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الرقم

الحــــــــــــــــدث

0

المدينة التي ولد بها الملك عبد هللا األول ابن الحسين هي :

9
3

العام الذي ولد به الملك عبد هللا األول ابن الحسين هو :
المدينة التي انتقل إليها الملك عبدهللا األول مع والده الشريف الحسين بن علي عام 0823م وأت َم
دراسته فيها :
عند إعالن الثورة العربية الكبرى 0201م تولى الملك عبدهللا األول قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة
من يد األتراك هي :
كتاب (المذكرات) من مؤلفات الملك :

1

كتاب (جواب السائل عن الخيل األصائل) من مؤلفات الملك :

7

كتاب (األمالي السياسية) من مؤلفات الملك :

8

كتاب (خواطر النسيم) من مؤلفات الملك :

2

جمعت اآلثار األدبية للملك عبد هللا األول بن الحسين في مجلد واحد تحت عنوان :

01
00

من أبرز اإلنجازات السياسية الداخلية في عهد الملك عبدهللا األول صدور دستور عام :
تم إلغاء القانون األساسي الصادر عام 0298م في عهد :

09
03

تم إلغاء القانون األساسي الصادر عام 0298م في عام :
أصبح الملك رئيسا ً للسلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد :

04
05

أصبح الملك رئيسا ً للسلطتين التنفيذية والتشريعية بموجب دستور :
إلغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس األمة تم في عهد :

01
07

صدر قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين عام :
أحب العرب جمع بين كلمتهم  ،ووحد صفوفهم
الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية  " :من
ّ
وقادهم إلى خيرهم  ،وحفظ لهم صبغتهم  ،ومن كره العرب دعاهم إلى التفرقة " :
الملك الهاشمي الذي طرح وساند مشروع سوريا الكبرى :

02

الملك الهاشمي الذي طرح وساند مشروع جامعة الدول العربية :

91

الملك الهاشمي الذي طرح وساند مشروع وحدة الضفتين :

90
99
93

العام الذي طرح فيه مشروع سوريا الكبرى :
العام الذي أنشئت فيه جامعة الدول العربية :
أعلن عن قيام وحدة الضفتين بتاريخ :

94
95
91

اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بإلغاء مشروع سوريا الكبرى عام :
المدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية هي :
منظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من آسيا وإفريقيا ومقرها الدائم في القاهرة هي :

97

الرابطة االتحادية التي تطلعت الشعوب العربية للوحدة من خاللها بعد طرح مشروع سوريا الكبرى هي

4
5

08

2

مكة المكرمة
0889م
إستانبول
الطائف
عبد هللا األول ابن
الحسين
عبد هللا األول ابن
الحسين
عبد هللا األول ابن
الحسين
عبد هللا األول ابن
الحسين
اآلثار الكاملة للملك
عبدهللا بن الحسين
0247م
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
0247م
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
0247م
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
0251م
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
0243م
0245م
 / 94نيسان /
0251م
0241م
القاهرة
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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98

مشروع قدمه نوري السعيد رئيس وزراء العراق آنذاك لوحدة بالد الشام والعراق هو:

92
31
30

عقد بروتوكول االسكندرية في عام :
رئيس وزراء العراق الذي طرح مشروع الهالل الخطيب هو :
الدول التي شاركت بإنشاء جامعة الدول العربية وحضرت في عام 0244م اللجنة التحضيرية للمؤتمر
العربي العام ( بروتوكول اإلسكندرية ) هي :

39

أقيمت الوحدة بين الضفتين عن طريق مؤتمرات عقدت عام 0248م هي مؤتمرات :

33

أقيمت الوحدة بين الضفتين عن طريق مؤتمرات ( عمان  ،أريحا  ،رام هللا  ،نابلس ) التي عقدت في
عام :
أهم المؤتمرات التمهيدية التي عقدت لمشروع وحدة الضفتين عام 0248م هو :
المناداة بالوحدة األردنية الفلسطينية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ من أهم قرارات مؤتمر :
الملك الذي بويع في مؤتمر أريحا ملكا ً على األردن وفلسطين هو:

37

انسجاما ً مع قرارات مؤتمر أريحا انتخب المجلس النيابي الجديد الذي يمثل الضفتين بتاريخ :

38

الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب شهيد األقصى هو :

32
41

استشهد الملك عبد هللا األول على أبواب المسجد األقصى في  /91تموز0250/م في يوم :
استشهد الملك عبد هللا األول يوم الجمعة على أبواب المسجد األقصى الموافق :

40
49
43

ولد الملك طالل بن عبد هللا في عام :
تخرج الملك طالل بن عبد هللا من كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا في عام :
الملك الهاشمي الذي تخرج من كلية ساند هيرت العسكرية في بريطانيا عام 0292م ثم عاد بعدها إلى
عمان ليلتحق بقوة الحدود العسكرية وكتيبة المشاة الثانية هو :
 / 7آذار 0247 /م
ع ّين الملك طالل بن عبد هللا وليا ّ للعهد في :
الملك الهاشمي الذي شارك في حرب فلسطين 0248م  ،وكان يقاتل مع الجيش العربي األردني  ،الملك طالل بن عبد
هللا
وكان لوجوده أثر كبير في رفع معنويات الجيش التي قاتلت في القدس هو :
الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية  " :يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر والتعاون  ،الملك طالل بن عبد
هللا
ويحتاج إلى الثقة بهذا الوطن  ،والثقة بإمكانياته  ،والثقة بكفاءة أبنائه  ،إنَّ اليائسين في كل أمة هم
وحدهم علة تأخرها وضعفها في حين أن أصحاب العزيمة الواثقين باهلل هم الذين يجعلون من الفقر
غنى ومن الضعف قو َّة :
الملك طالل بن عبد
صدر دستور 0259م في عهد :
هللا
0259م
أصدرالدستور األردني في عهد الملك طالل بن عبد هللا في عام :
0259م
أنشئ ديوان المحاسبة في عام :
الملك طالل بن عبد
أنشئ ديوان المحاسبة في عهد :
هللا
الملك طالل بن عبد
وقعت اتفاقية الضمان الجماعي العربي في عهد :
هللا
0250م
وقعت اتفاقية الضمان الجماعي العربي في عام :
0259م
تنازل الملك طالل بن عبد هللا عن الحكم لنجله األمير الحسين بن طالل بسبب مرضه في عام :
 / 7تموز /
توفي الملك طالل بن عبد هللا بتاريخ :
0279م
عمان
ولد الملك الحسين بن طالل في مدينة :

34
35
31

44
45
41

47
48
42
51
50
59
53
54
55

3

مشروع الهالل
الخصيب
0244م
نوري السعيد
االردن والعراق
وسوريا ولبنان
ومصر واليمن
والسعودية
عمان /أريحا
رام هللا /نابلس
0248م
مؤتمر أريحا
أريحا
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
 / 00نيسان /
0251م
الملك عبد هللا األول
ابن الحسين
الجمعة
 / 91تموز /
0250م
0212م
0292م
الملك طالل بن عبد
هللا
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51

ولد الملك الحسين بن طالل في عمان بتاريخ :

57

الملك الهاشمي الذي تلقى تعليمه االبتدائي في الكلية العلمية اإلسالمية ث َّم انتقل لكلية فيكتوريا
باالسكندرية في مصر ودرس فيها مدة عامين ثم التحق بكلية ساند هيرست العسكرية هو :

58
52

تسلم الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية بتاريخ :
الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ( مهنتي كملك ) :

11

الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ( ليس سهالً أن تكون ملكا ً ) :

10

الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ( حربنا مع إسرائيل ) :

19

الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية  " :إنّ العرش الذي انتهى إلينا ليستمد قوته بعد هللا من
محبة الشعب وثقته " :
الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية  " :فأخذت على نفسي مجانبة الراحة من أجلكم والعمل
والتضحية في سبيل إعزاز وطننا الذي له نحيا وفي سبيله نموت " هو :
استكماالً لتحقيق السيادة الوطنية األردنية اتخذ الملك الحسين بن طالل قراره التاريخي بتعريب قيادة
الجيش العربي األردني بتاريخ :
من اإلجراءات التي اتخذها الملك الحسين بن طالل لتحقيق مفهوم السيادة الوطنية األردنية إنهاء
المعاهدة األردنية البريطانية عام :
بالرغم من التحديات التي واجهت األردن والمتمثلة بالصراع مع اسرائيل وما ترتب عليها من تعطل
للمؤسسات الدستورية إال أنّ األردن استطاع العودة إلى الحياة النيابية في عام :
الملك الهاشمي الذي أنشيء في عهده االتحاد العربي الهاشمي هو :

18

الملك الهاشمي الذي أنشيء في عهده مشروع المملكة العربية المتحدة هو :

12

الملك الهاشمي الذي أنشيء في عهده مجلس التعاون العربي هو :

71
70
79
73
74

العام الذي انشئ فيه االتحاد العربي الهاشمي :
العام الذي طرح فيه مشروع المملكة العربية المتحدة :
العام الذي طرح فيه مجلس التعاون العربي :
االتحاد العربي الهاشمي هو معاهدة أخوة وتحالف كانت بين دولتين هما :
في مشروع االتحاد العربي الهاشمي أعلن الملك الحسين بن طالل عن تنازله عن رئاسة االتحاد ليكون
رئيسه ابن عمه :
المشروع العربي الذي انتهى بسبب انقالب عسكري في العراق بتاريخ  / 04تموز 0258 /م :

71

لم يستمر االتحاد العربي الهاشمي طويالً بسبب االنقالب العسكري الذي أطاح بالحكم الملكي في العراق
واستشهاد الملك فيصل الثاني بتاريخ :
جاء مشروع المملكة العربية المتحدة بين دولتين هما :
مشروع عربي لم يكتب له النجاح إالَ أن طرحه يعد خطوة عملية للتعاون واالتحاد العربي ويعد دليالً
واضحا ً على النهج الوحدوي للملك الحسين بن طالل هو :
من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة بين األردن وفلسطين عام 0279م أن تكون العاصمة
المركزية للمملكة العربية المتحدة :
ضم مشروع مجلس التعاون العربي أربع دول عربية هي :

13
14
15
11
17

75

77
78
72
81

4

 /04تشرين الثاني
0235/م
الملك الحسين بن
طالل
 / 9أيار 0253 /م
الملك الحسين بن
طالل
الملك الحسين بن
طالل
الملك الحسين بن
طالل
الملك الحسين بن
طالل
الملك الحسين بن
طالل
 / 0آذار 0251 /م
0257م
0284م
الملك الحسين بن
طالل
الملك الحسين بن
طالل
الملك الحسين بن
طالل
0258م
0279م
0282م
األردن والعراق
الملك فيصل الثاني
االتحاد العربي
الهاشمي
 / 04تموز /
0258م
األردن وفلسطين
مشروع المملكة
العربية المتحدة
عمان
األردن والعراق
ومصر واليمن
الشمالي
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80
89
83

من المحاوالت الوحدودية العربية مجلس التعاون الخليجي الذي طرح في عام :
من المحاوالت الوحدودية العربية االتحاد المغاربي الذي الذي طرح في عام :
المشروع العربي الذي انتهى بسبب حرب الخليج الثانية 0221م الناتجة عن اجتياح العراق للكويت :

84
85
81

المدينة التي عقد فيها مؤتمرالقمة العربية ( قمة الوفاق واالتفاق ) عام 0287م هي :
العام الذي عقد فيه مؤتمر القمة العربية ( قمة الوفاق واالتفاق ) في عمان :
الدولة التي احتضنت المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي واتحادهما في دولة واحدة عام
0221م هي :
العام الذي احتضنت فيه األردن المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي واتحادهما في دولة
واحدة :
العام الذي أسهم فيه الملك الحسين بن طالل في حل النزاع العراقي الكويتي ضمن البيت العربي هو :
تقع جنيف في :
شارك األردن في المؤتمر الدولي للسالم في جنيف بسويسرا لفض النزاع بين مصر وسوريا من جهة
وإسرائيل من جهة أخرى في عام :
المؤتمر الذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهة واسرائيل من جهة أخرى عام 0273م
 ،هو مؤتمر :
نص على إدانة إسرائيل وعدّ الصهيونية
رقم القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لألمم المتحدة الذي َ
من صور التميز العنصري :
العام الذي شارك فيه األردن في المؤتمر الدولي للسالم في مدريد هو :
المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام 0220م  ،هي :
تشييع جثمان الملك الراحل الحسين بن طالل رحمة هللا عليه كان في عام :
المدينة التي ولد فيها الملك عبد هللا الثاني هي :
ولد الملك عبد هللا الثاني في عمان بتاريخ :

28

المدرسة التي أكمل فيها الملك عبد الثاني دراسة الثانوية في الواليات المتحدة االمريكية هي :

22

الجامعة التي التحق بها الملك عبد هللا الثاني في واشنطن في عام 0287م لدراسة الشؤون الدولية
هي :
بدأ الملك عبد هللا الثاني حياته العسكرية في الجيش العربي األردني قائداً لسرية في كتيبة الدبابات
الملكية ( )07عام :
أصبح الملك عبد هللا الثاني قائداً للقوات الخاصة الملكية عام :

87
88
82
21
20
29
23
24
25
21
27

011
010
019
013
014
015
011
017
018

0280م
0282م
مجلس التعاون
العربي
عمان
0287م
األردن
0221م
0221م
سويسرا
0273م
جنيف في سويسرا
337
0220م
مدريد
0222م
عمان
 / 31كانون الثاني
0219 /م
ديرفيلد
جورج تاون
0282م
0224م

الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية " طموحي هو أن يحظى كل أردني بأفضل نوعية من الملك عبد هللا الثاني
ابن الحسين
التعليم  ،فاإلنسان األردني ميزته اإلبداع  ،وطريق اإلبداع يبدأ بالتعليم "  ،هو :
 / 7شباط /
تولى الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية بتاريخ :
0222م
ألف الملك عبد هللا الثاني كتابا ّ ع ّبر فيه عن رؤيته لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة العربية فرصتنا األخيرة :
السعي نحو السالم
بعنوان :
في وقت الخطر
 / 9تموز 9112 /م
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني وليا ًّ للعهد بتاريخ :
عمان
المدينة التي ولد فيها سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني هي :
 / 98حزيران /
ولد سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني في عمان بتاريخ :
0224م
جورج تاون
الجامعة التي التحق بها ولي العهد سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني في الواليات المتحدة
األمريكية لدراسة التاريخ الدولي وتخرج منها عام 9101م  ،هي :
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سمع بال حدود
حقق

مبادرة أطلقها سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني لدعم األطفال الصم وتأهيلهم هي :
مبادرة أطلقها سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون
والعمل المشترك هي :
قصي
مبادرة أطلقها سمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني لتأهيل الكوادرالطبية في المجال الرياضي هي :
لسمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني مشاركات سياسية على الصعيد الدولي أهمها ترؤسه لجلسة نيسان 9105 /م
مجلس األمن الدولي في :
لسمو األمير الحسين بن عبد هللا الثاني مشاركات سياسية على الصعيد الدولي أهمها ترؤسه لجلسة صون السالم واألمن
الدوليين ودور
مجلس األمن الدولي التي كانت بعنوان :
الشباب في مكافحة
التطرف والعنف
وتعزيز السالم
آب 9105 /م
رعى األمير الحسين بن عبد هللا الثاني فعاليات المنتدى العالمي األول من نوعه للشباب والسالم
واألمن الذي دعا إليه في :
إعالن عمان
رعى األمير الحسين بن عبد هللا الثاني فعاليات المنتدى العالمي األول من نوعه للشباب والسالم
واألمن الذي دعا إليه في آب 9105 /م حيث صدر عنه :
9951
نجح األمير الحسين بن عبد هللا الثاني في لفت أنظار العالم للدور المهم للشباب وتوحيد جهود العالم
بقيادته الستصدار قرار تاريخي من مجلس األمن في األمم المتحدة يع ّد األول من نوعه خاص بالشباب
والسالم واألمن وهو قرار حمل رقم :
الملك عبد هللا الثاني
الملك الهاشمي الذي أنشئت في عهده المحكمة الدستورية :
ابن الحسين
الملك عبد هللا الثاني
الملك الهاشمي الذي تم في عهده تأسيس هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات وإدارتها هو :
ابن الحسين
9105م
صدرت اإلرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الالمركزية في عام :
9100م
أنشئت المحكمة الدستورية في عام :
 1سنوات غير قابلة
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من مجموعة من القضاة مدة عضويتهم :
للتجديد
% 95
مجلس ينتخب بناء على قانون الالمركزية ينتخب في كل محافظة أعضاء مجلس للمحافظة على أن
تعين الحكومة من أعضاء هذا المجلس نسبة :
9114م
تم إعالن رسالة عمان في عام :
الثالثة
حصل األردن على عضوية غير دائمة في مجلس األمن الدولي في عام 9104م للمرة :
مرتين
ترأس األردن مجلس األمن الدولي في المدة بين (  ) 9105 – 9104م :
الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة  ... " :ولسوف يكبر عبدهللا ويترعرع في صفوفكم بين إخوته الملك الحسين بن
 ...وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى طالل بمناسبة مولد
مولده وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلى أن تفجر أنهارها في كل قلب من الملك عبدهللا الثاني
قلوبكم" هو :

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
أ  .حسين المسالمة
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