تاريخ االرن

1

السؤال االول :عر

(الوحنة االولى والثانيه)

اعنان االستاذ :بكر عمايره

المفاهيم والمصطلحات االتيه:

المعاهده االردنية البريطانيه ,وثيقة االستقالل ,مشروع سوريا الكبرى 3491م ,جامعة الدول العربيه,
المحكمة الدستوريه , ,بروتوكول االسكندريه ,اتفاقية الضمان العربي الجماعي ,مجلس التعاون العربي
السؤال الثاني :فسر ما يلي :
-3اصدار جاللة الملك عبدهللا الثاني سلسله من االوراق النقاشيه
 -2انشاء المحكمة الدستوريه.
 -1اطلق سمو االمير حسين بن عبدهللا الثاني مبادرة سمع بال حدود.
 -9صدور كتاب فرصتنا االخيره :السعي نحو السالم في وقت الخطر.
 -5عمل االتحاد العربي الهاشمي على ايجاد درع امني قوي بتوحيد الجيش في البلدين .
 -6اتسمت العالقات السياسيه بين االردن والعراق بالتوافق والتألف  -7 .توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك 3453م .
 -8اعتراف بريطانيا بقرار االمم المتحدة الذي ينص على ان االردن وصل الى مرحلة استكمال بناء مؤسساته الدستوريه .
 -4انشاء ديوان المحاسبه 3452م.

 – 31عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى 3491م

 -33خاض االمير عبدهللا بن الحسين مفاوضات شاقة مع هربرت صموئيل في القدس.
السؤال الثالث :اجب عما يلي :
-3اذكر بنود الميثاق الوطني؟  -2وضح سمات المؤتمرات الوطنية التي عقدت بين (3424م3411-م)؟
 -1ما هي االمال التي يتطلع اليها اهالي االردن من قدوم االمير عبدهللا االول بن الحسين؟
 -9بين قرارات المجلس التشريعي المنعقد بتاريخ  35ايار 3496م؟
 -5اذكر المؤلفات االدبية التي تركها الملك المؤسس؟  -6سم الدول الموسسة لجامعة الدول العربيه
 -7ما هي االنجازات السياسيه الخارجيه في عهد الملك الحسين بن طالل ؟
 -8بين دالالت الراية االردنيه؟ -4عدد مكونات شعار المملكة االردنية الهاشميه؟
 -31قارن بين الملك عبدهللا المؤسس والملك الحسين بن طالل من حيث  :سنة الميالد ,الكتب المؤلفه,االنجازات الخارجيه .
 -33سم المؤتمرات التي كان لها دور مهم في وحدة الضفتين؟  -32بين ابرز مواد الدستور الصادر عام3452م
 -31اذكر قرارات مؤتمر اريحا 3498م؟

-39بين مظاهر تعزيز النهج الديمقراطي في عهد الملك الحسين بن طالل

تاريخ االرن

1

(الوحنة االولى والثانيه)

اعنان االستاذ :بكر عمايره

 -35قارن بين االتحاد العربي الهاشمي ومشروع المملك العربية المتحدة من حيث  :الدول االعضاء  ,الرئيس ؟
 -36قارن بين االتحاد العربي الهاشمي ومجلس التعاون العربي من حيث  :سنة التأسيس ,الدول االعضاء  ,سبب الفشل؟
 -37عدد المبادرات التي اطلقها االمير الحسين بن عبدهللا؟ -38بين االنجازات السياسيه الداخلية في عهد الملك عبدهللا الثاني
 -34تطرقت الورقة النقاشية االولى الى مسألتين اساسيتين  ,وضح ذلك
 -21دعت الورقة النقاشية االولى الى اربع ممارسات اجتماعيه لتجذير الديمقراطيه ,عدد هذه الممارسات.
-23بين جاللة الملك عبدهللا الثاني في الورقة النقاشيه الثانيه بعض الخطوات والمتطلبات للوصول الى
الحكومات البرلمانية الفاعله؟
 -22وضح ابرز ما تضمنه المحور االول من الورقة النقاشية الثالثه؟
 -21اذكر المهام المطلوبة من (االحزاب السياسيه,مجلس النواب  ,الملكية الهاشميه ,مجلس الوزراء ,الموطن) كما
ورد في الورقة النقاشيه الثالثه ؟
 -29لخص جاللة الملك عبدهللا الثاني في الورقة النقاشيه الرابعه االسس الرئيسه للمواطنه الفاعله ,اذكر هذه االسس.
 -25تقف الورقة النقاشية الخامسة على محطات االنجاز التشريعي التي حققها االردن,
اذكر محطات االنجاز التشريعي والمؤسسي؟
 -26حذر جاللة الملك عبدهللا الثاني في الورقة النقاشية السادسه من بعض مكامن الخلل في االداء الرسمي,
عدد هذه المكامن؟
 -27بسط جاللة الملك عبدهللا الثاني في الورقة النقاشية السادسه مفهوم سيادة القانون من خالل االشارة الى
بعض الحوادث اليوميه  ,اذكر هذه الحوادث.

