مديرية التربية والتعليم لواء ديرعال
مدرسة ديرعال الثانوية للبنات
امتحان نهاية الفصل الدراسي االول 1029 -1028/
د
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مدة االمتحان :
المبحث  :تاريخ االردن  -الثاني ثانوي
1028 /
/
اليوم والتاريخ :
الفرع  :علمي ب – ادبي ب – تصنيع
ملحوظة  :أجب عن االسئلة االتية جميعها وعددها (  ، ) 4علما ً بأن عدد الصفحات ( . ) 1

السؤال األول ( :

02

عالمة )

أ ) وضح المقصود بكل من المفاهيم والمصطلحات اآلتية :
 – 0معركة القدس
 – 2الميثاق الوطني االردني
 -4التطرف
 – 1مشروع سوريا الكبرى
ب) أعط سببين لكل مما يلي:
 – 2تستحق الراية االردنية التضحية في سبيلها
 – 1تعد االصالحات الدستورية من اهم انجازات الملك طالل
 – 0انشاء الصندوق الهاشمي العمار االقصى

السؤال الثاني ( :

10

(  8عالمات )

(  21عالمات )

عالمات )

أ) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة
 -2العام الذي انهارت به الحكومة العربية الفيصلية في سوريا هو
ج 2911 -م
ب 2911 -م
أ 2910 -م

( 6عالمات )
د 2916 -م

 -1من مكونات شعار المملكة االردنية الهاشمية ودالالته و يمثل العرش الهاشمي و يرمز
إلى الفداء و الصفاء
د -التاج الملكي
ج -طير العقاب
ب -الرايتان
أ -الوشاح االحمر

ب ) ترتب على اعالن استقالل االردن جملة من التعديالت الدستورية اقرها المجلس التشريعي
( 6عالمات )
بتاريخ  11أيار عام 2946م  ،اذكر ثالث منها

عالمة )

السؤال الثالث 02( :
أ ) وضح ثالث من االنجازات السياسية الخارجية على مستوى العالم في عهد الملك
( 6عالمات )
الحسين بن طالل

ب ) انقل الجدول التالي الى ورقة االجابة ثم امأل الفراغ بالمعلومات المناسبة كما ورد
( 8عالمات )
في الجدول
ماذا تناولت ؟
عنوان الورقة
الورقة النقاشية الرابعة
الورقة النقاشية السابعة

( 21عالمات )

ج) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة
 -2مشروع المملكة العربية المتحدة عام  2991م هو اتحاد بين كل من
ج -االردن وفلسطين
ب -سوريا والعراق
أ -االردن والعراق

د -لبنان وسوريا

 -1مبادرة سمو ولي العهد لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي تسمى مبادرة
د -مكاني بينكم
ج -سمع بال حدود
ب -قصي
أ -حقق
 -0هيئة قضائية مستقلة انشئت عام  1022تتالف من مجموعة من القضاة مدة عضويتهم ست
سنوات غير قابلة للتجديد
ج -المحكمة الدستورية د -الالمركزية
ب -ديوان المحاسبة
أ -المحكمة الشرعية
 -4دعت الورقة النقاشية االولى الى
أ -صون حقوق االقليات
ج -تطوير اداء القطاع العام

ب -توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي
د -احترام االراء

 -1ادوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة هو عنوان للورقة النقاشية
ج -الخامسة
ب -الثالثة
أ -الرابعة

د -السادسة

السؤال الرابع  01 ( :عالمة )
أ) تعد معركة الكرامة نقطة تحول مهمة في الصراع العربي االسرائيلي بعد عام 2969م
(  6عالمات )
 -بين ثالثة من نتائج هذه المعركة

ب) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة

( 9عالمات )

 -2االجتماع الذي دعى فيه المجتمعون الى جمع التبرعات والمسارعة الى امداد المناضلين الفلسطينيين
بالمال والسالح هو
د -باريس
ج  -الحصن
ب -اريحا
أ -قم
 -1تحصينات دفاعية اقامتها اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس بعد حرب 2969م
لمنع عبور اي قوات مصرية اليها يدعى بخط
د -وايزمانى
ج -بارليف
ب -تشرين
أ -الكرامة
 -0االعمارالهاشمي الذي تم فيه اعادة ترميم كنيسة القيامة عام 2949م هو االعمار
د -الطارئ
ج -االول
ب -الرابع
أ -الثالث

ج) تنفذ دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد االقصى التابعة لوزارة االوقاف والشؤون والمقدسات
االسالمية االردنية وصاية الملك عبدهللا الثاني على المقدسات ،
(  6عالمات )
 -بين ثالثة من هذه الطرق

السؤال الخامس  18 ( :عالمات )
(  6عالمات )

أ) دعت رسالة عمان الى تطبيق التسامح بعدة وسائل اذكرها ؟

ب) اكدت المؤتمرات التي عقدت من اجل رسالة عمان على المحاور الرئيسية الثالثة لرسالة
(  6عالمات )
عمان  ،اذكرها

( 6عالمات )

ج) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة
 -2بلغ عدد القادة الدينيين والسياسيين الذين وقعوا رسالة عمان واقروها
ج 116 -مفكرا
ب 441 -مفكرا
أ 111 -مفكرا

د 006 -مفكرا

 -1المؤتمر االول لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة الذي عقد عام 1004م كان بعنوان
ب -الدور العملي للوسطية
أ -وسطية االسالم بين الفكر والممارسة
د -احترام حقوق االنسان
ج -ازالة اسباب العنف
 -3مفهوم يقصد بة الممارسات الخاطئة والتعدي على الحياة االنسانية بصورة باغية متجاوزة الحكام هللا
د -التسامح
ج -الوسطية
ب -االرهاب
أ -التطرف

مع تمنياتي لكم بالنجاح
معلمة المادة  :رنا الصليبي

