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المؤتمر الذي قرر فيه أبناء األردن 0291م مهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان هو :
عقد مؤتمر قم 0291م الذي قرر فيه أبناء األردن مهاجمة المستعمرات الصهيونية في بيسان في :
العام الذي عقد فيه مؤتمر قم في إربد هو :
أول شهيد أردني على أرض فلسطين هو :
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قرر أبناء األردن في مؤتمر قم (قرية في إربد) 0291م مهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة :
من أهم المدن األردنية التي شهدت قيام مظاهرات ومسيرات مؤيدة للثورات الفلسطينية في عامي
0291م و 0236م :
من أهم االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية وعقدت في إربد عام 0292م هو :
عقد اجتماع الحصن في عام 0292م في :
العام الذي عقد فيه اجتماع الحصن في إربد ونتج عنه نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود :
من أهم االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية الذي نتج عنه نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود
ودعا فيه المجتمعون لجمع التبرعات وإمداد المناضلين الفلسطينيين بالمال والسالح هو :
رقم قرار التقسيم الصادر 0247م عن هيئة األمم المتحدة هو :
العام الذي صدر فيه قرار التقسيم عن هيئة األمم المتحدة هو :
القرار الذي صدر 0247م عن هيئة األمم المتحدة المتضمن تقسيم فلسطين بين العرب واليهود والذي
رفضه العرب هو :
غزو إسرائيل جنوب لبنان وقع في عام :
أعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين بتاريخ :
المعركة التي تمكن من خاللها جيشنا العربي من إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من األحياء العربية
بأيدي العرب هي :
المعركة التي تمكن من خاللها جيشنا العربي من قتل ما يزيد على  311جندي من العدو اإلسرائيلي هي
:
موقع شكل أهمية عسكرية عظيمة ويعد مفتاح مدينة القدس هو :
الملك الذي زار ميدان معركة باب الواد وشاهد األسلحة واآلليات المدمرة والصالحة للعدو وشكر
المقاتلين وأطلق على الكتيبة الرابعة األردنية لقب الكتيبة الرابحة هو :
الملك الهاشمي الذي أطلق على الكتيبة الرابعة األردنية اسم الكتيبة الرابحة التي تصدت لهجوم إسرائيل
انتصارا في معركتي اللطرون وباب الواد هو :
في  / 95أيار 0241 /م وحققت
ً
وقعت حرب فلسطين النكبة في عام :
احتالل اسرائيل أجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية التي حافظ عليها الجيش العربي األردني في
حرب :
الحرب التي كانت من أسباب هزيمة العرب فيها غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية هي :
الحرب التي كانت من أسباب هزيمة العرب فيها نقص التدريب والتسليح لدى العرب هي :
وقعت حرب حزيران (النكسة) بتاريخ :
الحرب التي كان من أسبابها إغالق مصر مضائق تيران على البحر األحمر في وجه المالحة اإلسرائيلية
هي :
الحرب التي كان من أسبابها رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر األردن هي :
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الحرب التي كان من أسبابها تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية هي :

92

شنت إسرائيل هجوما ً مباغتا ً في (  /5حزيران 0267/م) على ثالث دول هي :
2

مؤتمر قم
إربد
0291م
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العبيدات
بيسان
عمان والسلط
اجتماع الحصن
إربد
0292م
اجتماع الحصن
010
0247م
قرار التقسيم رقم 010
0219م
 /05أيار 0241 /م
معركة القدس
معركة القدس
باب الواد
الملك عبد هللا األول ابن
الحسين
الملك عبد هللا األول ابن
الحسين
0241م
النكبة 0241م
النكبة 0241م
النكبة 0241م
 / 5حزيران 0267 /م
حرب حزيران (النكسة)
0267م
حرب حزيران (النكسة)
0267م
حرب حزيران (النكسة)
0267م
مصر وسوريا واألردن
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31

الحرب التي دمرت فيها القوة الجوية لمصر وسوريا واألردن وتفوق فيها سالح الجو اإلسرائيلي هي :

30

الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجوالن هي :

39

المناطق التي استولت عليها إسرائيل في حرب حزيران 0267م (النكسة) هي :

33

الحرب التي وقعت فيها خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدول العربية المشاركة هي :

34

الحرب التي أدت إلى انهيار االقتصاد العربي وتوقف التنمية وانخفاض االستثمارات المالية العربية
واألجنبية هي :
الحرب التي أدت إلى شيوع حالة من اليأس واإلحباط وخيبة األمل لدى الدول العربية بصورة عامة
ودول المواجهة بصورة خاصة هي :
نقطة تحول مهمة في الصراع العربي اإلسرائيلي بعد 0267م هي :
أحرز الجيش العربي األردني أول نصر عربي على الجيش اإلسرائيلي الذي حاول العبور إلى األردن في
 / 90آذار 0261 /م في معركة :
وقعت معركة الكرامة بتاريخ :
وقعت معركة الكرامة الساعة الخامسة والنصف  /90آذار 0261/م من صبيحة يوم :
المعركة التي كان من أسبابها تدمير الجيش العربي األردني واحتالل المرتفعات الغربية من األردن
وتدمير االقتصاد الزراعي في وادي األردن هي :
من محاور الهجوم اإلسرائيلي على األردن في معركة الكرامة 0261م المثلث المصري عن طريق :

49

من محاور الهجوم اإلسرائيلي على األردن في معركة الكرامة 0261م مثلث الشونة الجنوبية – السلط
عن طريق :
من محاور الهجوم اإلسرائيلي على األردن في معركة الكرامة 0261م مثلث عمان – الشونة عن طريق
:
المعركة التي قدم فيها الجيش األردني أروع البطوالت في الدفاع عن حمى الوطن العزيز مما اضطر
إسرائيل ألول مرة في تاريخها العسكري أن تطلب وقف إطالق النار هي :
الملك الهاشمي الذي رفض وقف إطالق النار في معركة الكرامة ما دام يوجد جندي إسرائيلي واحد
شرق النهر هو :
المعركة التي تمت فيها هزيمة الجيش اإلسرائيلي على يد الجيش العربي األردني وانسحابه من أرض
يحا هي :
المعركة وبلغت خسائره ( )951قتيالً و ( )451جر ً
المعركة التي قدم فيها الجيش العربي األردني ( )16شهيداً و ( )011جرحى هي :

41

المعركة التي تركت آثاراً نفسية مهمة تمثلت برفع معنويات اإلنسان العربي عامة واألردني خاصة
وإعادة ثقته بنفسه هي :
المعركة التي فشل فيها الجيش اإلسرائيلي في تحقيق مقاصده مما أدى إلى تحطيم أسطورة التفوق
العسكري اإلسرائيلي ومقولة ( الجيش الذي ال يقهر ) هي :
الملك الهاشمي الذي تنسب إليه عبارة " وكانت األسود تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق
القمم ،في يدها القليل من السالح والكثير من العزم ،وفي قلوبها العميق من اإليمان باهلل والوطن،
وتفجر زئير األسود" هللا أكبر" هو :
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وقعت حرب تشرين رمضان بتاريخ :
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وقعت حرب تشرين رمضان بتاريخ :
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الحرب التي قررت مصر وسوريا استعادة األراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 0267م
مستغلة احتفال إسرائيل بأعيادها :
الحرب التي استطاعت فيها القوات المصرية تدمير تحصينات خط بارليف هي :

55

الحرب التي استطاعت فيها القوات السورية اجتياح المواقع اإلسرائيلية في هضبة الجوالن هي :

56

القرار الذي أصدره مجلس األمن لوقف القتال في حرب تشرين رمضان ونص على عودة األطراف
المتحاربة إلى حدود عام 0267م :
القائد العسكري اإلسرائيلي الذي نسب إليه خط بارليف هو :
الحرب التي عملت القوات األردنية عبر اللواء المدرع األربعين على منع إسرائيل من تعزيز قواتها على
الجبهتين السورية والمصرية :
الحرب التي عملت القوات األردنية عبر اللواء المدرع األربعين على منع إسرائيل من االلتفاف حول
الجناح األيسر للقوات السورية هي :
الحرب التي عملت القوات األردنية عبر اللواء المدرع األربعين على حماية العاصمة دمشق وذلك عن
طريق تأمين القوات األردنية الحماية لمحور درعا  -دمشق :
الحرب التي أسهمت فيها القوات األردنية بالتعاون والتنسيق مع القوات العراقية في منع إسرائيل من
تطوير عملياتها الهجومية هي :
الملك الهاشمي الذي رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور رفضا ً قاطعا ً هو :

63

الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية  " :ال أقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها العرب  ،وال أقبل
بالتجزئة  ،وال أقبل باالنتداب ،وال أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء
بالعهود التي قطعتها للعرب" هو :
الملك الهاشمي الذي رفض المشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي ال تقود إلى دولة عربية
واحدة هو :
ضل النفي على أن يفرط بحقوق األمة اإلسالمية والعربية أو بأي شبر من
الملك الهاشمي الذي ف ّ
أراضيها المقدسة هو :
توفي الشريف الحسين بن علي في عام :
المدينة التي توفي فيها الشريف الحسين بن علي هي :
المكان الذي دفن فيه الشريف الحسين بن علي بناء على وصيته :

62
71

العام الذي و ّقع فيه الشعب العربي في فلسطين على وثيقة البيعة للشريف الحسين بن علي هو :
الملك الهاشمي الذي دعا العرب لعدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقاراً أو أي أرض لهم بوصفهم
محتلين هو :
الملك الهاشمي الملقب بشهيد األقصى هو :

79

الملك الذي دعا العرب إلى دعم صندوق األمة الفلسطيني هو :

73

الملك الهاشمي الذي قاوم دعوات تقسيم فلسطين ومشاريعها هو:
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الملك الذي تنسب إليه المقولة اآلتية عن القدس  " :سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة " ،
هو :
الملك الهاشمي الذي عمل على إتمام وحدة الضفتين عام 0251م هو :

76

الملك الهاشمي الذي رفض إعطاء اليهود ممراً إلى حائط البراق هو :

77

الملك الهاشمي الذي أوصى بأن يدفن في باحات المسجد األقصى إال أن ظروفا ً قاهرة حالت دون تنفيذ
وصيته هو :
الملك الهاشمي الذي جاء في وصيته " لقد أوصيت أهلي بوجوب دفني في القدس إلى جوار قبر أبي في
ساحة الحرم الشريف  ،إني أريد القدس معي وأنا على قيد الحياة  ،وأريد أن أبقى مع القدس بعد الموت
":
الملك الهاشمي الذي ظل يؤكد أن القدس ليست موضوع مساومة ألن القدس جزء من األرض العربية
المحتلة وعلى إسرائيل أن تنسحب منها هو :
الملك الهاشمي الذي كانت رؤيته للقدس ترتكز على بعدين  :ديني وقومي هو :
الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية  " :إن القدس العربية أمانة عربية إسالمية منذ عهد
الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وال يملك أحد من العالمين العربي واإلسالمي حق التصرف بها
أو التنازل عنها ولن تتمكن إسرائيل وال سواها من تغيير هذا الواقع ولو بدا ذلك ممكنا ً إلى حين" هو :
الملك الهاشمي الذي أسس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى
المبارك هو :
الملك الهاشمي الذي شكل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة هو :
العام الذي شكل فيه الملك الحسين بن طالل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة
:
العام الذي تم فيه تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس هو :
الملك الهاشمي الذي نجح األردن في عهده بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في
اليونسكو هو :
استثناء القدس من قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني الذي اتخذ عام :

11

أصر الملك الحسين بن طالل على احترام الدور التاريخي الخاص للرعاية الهاشمية للمسجد األقصى ،
ّ
وقد ورد ذلك في الفقرة  2من اتفاق السالم الذي عقدته األردن مع إسرائيل عام :
الملك الهاشمي الذي أمر بتشكيل الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى وقبة الصخرة هو :

21

العام الذي أمر فيه الملك عبدهللا الثاني بتشكيل الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى وقبة الصخرة هو :

20

إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة تم في عهد :

29

تم ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة عام :

الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين
9106م

23

تشكيل مجلس الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسية تم في عهد :

24

أعيد بناء منبر المسجد األقصى (منبر صالح الدين) وتركيبه في مكانه بالمسجد بتاريخ :

25

ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى وصيانة مختلف مرافق المسجد األقصى تم في عهد :
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الملك الهاشمي الذي حرص على تـأكيد ارتباط األردن بالقدس بتأكيد مفهوم الوصاية الهاشمية
المتواصلة على المقدسات في القدس هو :

الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين
 /94كانون الثاني
9117/م
الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين
الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين

75

71

72
11
10

19
13
14
15
16
17

12

5

الملك عبد هللا األول ابن
الحسين
الملك عبد هللا األول ابن
الحسين
الملك عبد هللا األول ابن
الحسين
الملك عبد هللا األول ابن
الحسين
الملك عبد هللا األول ابن
الحسين
الملك الحسين بن طالل
الملك الحسين بن طالل
الملك الحسين بن طالل

الملك الحسين بن طالل
الملك الحسين بن طالل
0254م
0270م
الملك الحسين بن طالل
0211م
0224م
الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين
9117م
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الملك الهاشمي الذي حرص على التواصل الدائم مع أهالي القدس عن طريق استضافتهم بصورة دورية
للسماع منهم عن أحوال المدينة المقدسة واحتياجات الحفاظ على المقدسات ودعم صمود المقدسيين في
مدينتهم هو :
الملك الهاشمي الذي حرص على ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدولية هو :

22
011

تبلغ مساحة الحرم القدسي الشريف ما يزيد على :
تولى أمراء آل هاشم وأشرافهم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ورعاية الحرمين الشريفين في
الفترة :
أعلن االتحاديين األتراك انقالبهم على السلطان العثماني والدين اإلسالمي في عام :
الملك الهاشمي الذي سعى جاهداً إلى سد الفراغ الديني النقاذ المسجد األقصى من إهمال االتحاديين
األتراك هو :
رحب أهل القدس بالشريف حسين بن علي وبايعوه أميراً للمؤمنين مرات عدة في األعوام بين :
العام الذي أعلن فيه األتراك رسميا ً انتهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام قرابة 401
أعوام هو :
في عام 0294م أعلن األتراك رسميا ً انتهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام قرابة :
المدينة التي وقعت فيها اتفاقية الوصاية عام 9103م بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس
الفلسطيني محمود عباس هي :
وقعت اتفاقية الوصاية بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ :
تشكل األمالك الوقفية من األمالك في مدينة القدس القديمة ما يزيد على :
الملوك الهاشميون الذي تم في عهدهم اإلعمار الهاشمي األول :

001
000
009
003
004

الملك الهاشمي الذي تم في عهده اإلعمار الهاشمي الثاني :
الملك الهاشمي الذي تم في عهده اإلعمار الهاشمي الطارئ :
الملك الهاشمي الذي تم في عهده اإلعمار الهاشمي الثالث :
الملك الهاشمي الذي تم في عهده اإلعمار الهاشمي الرابع :
الملك الهاشمي الذي تم في عهده اإلعمار الهاشمي الخامس :

005
006
007
001
002
091
090

اإلعمار الهاشمي األول امتد بين عامي :
اإلعمار الهاشمي الثاني امتد بين عامي :
اإلعمار الهاشمي الثالث امتد بين عامي :
اإلعمار الهاشمي الرابع امتد بين عامي :
اإلعمار الهاشمي الخامس بدأ في عام :
اإلعمار الهاشمي الطارئ بدأ في عام :
العام الذي تبرع فيه الشريف الحسين بن علي بمبلغ ( )31ألف دينار ذهبي إلعمار المسجد األقصى
المبارك هو :
الملك الهاشمي الذي تبرع بمبلغ ( )31ألف دينار ذهبي إلعمار المسجد األقصى المبارك وتبرع أيضاً
بمبلغ ( )95ألف دينار ذهبي إلعمار المساجد واألمالك الوقفية في عموم فلسطين هو :
اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه ترميم المسجد األقصى بعد تعرضه ألضرار كبيرة في حرب 0241م هو :
اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه ترميم كنيسة القيامة عام 0242م بعد أن شب بها حريق كاد أن يدمرها
هو :
الملك الهاشمي الذي شارك شخصيا ً في إخماد الحريق الذي شب في كنيسة القيامة هو :
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010
019
013
014
015
016
017
011
012

099
093
094
095

6

الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين
الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين
 044دونماً
0295-267م
0211م
الشريف الحسين بن
علي
0211م 0294-م
0294م
 401أعوام
عمان
 /30آذار 9103/م
% 15
الشريف الحسين بن
علي  /والملك عبدهللا
األول ابن الحسين
الملك الحسين بن طالل
الملك الحسين بن طالل
الملك الحسين بن طالل
الملك الحسين بن طالل
الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين
0299م 0250 -م
0254م 0264-م
0229م 0224-م
0224م 0222-م
0222م
0262م
0294م
الشريف الحسين بن
علي
األول
األول
الملك عبدهللا األول ابن
الحسين
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 096الملك الهاشمي الذي شكل لجنة اإلعمار الهاشمي للمسجد األقصى 0254م :
 097اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي 0254م هو :
 091اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه ترميم مبنى الجامع القبلي والمعالم اإلسالمية في ساحة الحرم الشريف
وما تشمل عليه من آبار وسبل وقباب ومصاطب ومحاريب هو :
 092اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من األلمنيوم المذهب هو :
 031اإلعمار الهاشمي الذي قام نتيجة األضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي إثر الحريق الذي أضرمه
يهودي متطرف بالتواطؤ مع سلطات االحتالل اإلسرائيلية في المسجد األقصى عام 0262م :
 030اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه إعادة تصفيح قبة مسجد الصخرة بحوالي  5111صفيحة ذهبية هو :
 039اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه مشروع إعادة صنع منبر صالح الدين الذي دمر في حريق عام 0262م :
 034اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه أعمال صيانة لمرافق المسجد االقصى كافة ومباني األوقاف في القدس هو
:
 035اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى المبارك
وزيادة رواتبهم هو :
 036اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه استصدار دليل المسجد األقصى والتعريف الديني والتاريخي الثابت
للمسجد هو :
 037اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه تأسيس الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد االقصى هو :

 031اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه تأسيس كرسي جاللة الملك عبدهللا الثاني لدراسة فكر اإلمام الغزالي في
المسجد األقصى وجامعة القدس هو :

مع تمنياتي لكم بالتوفيق
أ  .حسين المسالمة
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الملك الحسين بن طالل
الثاني في عهد الملك
الحسين بن طالل
اإلعمار الثاني في عهد
الملك الحسين بن طالل
اإلعمار الثاني في عهد
الملك الحسين بن طالل
اإلعمار الطارئ في عهد
الملك الحسين بن طالل
اإلعمار الثالث في عهد
الملك الحسين بن طالل
اإلعمار الرابع في عهد
الملك الحسين بن طالل
اإلعمار الرابع في عهد
الملك الحسين بن طالل
اإلعمار الخامس في
عهد الملك عبدهللا الثاني
ابن الحسين
اإلعمار الخامس في
عهد الملك عبدهللا الثاني
ابن الحسين
اإلعمار الخامس في
عهد الملك عبدهللا الثاني
ابن الحسين
اإلعمار الخامس في
عهد الملك عبدهللا الثاني
ابن الحسين

