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وضحي المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية:
.1الوسطية.
ج :منهج فكري وموقف أخالقي سلوكي قائم على أساس اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيد عن اإلفراط
والتفريط
 .2المنظمات اإلرهابية .
ج:هي منظمات متطرفة فكريا ً ودينياً( ألنها ) منظمات خارجة عن الدين فهي تستغل اسم الدين لتحقق أهدافها المتطرفة
الفكرية والسياسة ومصالحها الخاصة
 .3الحرم القدسي.
هو ما دار عليه السور من ارض تبلغ مساحتها ما يزيد على مئة وأربعة وأربعين دونما  ،إضافة إلى ما عليها من أبنية
ومساجد ومساحات ومصاطب وقباب تحت األرض وفوق األرض.
 .4الصندوق الهاشمي
صندوق شكل عام 2007م في عهد الملك عبد هللا الثاني إلعمار األقصى والقبة الصخرة المشرفة.
 .5اتفاقية الوصاية الهاشمية:
ج -اتفاقية وصاية وقعها الملك عبد هللا الثاني على المقدسات في القدس مع رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير
الفلسطينية عام 2013م.
.6الراية الهاشمية .
-1 .6تعد الراية األردنية رمزا ً للعزة القومية  -2عنوان السيادة والحرية  -3رمز كرامة المواطن التي ستحقق التضحية
في سبيلها.
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.1شدد الملك عبد هللا الثاني على سيادة القانون في الورقة النقاشية السادسة ()1
ج:النها المعبر الحقيقي واألساس الذي تبنى عليه الديمقراطيات واالقتصاديات المزدهرة والمجتمعات المنتجة .
.2خوض األمير عبد هللا مفاوضات شاقة مع وزير المستعمرات والمندوب البريطاني()1
ج -بسبب القرارات واالتفاقيات المسبقة حول تمزيق البالد العربية وإضافة إلى خطورة ما جاء في صك االنتداب الصادر عن
عصبة األمم .
 .3بروز مؤتمرات وطنية بين عامي 1933-1929م()1
ج -لمساندة جهود األمير عبد هللا بن الحسين في السعي نحو االستقالل.
.4العمل على صقل الشخصية وبناءها وتحفيز الطلبة على التواصل وخاطبة العالم بجميع لغاته()1
ج:أ  -حتى يكون سمة المجتمع األردني التقدم والتطور.
ب  -مواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجيا
.5عمت الفرحة مدن األردن وقراه عام 1946م ()1
ج -بسبب إعالن االستقالل عام 1946/5/5م.
.6إنشاء مشروع سوريا الكبرى()1
ج -للوصول إلى الوحدة العربية الكاملة.
.7تعد الموارد البشرية أهم الثورات في األردن كما جاء في الورقة النقاشية السابعة ()1
ج:أ  -الن الملك يعلم أنها تمثل بحق أهم الثورات
ب  -ال يمكن لألردن مواجهة التحديات المستقبل وتحقيق التغيير المنشود دون وجود شباب واعي يتسم بالعلم والمعرفة
والثقافة لما يدور حوله ليستطيع اجتياز العقبات بسهولة.
 .8طلبت مصر في عام 1943م عقد اجتماع لبحث أمر الوحدة العربية)1( .
ج-1 :بعد طرح مشروع سوريا الكبرى الذي قدمه األمير عبد هللا بن الحسين .
-2مشروع الهالل الخصيب (بالد الشام والعراق )الذي قدمه نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي.
-3تطلعت الشعوب العربية إلى وحدة الصف العربي من خالل إنشاء رابطة اتحادية تضم العرب.
.9الهجوم المفاجئ من إسرائيل على اﻻردن ب1968م()1
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ج-1-تدمير الجيش العربي االردني .
-2احتالل المرتفعات الغربية من االردن.
-3السعي لتحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة والشعب االردني.
-4العمل على تدمير االقتصاد الزراعي في وادي االردن.
.10رسالة عمان بيان عالمي حضاري تربوي)1( .
ج-1 :ألنها احتوت على مبادئ شاملة(مع التعداد) وأهداف واضحة وعالمية.
 -2وألنها لم تقتصر على العربية بل ترجمت إلى العديد من لغات العالم.
 -3وألنها أقرت من ( )84بلد ومن (  )552مفكر من العرب واألجانب.
 -1وألنها تحتوي على قواسم مشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر.
.11اعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين (/15أيار1948/م) ()1
ج-بسبب إصدار مجلس االمن قرار التقسيم ()181الذي رفضه العرب وأيده اليهود.
.12هزيمة العرب في حرب 1948م وتفوق إسرائيل بصورة واضحة؟()1
ج- 1:غياب التنسيق بين القادات والجيوش العربية.
-2نقص التدريب والتسليح لدى العرب.
.13تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971م()1
ج-1-إصدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي .
-2فضح السياسات التهويدية اإلسرائيلية للقدس وأخطارها.
014سعى الشريف الحسين بن علي عام1908م جاهدا إلى سد الفراغ الديني)1( .
ج-1:بسبب انقالب االتحاديين األتراك على السلطان العثماني والدين اإلسالمي عام 1908م.
-2إلنقاذ المسجد األقصى المبارك من إهمال االتحاديين األتراك وتخليهم عن المسؤولية.
-3إدراكا من الشريف الحسين بن علي في وقت مبكر ألخطار مؤامرة صهيونية محتملة ضد المسجد األقصى المبارك.
.15لم تقتصر رسالة عمان على اللغة العربية()1
ج-1 :انطالقا من شمولية الهدف وعالمية المسعى.
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 -2لتوزيع في شتى أنحاء العالم.
-3لتتمكن الشعوب من االطالع على حقيقة اإلسالم وفهم معانيه .
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أكملي الفراغ باإلجابة الصحيحة :
.1من أسباب قيام حرب حزيران)1( .
ج-1-إغالق مصر لمضائق تيران على البحر االحمر في وجه المالحة االسرائيلية.
-2رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين .
-3تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية .
-4رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر االردن.
.2من المطالب التي دعا بها األمير عبد هللا في المؤتمر السوري عام 1943م()1
ج -أ -البحث في أمر الوحدة ب-إلغاء وعد بلفور
ج -قيام دولة موحدة في سوريا بحدودها الطبيعية (سوريا ،األردن ،فلسطين ،لبنان).
د -أن يكون نظام الحكم فيها ملكيا ً دستوريا ً برئاسة األمير عبد هللا بن الحسين
هـ -السماح بانضمام أي دولة عربية أخرى.
.3من المحاور الهجومية من إسرائيل لألردن()1
ج-1-المثلث المصري عن طريق جسر االمير محمد(جسر داميا).
-2مثلث الشونة الجنوبية –السلط عن طريق جسر الملك الحسين.
-3مثلث عمان-الشونة عن طريق جسر االمير عبدهللا.
-4الغور الصافي باتجاه طريق الكرك.
.4ما الذي ابتدئ به الملك عبد هللا الثاني الورقة النقاشية السادسة ()1
ج:أ_الحوار حول مفهوم دولة القانون ب_-الحقوق ج -المواطنة
.5من ابرز مشاريع الوحدة العربية للملك الحسين بن طالل()1
ج -1 -االتحاد العربي الهاشمي عام 1958م.
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 -2مشروع المملكة العربية المتحدة 1972م.
 -3مجلس التعاون العربي عام 1989م.
.6من اﻻعمال التي شملها اﻻعمار الخامس()1
ج -1-مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى المبارك وزيادة رواتبهم.
 -2استصدار دليل المسجد األقصى والتعريف الديني التاريخي الثابت للمسجد األقصى.
-3تأسيس الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى البارك(علل) ليكون ذراعا ماليا ً لدعم مشاريع االعمار الهاشمي
وموظفي أوقاف القدس وصمود القدسيين.
 -4تأسيس كرسي الملك عبد هللا الثاني بن الحسين(علل) لدراسة فكر اإلمام الغزالي في المسجد األقصى وجامعة القدس.
.7ساهم األردن بتحقيق التوازن العربي وحل الخالفات العربية من تلك اإلسهامات)1( .
ج -1:عقد مؤتمر القمة العربية (قمة الوفاق واالتفاق) في عمان 1987م
-2احتضان المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي واتحادهما في دولة واحدة 1990م.
-3مساعي الملك في حل النزاع العراقي الكويتي عام 1990م ضمن البيت العربي.
.8ما األسس التي تقوم عليها الشراكة بين أفراد المجتمع()1
ج -1 -التساوي في تحمل المسؤولية تجاه الوطن والظروف الصعبة.
-2التساوي في فرص تحقيق المكتسبات في أوقات االزدهار.
.9من ابرز ما سعت له الورقة النقاشية السابعة )1( .
ج:أ  -العمل الكبير لتحقيق التطور والتقدم واالنجاز الذي نحتاجه المسيرة التعلمية في األردن والتي تشمل كافة المراسل .
ب  -التركيز على العمل االيجابي وعلى جعل التميز في المؤسسات التعليمية هو الهدف األسمى .
جـ  -التميز العلمي واألدبي والمهني والبحثي والتمييز في االختراع والعلوم والرياضة والفنون وبأنواعه .
د – تشجيع لغة الحوار وتقبل الرأي األخر وضرورة التنوع الثقافي والبيئي والبعد عن التردد والخوف من التطوير
ومواكبة التحديث والتطور والعلوم .
.10ارتكزت رؤية الملك حسين رحمة هللا على بعدين هم )1( .
ج-1 -بعد ديني-2 .بعد قومي.
.11القواسم المشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر كما أكدتها رسالة عمان)1( .
ج -1 :السالم  -2األمن  -3العدل  -4التكامل  -5الرحمة.
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.12من المحاور التي أكدتها المؤتمرات لرسالة عمان )1( .
ج:أ -وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض بسبب خالفات عقائدية ثانوية ( حقيقة أو خيالية ) وفي ذلك التكفير حرمانهم
بصورة إجرامية من حقوقهم وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في األمة .
ب – اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض ونتيجة لذلك توحيد األمة وبتالي تقويتها .
ج – وقف أو على األقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة على أيدي الجهالء الذين هم غير مؤهلين لذلك والتي تضلل الناس
بكل أنواع األفكار الخاطئة والمدمرة التي ينتج عنها أشكال من السلوك واألفعال الخاطئة .
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ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة :
.1شكل موقع  ------------أهمية عسكرية عظيمة حيث يعد موقعه مفتاح مدينة القدس.
.1جسر داميا

ج .السهل الساحلي

ب.اللطرون

د .باب الواد

 .2قيام حرب 1948م بعد قرار :
"338".1

ج"337" .

ب .فك اﻻرتباط

د"181".

.3الذي وصف الملك الباني الجيش العربي اﻻردني بانه :
أ .القليل من السالح

ج.يؤمن باهلل والوطن

ب .كثير من العزم.

د.اﻻسود

 .4دور الجيش العربي اﻻردني تجاه حرب عام 1973م:
ب .اجتياح المواقع اﻻسرائلية في هضبة الجوﻻن
أ .استطاعت تدمير تحصينات خط بارليف
د .منعت إسرائيل من التفاف حول الجناح اﻻيسر للقوات السورية
()338

ج .إصدار قرار رقم

 .5موقف الشريف الحسين بن علي من المؤامرات البريطانية واليهودية على فلسطين:
أ .حرصه على المقدسات في القدس
ج .حرصه على المقدسات في القدس

ب .رفض الشريف الحسين بن علي المشاريع والمخططات والمساومات
د .ﻻ يقبل أن تكون فلسطين اﻻ ﻵهلها

 .6ابرز جهود دائرة األوقاف وشؤون المسجد األقصى التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية بتنفيذ
وصية الملك عبد هللا الثاني دارة شؤون المسجد األقصى المبارك (عن طريق):
.1حراسة

 .2ترميمها

 .3وتنظيم شؤون السياسة والنشاطات المختلفة فيه.

1994-1992 (.7م) حدقث اﻻعمار
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د.جميع ما ذكر

أ .الثالث

ب .الطارئ

د .الخامس

ج .الرابع
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