته لتحقيق السZم العادل والشامل في المنطقة العربية  بعنوان**

  ) .فرصتنا ا�خيرة  السعي نحو الس@م في وقت الخطر  (                                                                                 

  

  متى تولى ا�مير الحسين بن عبد هللا الثاني وية العھد ؟

  )) .بر أبنائه من الذكور سنا انتقال و�ية الملك من صاحب العرش إلى أك((   حسب الدستور ا�ردني ٢٠٠٩ تموز ٢في 

  

  بين السيرة التعليمية لnمير الحسين بن عبد هللا الثاني ؟

   .٢٠١٦ التحق بجامعة جورج تاون في امريكا لدراسة التاريخ الدولي  تخرج -   ١٩٩٤ ولد -

  

 بن عبد هللا الثاني ؟                                     ا�مير الحسين                            عدد مبادرات

  .لتنمية مھارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشترك   (                       حقق -١

  ) .لدعم ا�طفال الصم وتأھيلھم  (            سمع بZ حدود-٢

  ).لتأھيل الكوادر الطبية  في المجال الرياضي ( ة قصي              ر مباد-٣

  

  على الصعيد الدولي  لسمو ولي العھد الحسين بن عبد هللا الثاني ؟               المشاركات السياسية                  عدد 

   ٢٠١٥ ترؤسه  لجلسة  مجلس ا�من الدولي في  -١

  )) دور الشباب في  مكافحة  التطرف والعنف وتعزيز  الس@م : صون الس@م  وا�من الدوليين ((       تحت عن 

   إعZن عمان  حيث صدر عنه ٢٠١٥  في  المنتدى  العالمي ا�ول من نوعه للشباب والس@م  وا�منىرع -٢

 نجح سموه في لفت أنظار العالم للدور المھم للشباب -٣

    يعد ا�ول من نوعه خاصالم بقيادته �ستصدار قرار من مجلس ا�من  وتوحيد  جھود الع

       )٢٢٥٠( وھو قرار رقم  بالشباب  والسZم وا�من                                                                                  

  

                         ؟                 على المستوى الداخلي                  جZلة الملك عبد هللا الثاني                        عدد إنجازات

  : كجھة قضائية  مستقلة محكمة دستوريةء إنشا -١          

  .  وتفسير النصوص الدستورية - ب         للرقابة على دستورية القوانين وا�نظمة -  أ                       

   تأسيس ھيئة مستقلة ل�شراف على ا�نتخابات باسم الھيئة المستقلة ل@نتخابات -٢         

  . والمطبوعات زاب السياسية وا�جتماعات  قوانين ا�نتخاب وا�حمثل  وانين الناظمة للعمل السياسيبالق إعادة النظر -٣         

  لكل محافظة  بناء على ما قرره مجلس ا�عيان والنواب والذي يقوم على انتخاب مجلسقانون الZمركزية   - ٤         

  . ظة  يسمى مجلس المحاف                                      

 

   لجZلة الملك عبدهللا الثاني                                                                               ا�وراق النقاشية: ًثالثا

 

  بين كيف حرص الھاشميون منذ تأسيس الدولة ا�ردنية على التواصل مع أبناء الشعب ا�ردني ؟

   .وتجذير أسس العدالة والمساواة  -٣     وتطوير الحياة الديمقراطية-٢   .ر صنع القرا فيدعم مشاركة المواطن  -١

   جZلة الملك عبد هللا الثاني  مجموع  من ا�وراق النقاشية  ؟                                     إصدار:    فسر ما يلي 
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                                .شاملة ًواستكما� للمسيرة ا5ص@حية ال -٢                                                         

       .وبناته باشر والمفتوح مع أبنائه صل الم التوا -٣                                                         

  .لقضايا المھمة حول از المواطنين للدخول في حوار  وتحفي-٤                                                         



 زكريا الرفاعي  

 ١٠

   الثاني بن الحسين ؟جZلة الملك عبد هللا                                                    عدد ا�وراق النقاشية التي أصدرھا 

  "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"  :الورقة النقاشية ا�ولى

  "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع ا�ردنيين"  :الورقة النقاشية الثانية                                                  

  "يمقراطيتنا المتجددةأدوار تنتظرنا لنجاح د: "الورقة النقاشية الثالثة

  "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة "   :الورقة النقاشية الرابعة                                                

  "ا�ھداف، والمنجزات، وا�عراف السياسية: تعميق التحول الديمقراطي":الورقة النقاشية الخامسة

  سيادة القانون أساس الدولة المدنية    : الورقة النقاشية السادسة                                                 

   

   ؟) ١(ما المسألتين ا�ساسيتين التي تطرقت لھا الورقة النقاشية ا�ولى

 ). الوطنكيف نتخذ القرارات على مستوى( و -٢   ).ًكيف نختلف مع بعضنا بعضا ضمن نقاشاتنا العامة(-١                        

   ؟ ) ١(  بحسب ما ورد في الورقة النقاشية ا�ولى                 لتجذير الديمقراطية                  ما الممارسات التي يجب اتباعھا

                                  .احترام ا&راء -١                                                     

  بممارسة واجبات المساءلةالمواطنة ترتبط  -٢                                                     

            .ا�خت@ف في الرأي � يعني الفرقة -٣                                                     

   في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب شركاء أفراد المجتمع  -٤                                                    

  

  كأحد الممارسات اجتماعية  لتجذير الديمقراطية ؟                         احترام ا�راء                          وضح 

  ھو وحدتھم والمساواة بينھم الع@قة بين ا�ردنيين  أساس  -١

 وتفھم آراء ا&خرين وقبول ا5خت@ف -٢

 .بمسؤولية ا�ستماعة إذا لم يلتزم المواطنون ن ناقص حرية التعبير تكو -٣

 

  لتجذير الديمقراطية ؟              كأحد الممارسات ا�جتماعية       واجبات المساءلة    بممارسة  بين المواطنة ترتبط 

  .ا من غير قيود أكد ج�لته أھمية انخراط المواطن في بحث القضاي -١                                           

  .ودعاھم إلى محاورة المرشحين، ومتابعة أدائھم  -٢                                          

 . وأن يتقدم ھؤ.ء المرشحون ببرامج عملية تستجيب .حتياجات المواطنين -٣                                         

 كما ورد   يعني الفرقة  كأحد الممارسات اجتماعية  لتجذير الديمقراطية         اختZف في الرأي           بين
   ؟   ) ١( الورقة النقاشية في 

  ن تنوع ا&راء والمعتقدات في ا�ردن ھو عنصر قوة إ - ١                                      

 .ت@ف على ا�حترام فإنه يؤدي إلى الحوار، وھو جوھر الديمقراطية وعندما يرتكز ا�خ-٢                                            

 كأحد الممارسات           بذل التضحيات وتحقيق المكاسب          وضح أفراد المجتمع جميعھم شركاء في 
  اجتماعية  لتجذير الديمقراطية ؟

  .على اساس التساوي في تحمل المسؤولية تجاه الوطن في الظروف الصعبة  -١

  .والتساوي في تحقيق المكتسبات في أوقات ا�زدھار -٢

  


	�������           الورقة كما ورد في  الفاعلة     إلى نھج الحكومات البرلمانية  للوصول        الخطوات والمتطلباتبين  �������	
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  . على التعبير عن مصالح المجتمعات قادرة أحزاب وطنية فاعلة بروز-١                                                     

  .ً وتطوير عمل الجھاز الحكومي على أسس المھنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل-٢                                                    

  


	�������الورقة في   المبادئ للنھج اtصZحي في ا�ردن كما وردت  ما أو          نطور نظامنا الديمقراطي        كيف �������	
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   .صون حقوق ا6قليات-٢                                                    .التعددية السياسيةبا.لتزام  -١

   .تقوية مؤسسات المجتمع المدني -٤                                 توازن بين السلطات تطوير مبدأ الفصل وال - ٣

 ا.ستمرار في حماية حقوق المواطنين  -٦                                         عادلة للتنافس السياسيوفير فرصة ت -٥



 زكريا الرفاعي  

 ١١

   ؟ ) ٣( الورقة النقاشية الثالثة عبد هللا الثاني في جZلة الملك إليھا  نوه  التي                        المحاور                  بين 

   . القيم الضرورية 5نجاز التحول الديمقراطي وإرساء نھج الحكومات البرلمانية                                     :المحور ا�ول

   المتطلبات الجوھرية للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية                                   : المحور الثاني

   .ًا�دوار المنتظرة من أطراف العملية السياسية جميعا                                   : المحور الثالث

  

  وإرساء نھج الحكومات البرلمانية ؟                           tنجاز التحول الديمقراطي                  أذكر القيم الضرورية

      . وسيادة القانون   والتسامحية  التعددأھمية-١                                                    

  . وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات -٢                                                    

                      .ً حماية حقوق المواطنين جميعا -٣                                                    

  ّ  وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس -٤                                                    

  

  ؟)٣(الورقة النقاشية الثالثة للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية كما وردت في المتطلبات عدد  

  .ازن بين السلطات  من الضوابط لمبادئ الفصل والتووجود منظومة  -١                                                     

   ً وحيادا  وتطوير عمل الجھاز الحكومي ليصبح أكثر مھنية -٢                                                    

  

   ؟  ) ٣ (الورقة  النقاشية الثالثة  كما وردت في                     ا�حزاب السياسية                  بين المھام المطلوب من

 . لتعكس مختلف توجھات ا�طياف السياسية  -٢                     تطوير عدد منطقي من ا�حزاب السياسية الرئيسة -١

  وية، وبرامج وطنية ّوتبني السياسات ذات ا�ول-٤                        في تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية  لتسھم -٣

  .تطوير برامج قوية  -٥

  

   ؟ ) ٣ ( الورقة  النقاشية الثالثة  كما وردت في                            النواب                     المھام المطلوب من   عدد  

    . من أن يسعى إلى خدمة الصالح العام � بد للنائب -١                                                                        

 .لي والوطني ً ويعكس أداؤه توازنا بين المصالح على المستوى المح -٢                                                                         

 .ّزن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة ويوا-٣                                                                         

  

   ؟) ٣(الورقة  النقاشية الثالثة كما وردت في                   رئيس الوزراء ومجلس الوزراء           بين المھام المطلوب من 

   .لثقة النيابية والمحافظة عليھا عليھم مسؤولية نيل ا -١                                                             

 . ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص-٢                                                       

ً  تبني نھج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قو� وعم@-٣                                                      ً.  

  

   ؟ ) ٣ (الورقة  النقاشية الثالثة كما وردت في                                 الملكية الھاشمية          مھام المطلوب منالعدد 

ًالمحافظة على دور الملك بصفته قائدا موحدا يحم  -١   .ي مجتمعنا من ا�نز�قًّ

            . وحماية القيم ا�ردنية ا�صيلة -٢

  :ّ بقدرة ا�ردنيين وا�ردنيات على التميز وا5بداع عن طريق نشر روح الثقة- ٣      

 . وتقدير الجھود الفردية وا5نجازات ا�ستثنائية                     وتبني المبادرات الريادية،       دعم قصص النجاح،    

 . وستبقى أول المدافعين عن قضايا الوطن وأمن ا�ردن القومي -٤

  - :ضائية، والمؤسسات الدينية العامةيش العربي، وا�جھزة ا�منية، والقوبقاء مؤسسة الج -٥

  . وستبقى حامية للتراث الديني والنسيج ا�جتماعي          ّ وغير مسيسة،     ومھنية،      ومحايدة       مستقلة

  

   ؟ ) ٣ (الورقة  النقاشية الثالثةكما وردت في                              المواطن                     بين المھام المطلوب من 

o بناء نظامنا الديمقراطي وصفه ج@لة الملك باللبنة ا�ساسية في .   

o فعليه البحث المستمر عن الحقيقة.  

o ةمتابعة القضايا الوطني   

o نطباعات وا5شاعات�  . وأن تكون ھذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس على ا

  

    كما لخصھا جZلة الملك عبد هللا الثاني ؟                        للمواطنة الفاعلة                      عدد ا�سس الرئيسة

   . ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية وا�حترام المتبادل-٣             . وواجب المشاركة -٢      . حق المشاركة -١            



 زكريا الرفاعي  

 ١٢

  ؟  ) ٤( كما وردت في الورقة النقاشية الرابعة                    مبادئ المواطنة الفاعلة                   أذكر ا�سس التي تعزز 

  

ًا�نخراط في الحياة السياسية يشكل حقا أساسيا لكل مواطن"      -١ � ً ّّ 

ًالمشاركة السياسية في جوھرھا تشكل مسؤولية وواجبا،"      -٢ �
 

  . ا�نخراط في العمل السياسي ليات ؤو ترتب مسشاركة الفاعلة الم  -٣ �

  

   ؟ يترتب على كل المواطنين ا#يمان بھا حتى تزدھر الحياة السياسية             ممارسات ديمقراطية                 ربع  أأذكر 

     اط الفاعل وا.نخر -٢                                                احترام الرأي ا@خر-١                    

   . والشراكة في التضحيات والمكاسب-٤                                . وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف-٣                       

  ؟) ٥( شية الخامسة كما وردت في الورقة النقا                 المجال التشريعي                عدد أھم اtنجازات التي حققھا ا�ردن في 

  .إقرار تعدي@ت دستورية رسخت مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، وتعزيز الحريات  -١

   . واستحداث مؤسسات ديموقراطية جديدة -٢

 . وإنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية-٣    

 .كون أكثر فاعليةالذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي لي  التقدم  -٤

  

   ؟ ) ٥ ( عدد اtنجازات في المجال المؤسسي كما وردت في الورقة النقاشية الخامسة

            .  إنشاء محكمة دستورية -١         

  والتقدير نالت احترام  واستحداث ھيئة مستقلة ل@نتخاب-٢         

  .رھا الرائد في ضمان نزاھة ا�نتخابات النيابية والبلدية وشفافيتھا لدو                                               

  

  ؟  ) ٥( التي يسعى جZلة الملك عبد هللا الثاني لتحقيقھا كما وردت في الورقة النقاشية الخامسة        اھداف         ما 

                    .               تطوير القوانين السياسية الرئيسة -١                     

  . داء القطاع العامتطوير أ  -٢                    

   .                          ل@حزاب السياسيةوتحقيق دور فاعل  -٣                    

     . بناء قدرات السلطة القضائية -٤                   

  .ًتقدم حلو� للتحديات التي تواجھھا المملكة أفكار في إنتاج الجامعات مثل  قيام مؤسسات المجتمع المدني  -٥                   

  

  

 ) سيادة القانون أساس الدولة المدنية         (                                      :                    الورقة النقاشية السادسة 

  

  ؟ ) ٦(تدأ  بھا  جZلة الملك عبد هللا الثاني في  الورقة النقاشية السادسة  التي اب                  المفاھيم              عدد 

   الدولة المدنية -٤  والمواطنة     - ٣ والحقوق   -٢ الحوار حول مفھوم دولة القانون    -١                                       

  

  . دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية               :عرف الدولة المدنية 

  

   ؟                        للدولة المدنية                             بين رؤية جZلة الملك عبدهللا الثاني

   دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور و القوانين -١                                                                      

  . وترتكز على المواطنة الفاعلة -٢                                                                     

  .لرأي ا&خر  وتقبل بالتعددية وا-٣                                                                     

  ُ وتحدد فيھا الحقوق والواجبات -٤                                                                     

  

   لجZلة الملك عبد هللا الثاني ؟ ) ٦(  حسب الورقة النقاشية السادسة      سيادة القانون               تطبيق         بين أھمية 

  ُ تبنى عليه الديمقراطيات -١                                                                      

  .  وا�قتصادات المزدھرة -٢                                                                      

  .مجتمعات المنتجة   وال-٣                                                                      

  



 زكريا الرفاعي  

 ١٣

           ونزاھة      وعدالة    مساواة  ال    -:  بما يلي  عن تطبيق وإنفاذ سيادة القانون       لجھة المسؤولة ا     الدولة * 

  .     في حياته اليومية   مسؤوليته ممارسة سيادة القانونمواطن الو  

  

     عيشھا العديد من دول المنطقة؟التي ي)) الحالة المروعة والمحزنة (( ما أسباب  

  غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له                                                                                         

  

  ما الميزان الذي يضعه جZلة الملك عبد هللا الثاني في رؤيته لدولة القانون والمواطنة ؟

   ضمان حقوق ا�قلية كمتطلب لضمان حقوق ا�غلبية-١                                                                                 

   وأن سيادة القانون ھي الضمان لحقوق الجميع - ٢                                                                                

  

  ؟  ) ٦(  حسب الورقة النقاشية السادسة                  تجاوز الخلل في ا�داء الرسمي        من خZله يمكنما الطرق التي

   تضافر الجھود من مختلف مؤسسات الدولة -١                                                                              

  . إرساء مفھوم سيادة القانون -٢                                                                              

  . تخضع عمل المؤسسات وا�فراد للمراجعة والتقييم -٣                                                                              

  

   ؟ ) ٦(كما بين ذلك جZلة الملك في الوقة النقاشية السادسة    وعدالة\ھة ونزا\بتطبيق القانون بدقة  ما نتيجة تساھل المسؤولين 

  .  يشجع على استمرار انتھاك القانون -١                                                                                    

  . ويقود لفساد أكبر-٢                                                                                    

  . ويضعف قيم المواطنة -٣                                                                                    

  

  ؟             ) ٦( حسب الورقة النقاشية السادسة                             الواسطة والمحسوبية                      ما نتيجة 

   سلوكيات تفتك بمسيرة المجتمعات - ١                                                                                      

  . والمواطنة الصالحة وتقوض قيم العدالة والمساواة -٢                                                                                     

  

   ؟ ) ٦( حسب الورقة النقاشية السادسة                             للتعينات              المعيار ا�ساس                           ما 

  .ارة   والجدالكفاءة و                                                                                        

  

  ؟ ) ٦ ( في الورقة النقاشية السادسة          من كل مواطن            جZلة الملك عبد هللا الثاني    مطلب                    ما 

  . لقوانينه أن يعبر عن حبه لبلدنا من خ@ل احترامه-١                                                                                   

  .  مبدأ سيادة القانون ا�ساس في سلوكنا وتصرفاتنا -٢                                                                                   

  

  ؟ ) ٦( ادسة   حسب الورقة النقاشية الس          في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة            التواني        ما نتيجة 

  . يؤدي إلى ضياع الحقوق -١                                                                                 

  .   ويضعف الثقة بأجھزة الدولة ومؤسساتھا-٢                                                                                 

  

  ص جZلة الملك عبد هللا الثاني الوضع الراھن في الورقة النقاشية السادسة ؟بين كيف يشخي

  . أن  التحديات من حولنا اليوم تقودنا إلى مفترق طرق-١ 

  .  و� بد أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقع - ٢

�زدھار والكرامة والقدرة على مواجھة الصعاب ورؤية واثقة لتحقيق طموح أبناءنا فنترك لھم الس@م وا�مان وا- ٣  

  

  ؟              جZلة الملك عبد هللا الثاني           في عھد                 السياسية الخارجية             ما  أبرز اtنجازات

  ا القدس، ّدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھ -١

  ) علل  (   م٢٠٠٤إع*ن رسالة عمان في عام  -٢

                                Dس�مDمحاربة التطرف وا#رھابل و السمحة في المحافل الدولية براز صورة ا.  

   . الدولية للدفاع عن القضايا العربيةفي المؤتمرات ة المشارك-٣

  م، ٢٠١٤ مجلس ا6من الدولي للمرة الثالثة في عام حصول ا6ردن على عضوية غير دائمة في-٤

  ).م ٢٠١٥-م٢٠١٤(وترؤسه مجلس ا6من الدولي بين                                                        

  .المؤتمرات العالمية في إبراز التحديات السياسية وا6منية وا.قتصادية التي يمر بھا ا6ردن-٥



 زكريا الرفاعي  

 ١٤

       ا�ردن والقضية الفلسطينية                                                                                   الوحدة الثالثة

  

  و القضية الفلسطينية– الجيش العربي – القوات المسلحة ا�ردنية                                       :الفصل ا�ول 

   

   الجيش العربي ؟                     الذي انشئ من أجله                       لقومي  الھدف ا                    ما

  في الحروب العربية ا5سرائيلية  لقضايا العربية بمشاركته  الدفاع عن ا-١

   .و القدس عن فلسطين " دفاعا-٢

  ح الدور ا�ردني الداعم للمقاومة الفلسطينية ؟ أو   وض                                                                     

  ؟ل�نتداب البريطاني واحتZل اtسرائيلي      دعم الصمود الفلسطيني المقاوم     عدد أبرز مواقف ا�ردنيين في

  بيسان  فيمة المستعمرات الصھيونية  م ، قرروا فيه مھاج١٩٢٠عام ) قرية في إربد (مؤتمر قماجتماع أبناء ا�ردن في -١

  أول شھيد أردني على أرض فلسطين    وھو              الشيخ كايد مفلح العبيداتو قد أدى ھجومھم إلى استشھاد           

 ن  الكفاح المسلح في فلسطيمشاركة أبناء ا�ردن في  -٢

  بريطانيا لتعديل موقفھا تجاه فلسطينللتأثير في     �ردنمھاجمة العديد من ا�ردنيين معسكرات القوات البريطانية في ا -٣

 ن و السلط كما حدث في مدن عما  المؤيدة للثورات الفلسطينيةالمظاھرات  -٤

  - :الذي نتج عنهم   ١٩٢٩ في إربد عام مثل اجتماع الحصن ا�جتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية انعقاد  -٥

   و دعا فيه المجتمعون  إلى جمع التبرعات  -      ب           .   نقد السياسة البريطانية الداعمة لليھود  -  أ

 و المسارعة إلى إمداد المناضلين الفلسطينيين   بالمال و الس@ح    -           ج

  

  ١٩٤٨وثم قامت حرب  وقد رفضه العرب ١٩٤٧  ھو قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليھود عام  ؟  ١٨١ قرار مجلس ا�من 

     

   ؟    والمعارك بين العرب وإسرائيل عدد الحروب 

   ١٩٦٨ معركة الكرامة عام            \  ١٩٦٧  حرب  حزيران عام                              \  ١٩٤٨حرب عام 

   .١٩٨٢  غزو إسرائيل لبنان عام                                                   \  ١٩٧٣عام )  رمضان ( حرب تشرين  

  

   ؟ النكبة ١٩٤٨عط أسباب قيام حرب عام أ

   م١٩٤٨ أيار عام ١٥أعلنت بريطانيا انسحابھا من فلسطين في  -١                                      

    .ده اليھودالذي رفضه العرب و أي) ١٨١( إصدار مجلس ا�من قرار التقسيم رقم بعد -٢                                      

   الخطة العسكرية  التي وضعھا العرب للدخول إلى فلسطين ؟وضح

  .لدخول إلى فلسطين من ا�تجاھات كافةا - ١                             

  )داميا(  و كان على الجيش العربي ا�ردني التقدم نحو محوري جسر ا�مير محمد - ٢                             

  .للوصول إلى القدس و السھل الساحلي و حماية ھذه المناطق  و جسر الملك حسين،                                    

  

   ؟١٩٤٨الجيوش العربية التي دخلت فلسطين في حر ب عام 

  .الجيش العراقي . الجيش المصري . الجيش السوري   . الجيش العربي ا�ردني                                                      

  

   ؟١٩٤٨بين أھمية معركة القدس في حرب عام  

 .إبقاء القدس الشرقية بأيدي العرب و حماية المقدسات اDس�مية و المسيحية  -١

  أسر عدد كبير من القوات اDسرائيلية   -٣                      . جندي من العدو اDسرائيلي ٣٠٠قتل ما يزيد على -٢

  . معركة اللطرون   \ معركة باب الواد    \ القدس  معركة         ؟ العربي للحفاظ على القدس سم المعارك التي خاضھا الجيش

  . أھمية عسكرية حيث يعد مفتاح  مدينة القدس له                                                      ؟ما أھمية موقع  باب الواد 

  

  م مواقع الكتيبة الرابعة ا�ردنية بقصد استيZء على باب الواد و اللطرون ؟٩٤٨١ أيار عام ٢٥ ھاجم اليھود في -:أعط اسباب 

  . بقصد  فتح الطريق إلى القدس -٢           . بسبب موقع باب الواد له  أھمية عسكرية حيث يعد مفتاح مدينة القدس -١   

  

             . خسارة الجيوش العربية -١  النكبة ؟١٩٤٨عدد نتائج حرب عام 

  .  و لجوء عدد من الفلسطينيين إلى ا�ردن-٢                                              

  .  و احت@ل إسرائيل أجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية-٣                                              



 زكريا الرفاعي  

 ١٥

   ؟ ١٩٤٨ في حرب عام                                 لعربية ھزيمة الجيوش ا                                  ما اسباب

  لعربص التدريب و التسليح لدى اق و ن- ٢        غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية -١                                            

  

    النكسة ؟ ١٩٦٧                                                حرب حزيران عام                          أعط أسباب قيام 

  . رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين  -٢ ر لمضائق تيران في وجه الم@حة ا5سرائيليةإغ@ق مص-١

 .ه نھر ا6ردن  رغبة إسرائيل في السيطرة على ميا -٤       .تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية  -٣

  النكسة ؟ ١٩٦٧ حزيران عام ٥  حرب                                مجريات                                        بين 

  م،١٩٦٧على مصر و سوريا و ا�ردن " مباغتا" شنت إسرائيل ھجوما    -١                                       

  - :ج ذلك نتائ: قوة الجوية للدول العربية الث@ثمرت الُ فد -٢                                       

 . و أصبحت القوات العربية من غير غطاء جوي-                    ب. ترتب على ذلك تفوق س@ح الجو ا5سرائيلي   - أ

 "سريعا" رائيل نصراو حققت إس -      د و ظھر خلل واضح في سير العمليات العسكرية العربية،  -ج

  

    النكسة ؟١٩٦٧حرب  حزيران                                    نتائج                                          ما 

  .استي@ء إسرائيل على الضفة الغربية و قطاع غزة و سيناء و ھضبة الجو�ن  -١                                 

  .نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى ا�ردن  -٢                           

 .وقوع خسائر بشرية و مادية في الدول العربية المشاركة    -٣                                

                ةانھيار ا�قتصاد العربي، و توقف التنمي -٤                               

  . لدى الدول العربية اليأس و ا5حباط شيوع  -٥                               

  

  على ا�راضي ا�ردنية بقوة عسكرية " مفاجئا" عسكريا"  شنت إسرائيل ھجوما-١     ؟١٩٦٨ما أسباب معركة الكرامة عام 

  .  بھدف تدمير الجيش العربي ا�ردني -٢                                                    

  . و احت@ل المرتفعات الغربية من ا�ردن -٣                                                    

  .تحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة و الشعب ا�ردنيل و -٤                                                    

    و العمل على تدمير ا�قتصاد الزراعي في وادي ا�ردن-٥                                                    

  

   ؟١٩٦٨أذكر المحاور ا�ربعة التي شنت إسرائيل الھجوم عن طريقھا على ا�ردن في معركة الكرامة عام 

    لملك الحسيناالسلط عن طريق جسر  –مثلث الشونة الجنوبية -٢  ) جسر داميا(يق جسر ا�مير محمد المثلث المصري عن طر -١

 .ور الصافي باتجاه طريق الكرك  - ٤        . الشونة عن طريق جسر ا6مير عبدL –مثلث عمان  -٣

  قيم دور الجيش العربي ا�ردني في معركة الكرامة ؟

 . النار أن تطلب وقف إط@قائيل �ول مرة ما أضطر إسر -٢     في الدفاع عن حمى الوطن العزيز  أروع البطو�ت قدم -١

  

 بين موقف الملك الحسين بن طZل في معركة الكرامة ؟

  . أجبرت القوات المعتدية على ا�نسحاب   و إسرائيلي واحد شرق النھررفض وقف إط@ق النار ما دام يوجد جندي                    

  

   ؟١٩٦٨ عام                                         معركة الكرامة                           نتائج                           عدد

   ؟١٩٦٨ عام                                        معركة الكرامة                           أھمية                        وضح 
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  جرحى) ١٠٨ (و" شھيدا) ٨٦(قدم الجيش العربي ا5ردني                                          

  بي وا�ردني و إعادة ثقته بنفسه  رفع معنويات الجندي العر ا�ثار النفسية المھمة والمعنوية-٣

   وتحطيم اسطورة الجيش الذي � يقھر                                             

   .١٩٦٨ تعد نقطة تحول  مھمة في الصراع العربي ا5سرائيلي  بعد عام -٤

    ١٩٦٨جيش العربي ا�ردني أحرز أول نصر عربي على الجيش ا5سرائيلي      ال-٥



 زكريا الرفاعي  

 ١٦

   ؟١٩٧٣عام ) رمضان ( حرب تشرين                                                                  أسباب                      ما

  .م  ١٩٦٧ حرب حزيران قررت مصر و سوريا استعادة ا�راضي التي احتلتھا إسرائيل في      -١

  .مستغلة احتفال إسرائيل بأعيادھا  م ١٩٧٣ تشرين أول عام ٦ بھجوم مفاجئ في والقيام       -٢

   ؟١٩٧٣عام ) رمضان (  حرب تشرين                                                             مجريات                  بين  

  بارليف   فاستطاعت القوات المصرية تدمير تحصينات خط - ١                                           

  . و استطاعت القوات السورية اجتياح المواقع ا5سرائيلية في ھضبة الجو�ن -٢                                          

  )٣٣٨(قراره رقم و إصدار   لوقف القتالمجلس ا�منتدخل  -٣                                          

  . أدى إلى وقف الحرب  -            بم١٩٦٧اف المتحاربة إلى حدود عام بعودة  ا�طر -أ                                                  

  

 م ؟١٩٧٣�ردني في حرب  الجيش العربي ا                                                     أھمية دور                بين  

  ة و المصرية  تعزيز قواتھا   على الجھتين السوري   من  إسرائيل    منع-١                               

   ا�لتفاف حول الجناح ا�يسر للقوات السورية   من  إسرائيل    منع-٢                              

   دمشق، –الحماية لمحور درعا ب  ماية العاصمة دمشقو ح   - ٣                             

  ر عملياتھا الھجومية  مع القوات العراقية في منع إسرائيل من تطويبالتعاون   و أسھم-٤                            

  

  القدس و الھاشميون                                                                                                       : الفصل الثاني 

  

   -: بذل ا�ردن جھودا في سبيل الدفاع عن  القضية الفلسطين -:فسر 

  .للحصول على حقوقه  المشروعة في قيام  الدولة الفلسطينية وعاصمتھا القدس                                                             

  

  ين بن علي من القضية الفلسطينية و من المؤامرات البريطانية واليھودية على فلسطين ؟بين  موقف الشريف الحس

  .رفض  ا�نتداب   -٤              رفض التجزئة  -  ٣   .رفض  وعد بلفور    ٢  .رفض  معاھدة سايكس بيكو    -١ 

    تقود إلى دولة عربية واحدة البريطانية التي �   المخططاترفض  -٥       

  . أو بأي شبر من أراضيھا المقدسة     و العربيةيفرط بحقوق ا�مة ا5س@مية     : على أن فضل النفي    -٦

  

  م ؟١٩٢٤ وقع الشعب العربي في فلسطين على وثيقة البيعة للشريف الحسين بن علي عام    : أعط اسباب  

  . و حرصه على مقدساتھا في القدس-٢                     . صدق نواياه اتجاه قضايا ا�مةل -١               

  

  ؟ من الحركة الصھيونية  و القضية الفلسطينية)شھيد ا�قصى  (             الملك عبدهللا ا�ول        موقف وضح *   

  .راالعرب إلى عدم التعامل مع اليھود أو بيعھم عقادعوة -١                                                

 .مقاومة  دعوات تقسيم فلسطين -٢                                          

   ١٩٤٨دفاع الجيش العربي ا6ردني عن فلسطين و القدس في حرب عام  -٣                                               

       م ١٩٥٠ وحدة الضفتين عام -٤                                         

 .لى حائط البراق إ"رفض الملك إعطاء اليھود ممرا  - ٥                                       

  ؟  من القدس والمقدسات                                                                    الحسين بن طZل    موقف الملك ما    

   س جزء من ا�رض العربية المحتلة  �ن القديؤكد أن القدس ليست موضوع مساومة   - ١                                 

   و على إسرائيل أن تنسحب منھا -٢                                 

   .   و قومي-  ديني      ب-أ:            بعدين  و كانت رؤية الملك الحسين رحمه هللا ترتكز على -٣                                

  

  رحمه هللا بالقدس؟    طZل  بن ن ي الملك الحس           التي تنم عن اھتمام               القرارات السياسية             عدد أبرز

 ة تأسيس قانون اDعمار الھاشمي للمقدسات اDس�مي -١

  م١٩٧١ عام اللجنة الملكية لشؤون القدستشكيل  -٢

                            D سرائيلية للقدس  التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التھويصدار المؤلفاتDدية ا.  

  . في اليونسكو    نجاح ا6ردن بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المھدد بالخطر- ٣

  .م ١٩٨٨استثناء القدس من قرار فك ا.رتباط اDداري و القانوني الذي اتخذ عام   -٤

   .وقاف القدس في القدس و على رأسھا دائرة أالمؤسسات الحكومية  فواصل ا6ردن تولي مسؤولية                        

 ١٩٩٤ مع إسرائيل اتفاق الس�م في   ورد للرعاية الھاشمية للمسجد ا6قصىك الحسين على احترام الدور التاريخيإصرار المل-٥



 زكريا الرفاعي  

 ١٧

   ؟  والقدس   في رعاية المقدسات  صاحب الوصاية و خادم ا�ماكن المقدسة       الملك عبدهللا الثاني                    بين موقف 

١- D م٢٠٠٧عام عمار القدس أمر بتشكيل الصندوق الھاشمي. 

 . مشاريع ترميم و إعمار داخل المسجد ا6قصى على نفقته الشخصية بتمويل قيام  -٢

 .لي في القدس منذ عھد الشريف الحسين بن ع يد مفھوم الوصاية الھاشمية على المقدسات تأكيد ارتباط ا�ردن بالقدس بتأك -٣

  . باستصدار قرارات تدين ممارسات ا�حت@ل ا5سرائيليح ا�ردن نجا -٤

   :دس عن طريق استضافتھم  التواصل الدائم مع أھالي الق-٥

  للسماع منھم عن أحوال المدينة المقدسة و دعم صمود المقدسيين                                                            

  

    في الحفاظ على المقدسات المسيحية في القدس الشريف ؟                          الملك عبد هللا الثاني           وضح دور 

 .الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة تشكيل مجلس الكنائس ا�ردني -١                                               

 .م ٢٠١٦ مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة، و ترميمه عام -٢                                              

  

  ؟م٢٠٠٧لمشرفة عام tعمار القدس و قبة الصخرة ا         بتشكيل الصندوق الھاشمي         أمر جZلة الملك عبدهللا الثاني -:أعط اسباب 

   توفير التمويل ال@زم لرعاية المسجد ا�قصى و المقدسات في القدس-١                                       

   . لضمان استمرارية إعمارھا و صيانتھا و تجھيزھا -٢                                      

  

   في عھد جZلة الملك عبد هللا الثاني ؟     سات اtسZمية و المسيحية في القدسإعمار المقد          مشاريع             عدد 

  م، ٢٠٠٧ عام  كانون الثاني \٢٤  إعادة بناء منبر ص@ح الدين  و تركيبه في مكانه  بالمسجد يوم -١                                

  وبي و الشرقي للمسجد ا�قصى،  و ترميم الحائط الجن-٢                                

  و قبة الصخرة  المسجد ا�قصى المبارك   ترميم و صيانة مرافق-٣                               

  

   

   في القدس                 المقدسات الدينية                                   الوصاية الھاشمية على:               الفصل الثالث

  

  

   باھتمام الھاشميين ؟                                                         مدينة القدس                     حظيت -:سباب أعط أ

       و سلم و معراجه للسماوات   �نھا مسرى جدھم محمد صلى هللا عليه-١                          

  .الصخرة المشرفة  و فيھا قبة -٢                          

  . و المسجد ا�قصى المبارك أولى القبلتين و ثاني المسجدين و ثالث الحرمين الشريفين -٣                          

  

  

  رعاية المقدسات اtسZمية؟                     منذ بزوغ شمس اtسZم كان �ل ھاشم دور محوري في : وضح  

  المسجد الحرام في مكة المكرمة، )  خدمة( لى سدانة ع) أشراف مكة (   آل ھاشم -١

  .منطقة مكة المكرمة و المدينة المنورة و رعاية الحرمين الشريفين م تولى أمراء آل ھاشم ٩٦٧ و منذ عام -٢

  

  لة العثمانية ؟انھيار الدو                                 بين كيف استطاع الشريف الحسين بن علي  من  سد الفراغ المتأتي من 

  م ١٩٠٨  بعد إع@ن انق@ب ا5تحاديين ا�تراك على السلطان العثماني و الدين ا5س@مي -١

  .إلى سد الفراغ الديني، و إنقاذ المسجد ا�قصى المبارك   سعى الشريف الحسين               

 .ؤامرة صھيونية  محتملة ضد المسجد ا�قصى المبارك �خطار م                                                         من 

   م١٩٢٤م و ١٩٠٨ في ا�عوام بين للمؤمنين"  و قد رحب أھل القدس بالشريف الحسين بن علي، و بايعوه أميرا-٣

  

   ؟ ١٩٢٤م و ١٩٠٨ مرات عدة في ا�عوام بين  للمؤمنين، أي خليفة"ما أھمية مبايعة أھل القدس للحسين بن علي أميرا

  .صك وصاية &ل ھاشم على المسجد ا�قصى المبارك                                                                                    

  

  ما نتيجة إعZن ا�تراك انتھاء الخZفة العثمانية على القدس ؟

  مي ا�على في القدس بالطلب من الملك سارع و جھاء القدس يتقدمھم المجلس ا5س@ -١                         

  .الشريف الحسين بن علي أن يترأس عمارة الحرم الشريف                                               

 .  و أن يتولى الملك عبدهللا ا5شراف المباشر على ا5عمار -٢                         

  



 زكريا الرفاعي  

 ١٨

   ؟٢٠١٣  عام                   اتفاقية الوصاية الھاشمية                     تؤكد عليھا          عدد ا�مور التي

  .ا�ماكن المقدسة في القدس  أن ج@لة الملك ھو صاحب الوصاية على -١

  م،١٩٢٤إعادة تاكيد الوصاية الھاشمية على ا�ماكن المقدسة منذ بيعة عام  -٢

  .حول القدس "و فلسطينيا" نياالمبادئ التاريخية المتفق عليھا أرد  و تؤكد -٣

   . من محاو�ت التھويد ا5سرائيلية ماية القدس مشتركة لح ال و بذل الجھود-٤

  . و حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد ا�قصى المبارك -٥

  وضح الجھود  التي تقوم بھا دائرة أوقاف  القدس التابعة لوزارة ا�وقاف  ا�ردنية لتنفيذ   * 

  صاية الملك عبد هللا الثاني  ابن الحسين على المقدسات ؟ و                                                                                      

  .من حراسة ، و ترميم، و تنظيم شؤون السياحة و النشاطات المختلفة فيه : إدارة شؤون المسجد ا�قصى المبارك  -١

  - :و ذلك من ا�م@ك في مدينة القدس القديمة% ٨٥ التي تشكل ما يزيد على               ا�م@ك الوقفية     شراف علىا5 -٢  

 و تأجيرھا �شقائنا في القدس بأجور بسيطة تلك ا�م@ك بإدارة                                                             

  .و مساعدتھم على العيش الكريم     لتثبيتھم على أرضھم                                                                     

 بأھمية القدس الدينية و الروحية   الناس و ا5ع@م تعريف -٣ 

 . إلى تعزيز صمود القدس و أھلھا في وجه ا�حت@ل ا5سرائيلي تھدف لقدس مساعدات استقبال لجنة زكاة ا-٤ 

 .تدريس ط@ب القدس العلوم الشرعية، و تأھيل ا�يتام و تعليمھم المھن  الحرف  -٥

   .ة اعتداءات ا�حت@ل ا5سرائيليمتابع -٦

 

اtعمار 
  الھاشمي 

    -من 
  إلى 

                                                  اtنجاز            في عھد 

   -  ١٩٢٢  ا�ول 
١٩٥١    

الشريف 
لحسين بن ا

  علي 

  

ا�مير عبد هللا 
  ا�ول 

 ٣٨م تبرع الشرف الحسين بن علي بمبلغ ١٩٢٤عام     الشريف الحسين بن علي - أ
  ألف دينار ذھبي 5عمار المسجد ا�قصى 

            .  عموم فلسطينفيمار المساجد  ألف دينار ذھبي 5ع٢٥ بمبلغ   و تبرع-ب
tالحرم القدسي الشريف و ترميمه و�قصى المبارك إعمار المسجد ا -  ١   نجازات ا   

   ١٩٤٨ حرب  فيرضه �ضرار ترميم المسجد ا�قصى بعد تع - ٢               

  .عد أن شب بھا حريقب١٩٤٩ة ترميم كنيسة القيامة إعاد  -٣               

-١٩٥٣  الثاني 

١٩٦٤  

الملك الحسين 
  بن ط@ل 

   .م١٩٥٤ و ١٩٥٣ عامي الھاشمي شكيل لجنة ا5عمار  ت-١

           . تبديل قبة مسجد الصخرة بقبة من ا�لمنيوم المذھب -٢

   .نى الجامع القبلي ترميم مب -٣

الملك الحسين   ١٩٦٩  الطارئ
  بن ط@ل

جاء ا5عمار الھاشمي الطارئ نتيجة ل�ضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي إثر 
مع سلطات ا�حت@ل ا5سرائيلية في  التواطؤ الحريق الذي أضرمه يھودي متطرف ب

  .م١٩٦٩المسجد ا�قصى  

 -  ١٩٩٢  الثالث 
١٩٩٤    

الملك الحسين 
  بن ط@ل

  قة  صحيفة ذھبية على نف٥٠٠٠إعادة تصفيح قبة مسجد قبة الصخرة بحوال  -١

  بن ط@لج@لة الملك الحسين                                                             

  - :إجراء ترميمات في ساحة الحرم القدسي الشريف تضمنت-٢

  .قبة السلسلة، و المتحف ا5س@مي، و مبنى باب الرحمة   :    ترميم  

  - ١٩٩٤  الرابع
١٩٩٩    

الملك الحسين 
  بن ط@ل

 .لدين مشروع إعادة صنع منبر ص@ح ا -١

  . مباني ا�وقاف في القدس ومبارك �قصى ال القيام بأعمال صيانة لمرافق المسجد ا -٢

 – ١٩٩٩  الخامس 
  مستمر 

الملك عبد هللا 
  الثاني 

 . ا�قصى المبارك مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس و حراس المسجد  -١

 . استصدار دليل المسجد ا�قصى، و التعريف الديني و التاريخي للمسجد ا�قصى -٢

 . ا�قصى شمي 5عمار المسجد تأسيس الصندوق الھا-٣

   لدعم مشاريع ا5عمار الھاشمي" يامال"  ليكون ذراعا                         

 . و صمود المقدسيين                        و موظفي أوقاف القدس                       

  لدراسة فكر ا5مام الغزاليي  بدهللا الثانتأسيس كرسي ج@لة الملك ع   -٤

 ا�قصى، و جامعة القدس في المسجد      

  



 زكريا الرفاعي  

 ١٩

         رسالة عمان                                                                                           الوحدة الرابعة                   

  

  )مفھومھا و مبادئھا(         رسالة عمان                                                                          الفصل ا�ول     

  

     ؟التي  نبعت منھا رسالة عمان                                                 المصادر                عدد 

        .نبعت من تعاليم القرآن -١                        

  ونبض ا5س@م  ووسطيته  -٢                        

   دفاعا عن ا5س@م العظيم أن نقوم بھما خدمة للمجتمع ا5نساني و جبا إنسانيا  بأن علينا وا و من رؤية ھاشمية -٣                  

  ما النھج الذي تبناه الھاشميون لخدمة اtسZم والمسلمين ؟ 

  اعا عن ا5س@م العظيم و مبادئه و دف -٢                                                          خدمة للمجتمع ا5نساني-١

  .   و كان ھدفه أن يوضح للعالم الحديث حقيقة ا5س@م،الحقيقي -٤ تمثل ا5س@م  وأي ا�عمال  وصف ما ھو من ا5س@م-٣ 

  

  .ن كبار علماء ا�ردن ومجموعة مج@لة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين                            من اطلق رسالة عمان ؟ 

  

   اطلق جZلة الملك عبد هللا الثاني رسالة عمان  ؟ -:علل 

 . والبعد عن العنف وا5رھاب -٣   وھذا ھو ا5س@م الذي يقوم على المحبة والس@م-٢.ليقول للعالم إننا إخوة  -١                    

   - :                        رسالة عمان                   عرف 

  م ليقول للعال يالملك عبدهللا الثانفي عمان ـ  ھ١٤٢٥يلة القدر بيان  صريح و مفصل،أصدره في ل               

  . والبعد عن العنف وا5رھاب   وھذا ھو ا5س@م الذي يقوم على المحبة والس@مإننا إخوة                

  . الحقيقي  ا5س@م حقيقة أن يوضح للعالم  و وأي ا�عمال تمثلهم  ما ھو من ا5س@ وقد وصف البيان             

  

   .والس@م             وا�عتدال،         والنية الحسنة،               وحب الجار    ا5خ@ص �،       -  : قوام رسالة عمان      

  

  وتحقيق الفكرة الھاشمية ؟                       رسالة عمان  تجميع أركان              بين ا�مور التي قام بھا ا�ردن من أجل

   . الھادفة إلى صياغة موقف إس@مي عق@ني بحثي فقھي سياسي  والندوات  الكثير من المؤتمرات  تبنى -١  

  .حفظ الحياة ا5نسانية ل ثق@ ل يشكل في اعتداله و تسامحه إس@م ما يزا   يعرض على ا�مم -٢

  

   الناس في أرجاء العالم -٢ اخوتنا في ديار ا5س@م  -١                         ات التي المخاطبة في  رسالة عمان ؟أذكر الفئ

  

   ٢٠٠٤من عمان في شھر رمضان                                 من أين صدر بيان رسالة عمان ؟ ومتى  ؟

  

   وضح التحديات التي تواجه ا�مة  ؟

  .  و النيل من مقدساتھا -٣.  و تعمل على تشويه دينھا -٢. تھدد ھويتھا و تفرق كلمتھا -١                                     

  

  ممن تتعرض  رسالة اtسZم لحملة شرسة  ھذه ا�يام ؟ 

  .فعال غير مسؤولة باسمه ّ بعض الذين يدعون ا�نتساب ل�س@م ويقومون بأ و-٢    بالتشويه و ا�فتراء ً يصوروھا عدوا لھممن م-١

  

 عالميوأسست لقيام ميثاق إنساني وأخ@قي  -٢     لغة جديدة لمخاطبة عقول الناس ب -١ -:بماذا تمتاز صياغة  رسالة عمان 

  

 عدد مبادئ رسالة عمان  ؟

 ن عن سمو النفس    التسامح والعفو اللذان يعبرا-٢ التوازن وا�عتدال  والتوسط                                 -١

   الرفق واللين ونبذ العنف  - ٤        احترام   حق الحياة  لغير المقاتلين                  -٣

  تحقيق الرحمة  والخير للناس -٥

  

   إلى العديد من اللغات العالمية  لم تقتصر رسالة عمان على اللغة العربية التي كتبت بھا فقد تم ترجمتھا-:أعط أسباب  

   . و عالمية المسعى -٢               .انط@قا من شمولية  الھدف  -١                    

  .ه فھم معاني و تتمكن الشعوب من ا5ط@ع على حقيقة ا5س@م و-٤               . أنحاء العالم توزيعھا فيل   -٣                    



 زكريا الرفاعي  

 ٢٠

) ٢٠٠٦ إلى تموز ٢٠٠٥تموز (سياسيين الذين وقعوا وأقروا رسالة عمان من  لقد بلغ عدد القادة الدينيين و ال-:أعط اسباب  
   بلدا عربيا وإسZميا وأجنبيا ؟٨٤ مفكرا من ٥٥٢

  ).الس@م وا�من والعدل والتكافل والرحمة   ( فيھا قواسم مشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر ووجدوا  أن -١                        

  .منطلقا للحوار والتقارب من اجل الوصول إلى تفاھم مثمر    أن تكون  -٢                        

  كما جاء في رسالة عمان ؟                              تطبيق الوسطية واعتدال                 أھمية                 بين

 .لتتحقق غايات الشرائع السماوية في نشر المحبة والعدل والس@م-٢        إزالة كل أسباب العنف والتعصب بين البشر-١           

   الوسطية والتسامح             ؟     ،أبرز خصائص ا�مة اtسZميةما 

    ؟                الدين اtسZمي                      عليھا  ا�مور التي قامعدد 

ّ الغلو والتطرف والتشدد  ا�س@م حربا على  و-٢   . والوسطية  ا�عتدال و التوسط و التيسير التوازن و -١                               ّ ّ  

  

ّالدين ا�سZمي  ما كان يوما إ حربا على نزعات الغلو والتطرف والتشدد  ؟ -: وضح  ّ ّ ً  

ً البشرية دينا وفكرا وخلقا  وا�ندفاع ا�عمى خارج الضوابط -٢     ة  ذلك أنھا حجب العقل عن تقدير سوء العواقب -١ ً ً. 

  الديانات السماوية وا5س@م يرفضھا مثلما ترفضھا  -٤      لحقيقي المتسامح وھي ليست من طباع المسلم ا-٣

  ما ا�ھداف التي سعى اtسZم إلى تحقيقھا عن طريق الوسطية؟

 5نسان بواجباته  من غير إفراط  أو تھاون قيام ا -٢            الوصول إلى الحقائق  بعيدا عن الميول وا�ھواء -١

 .قبل ا&خر  ونبذ  التعصب   نشر المحبة وت-٤           على المجتمع عاني ا�ستقامة وا�مانة   إضفاء م-٣

  

   -:رعاية الملك عبدهللا الثاني مؤتمرات منتدى الوسطية للفكر والثقافة      ما مظاھر تطبيق الوسطية في الفكر الھاشمي ؟ 

 م،٢٠٠٤عام ) وسطية اtسZم بين الفكر والممارسة (مثل المؤتمر ا�ول   -١

  أجھزة ا5ع@م والتربية والتوجيه،في و تبنيھا  -  ب      اعتماد رسالة عمان - أ  : توصيات المؤتمر            

   سعودية والبحرينالكويت و ال التي عقدت في مؤتمرات الوسطيةواعتماد مقررات  -ج                                

 )الدور العملي لتيار الوسطية في اtصZح ونھضة ا�مة (   والمؤتمر الثاني -٢

  .منھج الوسطية وا�عتدال الى  ممن ينتمون  خبة من العلماء والمفكرينم، بحضور ن٢٠٠٦عقد في مدينة عمان                     

  

  .ن أھم المبادئ اtنسانية التي دعت الشرائع السماوية إلى تطبيقھا يعد التسامح م             -:أعط اسباب 

 . والتعاون   من أجل التعارف  -٢     تنوع البشر في أصولھم وثقافاتھم وأديانھم بسبب -١                                            

  .طة بحقوق ا5نسان واحترام الكرامة ا5نسانيةوتعزيز القيم المرتب -٣                                          

  مفھوم إنساني  يعني احترام التنوع وا�خت@ف  وقبولھما  عبر ا�نفتاح والمعرفة وحرية الفكر  والمعتقدات          :التسامح

    .ليس أخ@قيا فقط بل ھو سياسي وقانوني  وھو                                        

  ل التي  دعت رسالة عمان من خZلھا  لتطبيق التسامح ؟وضح الوسائ

  .ا�حترام المتبادل بين أتباع ا�ديان والمذاھب   -٢                                     دالةاحترام حقوق ا5نسان وحرياته لتحقيق الع  -١

  تعزيز مفھوم الحوار و العيش المشترك    -٣

   

   كما جاء في رسالة عمان ؟ھج الدعوة إلى هللامن ما اسس التي يقوم عليھا 

  .يق الرحمة و الخير للناس وأن ھدف ا5س@م ھو تحق -٢                   لظة والعنف ورفض الغ الرفق واللين -١

  

  :بين آثار  العظيمة  على البشرية  التي تتمثل  عند تطبيق التسامح  

  .ا�نفتاح على الثقافات،وتحقيق المكاسب المشتركة -ب                         .منشر ثقافة العيش المشترك بين الشعوب وا�م   - أ

  .انتشار المحبة وا�لفة بين الناس  -د                                          .ازدھار المجتمع ا5نساني وتقدمه  -ج

  

    عليھا ؟أكدت الشرائع السماويةا�مور التي عدد   

  .كل مظاھر التطرف والغلو وا5رھابًبعيدا عن  -ب                                 م والعيش المشترك بين الشعوبمبادئ الس@ -أ 



 زكريا الرفاعي  

 ٢١

  

    في المجتمعات البشرية منذ القدم وجد التطرف والتشدد  ؟    بط بشعب أو فئة أو دين ظاھرة بشرية عامة  ترتالتطرف :وضح  

  

       

  . أو متفق عليهاذھا،وتتجاوز ما ھو مألوف فكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد ا�فراد في اتخمجموعة من ا� عرف التطرف 

  

  عدد أسباب  انتشار ظاھرة التطرف والغلو في المجتمعات البشرية  ؟

                                .ضعف القيم والمبادئ  -١

    الشرعيةلنصوصللمغلوط ا�بتعاد عن تعاليم الدين،والفھم ا -٢

              ،والحد من الحريات انتھاك حقوق ا5نسان -٣

  .ممارسة صور التعصب العرقي أو الطائفي أو المذھبي -٤

  ا�ستخدام الخطأ لوسائل ا�تصال التكنولوجي -٥

    ؟أھم صور التطرفعدد 

  ة والثقافية  السائدة في المجتمعالفكري،و يتمثل بالخروج عن القواعد  وھو أخطر صور التطرف             :التطرف الفكري

  .التطرف الفكري المنظمات ا5رھابية ومن أمثلة  التعصب للرأي وعدم تقبل آراء ا&خرين،من مظاھرهو                                  

  

ًوھو الخروج عن ا�عتدال في الدين فكرا وعم@،               :التطرف الديني   ف المذھبي بين مذاھب ا�ديان، التطرو من أنواعهً

   ا�ديان عند بعض ا�فراد في مختلف  موجودة     وھو  استباحة الدماء وا�موال،ومن مظاھره                                

  

  ويعني اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاه الشعوب،        : التطرف السياسي

  

  .ًأو في التخلي تماما عن تطبيق ذلك السلوك لتشدد في تطبيق سلوك أخ@قيخ@قي إما باالخروج عن ا�تزان ا�: التطرف ا�خZقي

  

  وضح آثار التطرف على المجتمعات ؟ 

  . وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد و تنغلق الصدور - ٢                    .تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى -١

  .لما يجري في العالم اليوم  أحد السمات ٤                         ات تأخر كثير من ھذه المجتمع  -٣

ًكا عمليا للمتطرفينن ممارسة ا5رھاب أصبحت سلوإ   -٥ ً     

   والتطرف غريب عن اسZم الذي يقوم على التسامح  واعتدال 

  : عرف اtرھاب 

  ".ّلتعدي على الحياة ا5نسانية  بصورة باغية متجاوزة �حكام هللاٌّالممارسات الخاطئة أيا كان مصدرھا و شكلھا،و المتمثلة في ا

  

                  ؟٢٠١٥ في قوله أمام الجمعية العامة ما أسباب الحروب كما يرھا جZلة الملك عبد هللا الثاني 

   ما يشھده العالم من تطرف و إرھابببسب                                                                                     

  

  وضح الطرق والوسائل  التي يستخدمھا الخوارج  لتھديد المجتمع العالمي ؟ 

  .                       يستغلون ا�خت@فات الدينية  -١

 . للتوسع وبسط نفوذھاكما نستغل حالة ا�نغ@ق والشك  -٢

   .وتبرير جرائمھم  ك@م هللا تأويلل الحرية يمنحون أنفسھم   -٣

  بين دور المجتمع في مواجھة التطرف  ؟

ً أصبحت مواجھته واجبا على فئات المجتمع   -٢                          تسھم قوة المجتمع وتماسكه في الحد من التطرف    -١
  

  .م على عاتق المواطن دور ا�ھ ال  -٤                                      ت الدينية من مساجد وكنائس المؤسساو   -٣

  

  بين  دور المواطن في مواجھة التطرف ؟

                           . الدفاع عن أرض الوطن والتضحية في سبيله-١

    . الدفاع عن مكتسبات الوطن -٢

  . الحوار واحترام ا&خر-٣

  . دائرة ا5فتاء مثل              در الموثوقة للتأكد من أي معلومة الرجوع إلى المصا-٤

  ))مواطنة فاعلة من خ@ل مساعدة أجھزة الدولة((مؤسسات الدولة ا�منية منھا للتبليغ عن أي شيء يثير الشبھة        مع  التعاون  -٥



 زكريا الرفاعي  

 ٢٢

  المصطلحات والتعاريف في تاريخ ا�ردن الفصل ا�ول

  

   الس@م ويقع  في وادي الخرار  شمال البحر الميت وھو معلما المكان الذي عمد  فيه السيد المسيح عليه                  - :المغطس 

  .  تاريخيا ودينيا يجدب  الحجاج المسيحيين من العالم                                

   لحماية حدود ا5مبراطورية الرومانية ھو حلف المدن العشرة الذي كان حلفا اقتصاديا وعسكريا        - : الديكابولس

 ) إربد (  أربي@ -٤) أم قيس  (  جدارا-٣)  جرش (  جراسيا -٢)  عمان ( في@دلفيا  -١ : وھي ن ا�رد المدن في                        

  

     في جنوب ا�ردن  انط@ق الدعوة العباسية                -    :الحميمة

   - :وتمثلت على الب@د العربي ھي سياسة طبقھا حزب ا�تحاد والترقي          -: سياسة التتريك 

  .  بفرض اللغة التركية في التعليم ولمؤسسات الحكومية    -                                           

  .  وفرض الضرائب الباھضة والتجنيد ا5جباري على العرب -.  وإھمال اللغة العربية  -                                           

  

  . و دخلت بعدھا ب@د الشام تحت الحكم العثماني ١٥١٦ انتصر بھا  العثمانيين  على المماليك عام  -:ة مرج دابق معرك

  

  . نصت على تقسيم ب@د الشام والعراق  إلى مناطق نفوذ  بينھما ١٩١٦ھي اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا  عام  -:سايكس بيكو 

  

  . نص على إنشاء وطن قومي لليھود في فلسطين  ١٩١٧اصدرته بريطانيا عام وعد               -:وعد بلفور 

  

  وضع سوريا ولبنان تحت ا�نتداب الفرنسي-:ينص على١٩٢٠فرنسا  في عام مؤتمر عقد بين بريطانيا و   - :مؤتمر سان ريمو 

  . تدبة على فلسطين تنفيذ وعد بلفور  وعلى ان تتولى الدولة المن- و العراق وا�ردن وفلسطين تحت ا�نتداب البريطاني  -

  وأدت إلى انھيار  الحكومة  بعد مؤتمر سان ريمو  ١٩٢٠ عام وفرنسا حدثت بين العرب            - :معركة ميسلون

  . العربية  الفيصلية  ووقوع سوريا ولبنان تحت ا�نتداب الفرنسي المباشر                              

  

  م كان من اھم بنودھا ا�عتراف ١٩٢٨معاھدة ابرمت بين ا�ردن وبريطانيا عام    -:ة البريطانية المعاھدة ا�ردني 

  .                             بتاسيس امارة شرق ا�ردن وتولي ا�مير عبد هللا بن الحسين التشريع وا�دارة 

  

          .م وتنص على منح بريطانيا ا�ستق@ل الكامل ل@ردن ١٩٤٦ام الوثيقة التي وقعھا ا�مير عبد هللا ا�ول ع  وثيقة استقZل ؟

  

  ل إلى   الوحدة العربية الكاملة مشروع من فكر الملك عبد هللا ا�ول بھدف  الوصو      -: مشروع سوريا الكبرى 

  ) .يا وا�ردن وفلسطين ولبنان سور(  وقيام دولة موحدة  في سوريا الطبيعية                                           

  منظمة إقليمية  تضم الدول العربية في آسيا وإفريقيا تھدف إلى التعاون بين الدول ا�عضاء           -: جامعة الدول العربية 

   .رھا القاھرةومق في المجا�ت السياسية والثقافية وا�قتصادية وا�جتماعية                                                 
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   بإنھاء خدمات كلوب باشا والضباط ١٩٥٦ آذار ١ ھو قرار اتخذه الملك الحسين بن ط@ك في   -: تعريب الجيش العربي 

  .ا5نجلز وذلك لتحقيق السيادة الوطنية ا�ردنية                                 
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  ١٩٨٩مشروع يضم كل من ا�ردن والعراق ومصر واليمن الشمالي عام        -:مجلس التعاون العربي  

   . ١٩٩٠ انتھى  نحو سعي  الدول العربية نحو التضامن والعمل العربي المشترك يمثل أنموذجا عمليا                                     

  

   تتألف من مجموعة من القضاة  لمدة ست سنوات غير قابلة ٢٠١١ھيئة قضائية مستقلة انشئت عام     رية ؟بالمحكمة الدستو

  .للتجديد تختص بالرقابة على دستورية القوانيين  وتكون احكامھا نھائية وملزمة لجميع السلطات                                  

  لكل محافظة   ا�عيان والنواب والذي يقوم على انتخاب مجلسبناء على ما قرره مجلسقانون الZمركزية  

  .  يسمى مجلس المحافظة                                       

  



 زكريا الرفاعي  

 ٢٣

  بناء على قانون ال@مركزية يتم انتخاب في كل محافظة أعضاء   مجلس للمحافظة  على ان تعين الحكومة  :مجلس المحافظة 

  .من أعضاء ھذا المجلس  المنتخب  % ٢٥ما نسبته                             

ّتسمية من ج@لة الملك عبد هللا الثاني وتعني تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا المھمة    :المواطنة الفاعلة 
  

  . والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار                              

  . ضد العدو الصھيوني ١٩٤٨ عام في حربخاضھا الجيش العربي ا�ردني   التي م المعاركمن أھ : معركة القدس 

   لقب من  الملك عبد هللا ا�ول على  الكتيبة الرابعة ا�ردنية بسبب انتصارھا في معركتا  اللطرون وباب الواد :  الكتيبة الرابحة 

  . ١٩٤٨                                     في حرب عام 
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  م، لمنع عبور ١٩٦٧حل الشرقي لقناة السويس، بعد حرب عام تحصينات دفاعية أقامتھا إسرائيل على طول السا   :  خط بارليف

  أي قوات مصرية إليھا، و سمي الخط بذلك ا�سم نسبة إلى القائد العسكري ا5سرائيلي حاييم بارليف                      

  

  ب المنتخب من الشعب   يتكون من مجلس ا�عيان المعين من الملك ومجلس النوا  يمثل السلطة التشريعية و:مجلس ا�مة  

    بھدف توفير ٢٠٠٧امر بتشكيله الملك عبد هللا الثاني 5عمار القدس وقبة الصخرة المشرفة  عام  -: الصندوق الھاشمي 

  .التمويل ال@زم لرعاية المسجد ا�قصى و لضمان استمرارية إعمارھا                               

  

   ھو ما دار عليه السور من أرض تبلغ مساحتھا ما يزيد على مئة و اربعة : القدسي الشريفالحرم ( المسجد ا�قصى المبارك 

  ، إضافة إلى ما عليھا من أبنية و مساجد و مصاطب و قباب تحت ا�رض و فوق ا�رض"و أربعين دونما                           

  

   ٢٠١٣عبد هللا الثاني بن الحسين مع الرئيس الفلسطيني عام ھي اتفاقية وقعھا ج@لة الملك :اتفاقية الوصاية الھاشمية  

  .ا�ردن بالقدس و تؤكد أن ج@لة الملك ھو صاحب الوصاية على ا�ماكن المقدسة في القدس  لتأكيد ارتباط                             

  

 دفاعا عن ا5س@م خدمة للمجتمع ا5نساني و ل بھا  وا مقويجبا إنسانيا  أن  واھم  رؤية ھاشمية بأن علي المسؤولية الروحية للھاشميين

  ّما يحيق ا�مة  من أخطار، و ما تتعرض له من تحديات تھدد ھويتھا و تفرق كلمتھا،                  -:المنعطف الصعب 

  . و تعمل على تشويه دينھا و النيل من مقدساتھا                                         

ًمنھج فكري،وموقف أخ@قي سلوكي قائم على اعتدال ا5نسان في أموره الدينية و الدنيوية كافة بعيدا عن ا5فراط و التفريط ةالوسطي
  

  

  مفھوم إنساني  يعني احترام التنوع واختZف  وقبولھما  عبر انفتاح والمعرفة وحرية الفكر  والمعتقدات               :التسامح

  .   وھو ليس أخZقيا فقط بل ھو سياسي وقانوني                            

ً منظمات متطرفة فكريا و دينيا �نھا منظمات خارجة عن الدين فھي تستغل خوارج ھذا العصر :المنظمات اtرھابية  ً
  

  .رية والسياسية ومصالحھا الخاصة اسم الدين لتحقيق أھدافھا المتطرفة الفك                                                       

  : عرف اtرھاب 

ّالممارسات الخاطئة أيا كان مصدرھا و شكلھا،و المتمثلة في التعدي على الحياة ا5نسانية  بصورة باغية متجاوزة �حكام هللا ٌّ."  

 . أو متفق عليه ھو مألوف اذھا،وتتجاوز مامجموعة من ا�فكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد ا�فراد في اتخعرف التطرف 

   - :                        رسالة عمان

ھجري،في عمان صاحب الج@لة الملك عبدهللا الثاني و مجموعة ١٤٢٥بيان  صريح و مفصل،أصدره في ليلة القدر من رمضان عام 
  . الحقيقي  ا5س@مديث حقيقة أن يوضح للعالم الح و  ما ھو من ا5س@م   -  :وقد وصف البيان  من كبار علماء ا�ردن

  

   التواريخ والمصطلحات في تاريخ ا�ردن الفصل ا�ول                             ا�ستاذ زكريا الرفاعي مدارس اتحاد الثانوية 

  خ ا�كثر أھمية اللون الغامق ھي التواري

  : الوحدة ا�ولى 

  لمي@د   القرن الرابع قبل ا  دخل ا�ردن في حكم اليونان 

  القرن ا�ول قبل المي@د   دخل ا�ردن في حكم الرومان 

   القرن الخامس ھجري  الحادي عشر مي@دي   تعرضت ب@د الشام لحم@ت الفرنجة 

   م١١٨٧  معركة حطين



 زكريا الرفاعي  

 ٢٤

  ١٥١٦  معركة مرج دابق 

   ١٩١٦ حزيران ١٠   إعZن الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي 

   ١٩١٨ – ١٩١٦   انتصارات في الثورة العربية على اتراك بين عامي تحققت

  ١٩١٦  اتفاقية سايكس بيكو 

  ١٩١٧  وعد بلفور 

  ١٩٢٠   وصول ا�مير عبد هللا ا�ول إلى معان\   معركة ميسلون \ مؤتمر سان ريمو 

  ١٩٢١ آذار ٢  وصل ا�مير عبد هللا ا�ول إلى عمان 

  ١٩٢١ نيسان ١١  شرق ا�ردن برئاسة  رشيد طليع  تشكيل  أول حكومة في 

   ١٩٢٨ شباط ٢٠  المعاھدة ا�ردنية البريطانية 

   ١٩٢٨  المؤتمر الوطني ا�ول في عمان 

  ١٩٤٦ \ ٥ \ ٢٥  استقZل المملكة ا�ردنية الھاشمية 

  

  : الوحدة الثانية 

    ١٩٤٣  مشروع سوريا الكبرى

  ١٩٤٥  جامعة الدول العربية 

  ١٩٤٦  مشروع سورياإلغاء 

  \صدور دستور في عھد الملك عبد هللا ابن الحسين 

  عين الملك ط@ل بن عبد هللا وليا للعھد

١٩٤٧  

   ١٩٥٠   وحدة الضفتين 

  التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك

  اسشھاد الملك عبد هللا ابن الحسين

  

١٩٥١  

١٩٥١  

  ١٩٥٢   إنشاء ديوان محاسبة \  إصدار دستور في عھد الملك ط@ل بن عبد هللا

  ١٩٥٣ ايار ٢  تولى الملك الحسين بن طZل سلطاته الدستورية 

  ١٩٥٦ آذار ١  تعريب قيادة الجيش العربي 

  ١٩٥٧  إنھاء المعاھدة ا�ردنية البريطانية 

  ١٩٥٨  اتحاد العربي الھاشمي 

  ١٩٦٢        ولد ج@لة الملك عبد هللا الثاني 

  ١٩٧٢  كة المتحدةمشروع الممل

  ١٩٨١  مجلس التعاون الخليجي

  ١٩٨٧      قمة الوفاق وا�تفاق

  ١٩٨٩  ا�تحاد المغاربي \ مجلس التعاون العربي

    

  ١٩٩١  الميثاق الوطني     

  ١٩٩٢  قانون ا�حزاب

  ١٩٩٩ شباط ٧  تولى الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية 

  ٢٠٠٩ تموز ٢  حسين بن عبد هللا الثاني تعيين سمو ا�مير ال

  ٢٠١١  إنشاء المحكمة الدستورية 

  ٢٠١٥  قانون ال@مركزية 

  

  

  :الوحدة الثالثة 

  ١٩٤٧  ١٨١قرار تقسيم فلسطين رقم 

  ١٩٤٨   ) معركتا  اللطرون وباب الواد(  و حرب النكبة 

  ١٩٦٧  حرب النكسة 

  ١٩٦٨  معركة الكرامة 

  ١٩٧٣  حرب تشرين رمضان 

  ١٩٨٢  غزو إسرائيل جنوب لبنان 



 زكريا الرفاعي  

 ٢٥

  ١٩٧١  اللجنة الملكية لشؤون القدس 

  ١٩٩٤  اتفاقية الس@م ا�ردنية ا5سرائيلية 

    ٧٢٠٠ \ كانون الثاني \ ٢٤  تركيب منبر صZح الدين في المسجد اقصى 

  ١٩٨٨  فك ارتباط القانوني وادراي مع الضفة الغربية 

  ١٩٠٨  لطان انق@ب ا�تحاديين على الس

  ١٩٢٤  انتھاء الخ@فه في الدولة العثمانية 

  ٢٠١٣  اتفاقية الوصاية الھاشمية 

  

   

  

  :الوحدة الرابعة 

  ٢٠٠٤  صدور رسالة عمان 

  ٢٠٠٤  مؤتمر وسطية اسZم بين الفكر والممارسة 

  ٢٠٠٦  مؤتمر الدور العلمي لتيار الوسطية في اصZح ونھضة امة 

  

  

  

  

  

  حضارة أو العھد الذي ترجع إليه  ال  الموقع 

  الحديث العصر الحجري   قرية عين غزال 

  العصر النحاسي   وادي فينان و تيZت  الغسول 

  العصر الحديدي   الممالك العمونية المؤابية العمونية 

  اليونان   قصر العبد 

  الروماني   المغطس

قصر عمره والمشتى وبرقع والطوبة  والحرانة  والموقر 
  لقسطل وا

  العصر ا�موي 

  الفرنجة   وقلعة الكرك )            مونتريال ( قلعة الشوبك

   ا�يوبي     مسجد عجلون الكبير \  قلعة السلط \قلعة عجلون 

  المماليك   قلعة العقبة وترميم قلعة الشوبك 

  العثماني اتراك   سكة حديد الحجاز 

  ا�نباط   البتراء 

  

  

   العاصمة   على أرض اردن الممالك التي قامت 

  ربة عمون   العمونية 

  بصيرا   ا�دومية 

  ذيبان   المؤابية 

   البتراء   ا�نباط 
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