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معلمة المادة  :نداء ابو عمران

*أجيبي عن االسئلة على ورقة االجابة والتي عددها ( ) 4
السؤال االول ( :

)6 /

وضحي المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية:
.1الوسطية.
 .2المنظمات اإلرهابية .
 .3الحرم القدسي.
 .4الصندوق الهاشمي
 .5اتفاقية الوصاية الهاشمية:
.6الراية الهاشمية .

السؤال الثاني ( :
عللي ما يلي:

)40/

)15 /

.1شدد الملك عبد هللا الثاني على سيادة القانون في الورقة النقاشية السادسة ()1
.2خوض األمير عبد هللا مفاوضات شاقة مع وزير المستعمرات والمندوب البريطاني()1
 .3بروز مؤتمرات وطنية بين عامي 1933-1929م()1
.4العمل على صقل الشخصية وبناءها وتحفيز الطلبة على التواصل وخاطبة العالم بجميع لغاته()1
.5عمت الفرحة مدن األردن وقراه عام 1946م ()1
.6إنشاء مشروع سوريا الكبرى()1
.7تعد الموارد البشرية أهم الثورات في األردن كما جاء في الورقة النقاشية السابعة ()1
 .8طلبت مصر في عام 1943م عقد اجتماع لبحث أمر الوحدة العربية)1( .
.9الهجوم المفاجئ من إسرائيل على اﻻردن ب1968م()1
1

.10رسالة عمان بيان عالمي حضاري تربوي)1( .
.11اعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين (/15أيار1948/م) ()1
.12هزيمة العرب في حرب 1948م وتفوق إسرائيل بصورة واضحة؟()1
.13تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971م()1
014سعى الشريف الحسين بن علي عام1908م جاهدا إلى سد الفراغ الديني)1( .
.15لم تقتصر رسالة عمان على اللغة العربية()1

السؤال الثالث ( :

)12/

أكملي الفراغ باإلجابة الصحيحة :
.1من أسباب قيام حرب حزيران)1( .
.2من المطالب التي دعا بها األمير عبد هللا في المؤتمر السوري عام 1943م()1
.3من المحاور الهجومية من إسرائيل لألردن()1
.4ما الذي ابتدئ به الملك عبد هللا الثاني الورقة النقاشية السادسة ()1
.5من ابرز مشاريع الوحدة العربية للملك الحسين بن طالل()1
.6من اﻻعمال التي شملها اﻻعمار الخامس()1
.7ساهم األردن بتحقيق التوازن العربي وحل الخالفات العربية من تلك اإلسهامات)1( .
.8ما األسس التي تقوم عليها الشراكة بين أفراد المجتمع()1
.9من ابرز ما سعت له الورقة النقاشية السابعة )1( .
.10ارتكزت رؤية الملك حسين رحمة هللا على بعدين هم )1( .
.11القواسم المشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر كما أكدتها رسالة عمان)1( .
.12من المحاور التي أكدتها المؤتمرات لرسالة عمان )1( .
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السؤال الرابع ( :

)7/

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.
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د.جميع ما ذكر

1994-1992 (.7م) حدقث اﻻعمار
أ .الثالث

ب .الطارئ

ج .الرابع
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د .الخامس

