
 

 

 

 

 

 

 

 
انقل الى الجدول فقرة لكل منها اربع اجابات واحدة صحيحة ،  اربعونيتكون هذا االختبار من  •

 االتي رمز االجابة الصحيحة :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

 

 م هي  : 1928المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني األول عام  -1
 عمان -إربد       د -معان        ج -السلط      ب -أ

 
 الشخصية التي رافقت سمو األمير عبدهللا ابن الحسين إلى بريطانيا الستكمال اجراءات استقالل األردن   -2
 ابراهيم هاشم -علي خلقي الشراري                        ب -أ

 توفيق أبوالهدى   -رشيد طليع                                 د -ج
 
 م , وكانت برئاسة  : 1921ردن عام تم تشكيل أول حكومة في شرق األ -3
 توفيق أبوالهدى -سليمان النابلسي        د -إبراهيم هاشم       ج -رشيد طليع      ب -أ

 
 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك المعزز هو  : -4
  طالل بن عبدهللا -عبدهللا األول      د -عبدهللا الثاني      ج -الحسين بن طالل      ب -أ

 

 

 تم تحميل الملف 

 من موقع األوائل 

 

 االختبار االول في مادة  تاريخ االردن

 ي االول الفصل الدراس

 

 

 ........................اسم الطالب:

 الثاني ثانوي  الصــــــف:

  :الشعبـــــــة

 ......................:اليـــــــــوم
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 العام الذي أعلن فيه استقالل المملكة األردنية الهاشمية هو :  -5
 1946 -د        1948 -ج         1945 -ب       1947 -أ

 العام الذي أسست فيه إمارة شرق األردن هو:   -6
  1928 -د        1923 -ج         1922 -ب      1921 -أ

 
 قب الملك الباني هو :الملك الهاشمي الذي أطلق عليه ل  -7
 طالل بن عبدهللا   -عبدهللا األول       د -الحسين بن طالل        ج -أـ عبدهللا الثاني          ب 

 
 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األسود راية لها هي  :  -8
 المملوكية  -العباسية        د -الفاطمية       ج -األموية             ب -أ

 
 الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  : -9
 الوشاح األحمر  -التاج الملكي          د -الكرة األرضية           ج -طير العقاب         ب -أ

 
 األردنية التي تم انتخابها رئيسا للمؤتمر الوطني األول لها هي :  الشخصية -10

 سليمان النابلسي -حسين الطروانة        د -راضي عناب       ج -ابراهيم هاشم              ب -أ
 

 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األخضر رمزا لها هي   : -11
 الدولة األيوبية   -الدولة األموية        د -ج         الفاطمية   الدولة-ب        الدولة العباسية   -أ

 
 

 من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , ويرمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم :  -12
 ب طير العقا -الكرة األرضية           د -األسلحة العربية            ج -الوشاح األحمر          ب -أ

 
من المدن األردنية التي شكلت فيها حكومات محلية بعد انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا  -13

 1920عام 
 الكرك والسلط وإربد  -دمعان والسلط وعجلون   -والكرك  جإربد وعمان  -الكرك والسلط وعجلون  ب -أ

 
 م ما عدا : 1928م كل مما يأتي من بنود المعاهدة األردنية البريطانية عا -14

 التشريع واإلدارة  عبدهللاتولي األمير  -االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن            ب -أ
  للمملكة االردنية وضع قانون أساسي  -تعيين حدود إمارة شرق األردن                   د -ج
 

 العبارة المكتوبة في وسط الشريط األصفر من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية هي :  -15
 عبدهللا األول ابن الحسين بن عون  -ب               ملك المملكة األردنية الهاشمية     -أ

  الراجي من هللا التوفيق والعون -عبدهللا الثاني ابن الحسين بن عون             د -ج
 

المجلس الذي بحث أمر إعالن استقالل البالد األردنية استقالال تاما على أساس النظام الملكي النيابي  -16
 م بصفته نائبا عن الشعب األردني هو : 1946الوراثي عام 

 مجلس األعيان  -المجلس الوطني االستشاري  د -المجلس التشريعي      ج -مجلس الوزراء  ب -أ
 



 

 

 
 م : 1928المعاهدة األردنية البريطانية عام  من أهم بنود -17

 إلغاء المجالس التشريعية   -صدور قانون االنتخاب                              ب -أ
 إلغاء قانون األساسي -تعين حدود إمارة شرق األردن                 د -ج  
 

 : الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األبيض رمزا لها هي  -18
 العثمانية      -العباسية         د -الفاطمية          ج -األموية              ب -أ

 تم ارسال برقيات االحتجاج الى المعتمد البريطاني في ........... :  -19
 اربد  -عمان                    د -القدس                     ج -اريحا                ب -أ

 
 في ولد الملك عبد هللا االول بن الحسين  -20

 الحبشة   -الطائف           د -المدينة المنورة           ج -مكة المكرمة              ب-أ
 

 : م 1916 عام تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة ............ في الثورة العربية الكبرى -21
 الحبشة   -الطائف           د -ة المنورة           جالمدين -مكة المكرمة              ب-أ

 
 :جمعت الملفات االدبية للملك عبد هللا االول في كتاب  -22

 االثار الكاملة  -السياسية         د األمالي -األصائل    ج الخيل عن السائل جواب  -ب     المذكرات  -أ
 

 واحدة من التالية ليست من المشرعات الوحدوية التي قام بها الملك عبد هللا االول :  -23
  الهالل الخصيب -وحدة الضفتين   د -جامعة الدول العربية   ج -مشروع سوريا الكبرى  ب -أ

 
 : الكبرى تم  في عام  سوريا مشروع -24

  1945 -د          1942 -ج                  1943-ب            1944 -أ
 

 عارضت بريطانيا و فرنسا مشروع سوريا الكبرى بسبب :  -25
 التوجهات االدارية  -المصالح القطرية  د -مطامعها التوسعية     ج -ب    مصالحها االستعمارية  -أ

 
 قدمه:  الذي الخصيب الهالل مشروع  -26

 نوري السعيد  -هربرت صموئيل          د -ونستون تشرتشل         ج -الملك عبد هللا االول       ب -أ
 

 الضفتين في عام : تمت وحدة  - 27
  1953-د             1952-ج                    1951 -ب          1950 -أ

 
  واحدة من التالية التعد من بنود مشروع وحدة الضفتين : -28

 تعديل قانون االنتخاب             -ب              وحدة االردن و فلسطين               -أ
 المشروع مقدمة للوحدة العربية  -مسؤال عنها                  د االولعبد هللا االمير -ج     

 
 ليس من المؤتمرات التمهيدية من اجل وحدة الضفتين : -29

 اربد  -اريحا                    د -عمان                        ج -ب   القدس                   -أ



 

 

 
 / تموز/ 20 - الجمعة يوم األقصى المسجد أبواب على الحسين ابن األول عبدهللا الملك استشهد -30

 م : ........ 
  1953-د                  1952-ج              1951 -ب              1950 -أ
  

 م : 1929 - عام منها البريطانية ، تخرج العسكرية ) ................. ( بكلية التحق االمير طالل  -31
 جورج تاون   -دفكتوريا                       -سانت هيرست            ج -ساند ايدموند          ب -أ

 
 للعهد:  االمير طالل ولي  عين اي عام في - 32

      1950د                      1949-ج                 1948 -ب                     1947 -أ
 

 االمير الذي شارك في حرب النكبة في الخطوط االمامية هو :  -33
 االمير حسين    -االمير طالل             د -االمير علي           ج -االمير زيد             ب -أ

 
 في أي عام نودى بالملك طالل ملكا على االردن : -34

 1953 -د                   1952 -ج                    1951 -ب                1950 -أ
 

 : المحاسبة ديوان إنشاء -34
 1953 -د                   * 1952 -ج                     1951 -ب                1950 -أ

 
 :  1952من الحقوق و الحريات االقتصادية في دستور  -35

 المساواة امام القانون  -اقامة االحزاب    د -العمل و التعليم        ج -اقامة الشعائر الدينية     ب-أ
 

 رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولون امام :  -36
 المجلس االداري  -د   مجلس النواب  -المجلس االستشاري   ج -المجلس التشريعي          ب-أ

 
 

 عام  المشترك العربي الدفاع اتفاقية على تم التوقيع -37
 1953د                    1952 -ج                            1951-ب          1950 -أ
  

 الدول التي لم تشارك في اللقاء التحضيري لجامعة الدول العربية هي : -38
 الكويت  -اليمن                    د -لبنان              ج -االردن            ب-أ

 
 تنازل الملك طالل بالحكم لنجله : -39

 االمير عبد هللا  -االمير محمد           د -االمير حسين             ج -االمير حسن             ب-أ
 

 امعة الدول العربية هي  :المدينة التي يقع بها المقر الدائم لج -40
  القاهرة -دمشق                 د -عمان                      ج-تونس                  ب -أ

 
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق "  االستاذ نسيم اللبدي  "


