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  دث ــــــــــــــــالح الرقم
 مكة المكرمة  الملك عبد هللا األول ابن الحسين هي : المدينة التي ولد بها   .1

 م 1882 الملك عبد هللا األول ابن الحسين هو :   العام الذي ولد به  .2

الشريف    .3 والده  مع  األول  عبدهللا  الملك  إليها  انتقل  التي  عام  الالمدينة  علي  بن  حسين 

 م وأتَم دراسته فيها :  1893

 األستانة  
 ( إستانبول)

الكبرى    .4 العربية  الثورة  إعالن  األول  1916عند  عبدهللا  الملك  تولى  الجيش  م  قيادة 

 األتراك هي :  من يد  كلف بتحرير مدينةالم

 الطائف 

)المذكرات( ، و)جواب السائل عن   : عُِرَف الملك عبد هللا األول ابن الحسين بميوله األدبية ، وترك مؤلفات عدة اذكرها  .5
الخيل األصائل ( ، و)األمالي  

 و)خواطر النسيم( السياسية( ، 

 عبد هللا األول ابن الحسين  كتاب )المذكرات( من مؤلفات الملك :   .6

 عبد هللا األول ابن الحسين  السائل عن الخيل األصائل( من مؤلفات الملك : كتاب )جواب   .7

 عبد هللا األول ابن الحسين  كتاب )األمالي السياسية( من مؤلفات الملك :   .8

 عبد هللا األول ابن الحسين  كتاب )خواطر النسيم( من مؤلفات الملك :   .9

اآلثار الكاملة للملك عبدهللا بن   الحسين في مجلد واحد تحت عنوان : جمعت اآلثار األدبية للملك عبد هللا األول بن    .10
 الحسين

 أبرز اإلنجازات السياسية الداخلية في عهد الملك عبدهللا األول :    .11
 

م / 1947صدور دستور عام  .1

وإلغاء القانون األساسي الصادر  
 م. 1928عام 

تحول نظام الحكم من أميري إلى   .2

ملكي نيابي وراثي / وبموجب  

م أصبح الملك  1947 دستور عام

رئيساً للسلطتين التنفيذية  
 والتشريعية. 

إلغاء المجالس التشريعية ليحل   .3

مكانها مجلس األمة الذي يتكون من  
: مجلس األعيان المعين من الملك ،  

ومجلس النواب المنتخب من 
 الشعب.

صدور قانون االنتخاب بعد وحدة   .4

م ، بحيث أصبح  1950الضفتين عام 

اطنين في الضفة  من حق المو
الغربية انتخاب أعضاء مجلس  

 النواب والترشح له. 

 م 1947 :  من أبرز اإلنجازات السياسية الداخلية في عهد الملك عبدهللا األول صدور دستور عام  .12

 عبد هللا األول ابن الحسين  : الملك م في عهد1928تم إلغاء القانون األساسي الصادر عام   .13

 م 1947 م في عام :1928إلغاء القانون األساسي الصادر عام تم   .14

 عبد هللا األول ابن الحسين  : الملك  أصبح الملك رئيساً للسلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد  .15

 م 1947 أصبح الملك رئيساً للسلطتين التنفيذية والتشريعية بموجب دستور :   .16

 عبد هللا األول ابن الحسين  : الملك  كانها مجلس األمة تم في عهدإلغاء المجالس التشريعية ليحل م  .17

 م 1950 صدر قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين عام :   .18

 م 1950 وحدة الضفتين :  بعدصدر قانون االنتخاب   .19

  أصبح من حق المواطنين في الضفة الغربية انتخاب أعضاء مجلس النواب والترشح له   .20
 بعد : 

وحدة   صدر قانون االنتخاب بعد

 م 1950الضفتين 

سي  .21 تميزت  الذي  الهاشمي  الخارجية  الملك  الفكر    بالبعداسته  من  المنطلق  القومي 
 :  الملك هو الهاشمي الحريص على وحدة األمة العربية وصيانة حقوقها ،

 عبد هللا األول ابن الحسين 
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الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : " من أحّب العرب جمع بين كلمتهم ،    .22

العرب دعاهم إلى  ووحد صفوفهم وقادهم إلى خيرهم ، وحفظ لهم صبغتهم ، ومن كره  

 التفرقة " : 

 الملك عبد هللا األول ابن الحسين 

س : اذكر مشاريع الوحدة العربية التي طرحت عربيًا وساندها الملك عبدهللا األول ابن    .23
 الحسين :   

 ن:س : اإلنجازات السياسية الخارجية للملك عبد هللا األول ابن الحسي
 

( مشروع سوريا الكبرى عام  1

 م . 1943

( جامعة الدول العربية عام   2

 م. 1945

 م .1950( وحدة الضفتين عام  3

 الملك عبد هللا األول ابن الحسين  الملك الهاشمي الذي طرح وساند مشروع سوريا الكبرى :   .24

 الملك عبد هللا األول ابن الحسين  الملك الهاشمي الذي طرح وساند مشروع جامعة الدول العربية :   .25

 الملك عبد هللا األول ابن الحسين  الهاشمي الذي طرح وساند مشروع وحدة الضفتين : الملك   .26

 م 1943 العام الذي طرح فيه مشروع سوريا الكبرى :   .27

،    مشروع جاء في فكر األمير عبد هللا بن الحسين للوصول إلى الوحدة العربية الكاملة   .28
 هو :  

م 1943مشروع سوريا الكبرى عام 

. 

،  م لبحث أمر الوحدة 1943 وجه األمير عبدهللا الدعوة إلى عقد مؤتمر سوري عام  .29

 :  بأمور هي يث طالب المؤتمر  ح

وقيام    -2بإلغاء وعد بلفور/  -1

دولة موحدة في سوريا بحدودها  
الطبيعية )سوريا، ولبنان ، واألردن،  

وفلسطين( / على أن يكون نظام  
الحكم فيها ملكيًّا دستوريًّا برئاسة  

  -3األمير عبد هللا بن الحسين / 
ة عربية  والسماح بانضمام أي دول

 أخرى.

بإلغاء    .30 طالب  بلفورمؤتمر  الطبيعية      /  وعد  بحدودها  سوريا  في  موحدة  دولة  وقيام 
)سوريا، ولبنان ، واألردن، وفلسطين( / على أن يكون نظام الحكم فيها ملكيًّا دستوريًّا  

عقد  ،    والسماح بانضمام أي دولة عربية أخرى  برئاسة األمير عبد هللا بن الحسين /  
 في :

 م      1943سوريا عام 

عقد    .31 الذي  السوري  المؤتمر  بقيام  1943طالب  بحدودها م  سوريا  في  موحدة  دولة 

 تضم :  الطبيعية 

، ولبنان ، واألردن،  )سوريا 
 وفلسطين( 

عقد    .32 الذي  السوري  المؤتمر  بحدودها 1943طالب  سوريا  في  موحدة  دولة  بقيام  م 

   :على أن يكون نظام الحكم فيها  )سوريا، ولبنان ، واألردن، وفلسطين( الطبيعية تضم

 ملكيًّا دستوريًّا 

عقد    .33 الذي  السوري  المؤتمر  بحدود1943طالب  سوريا  في  موحدة  دولة  بقيام  ها م 

على أن يكون نظام الحكم فيها    الطبيعية تضم )سوريا، ولبنان ، واألردن، وفلسطين(
 : ملكيًّا دستوريًّا برئاسة  

 األمير عبد هللا بن الحسين 

ضد مشروع سوريا الكبرى ؛ ألنه ال يتوافق ومصالحهما االستعمارية في  وقفتا  دولتان   .34
 ، هما : المنطقة 

 بريطانيا وفرنسا

التوسعيةضد أي مشر  وقفت التي  الحركة    .35 ، فوقفت   وع وحدوي عربي يهدد مطامعها 
 ي : ضد مشروع سوريا الكبرى ، ه

 الصهيونية الحركة 

القطرية    .36 الكبرى ألنه يهدد المصالح  إلغاء مشروع سوريا  العربية  الدول  قررت جامعة 
 لبعض الدول العربية عام : 

1946 

في الوحدة  رأت بعض الدول العربية  ألن :  م1946اتخذت جامعة الدول العربية قراًرا بإلغاء مشروع سوريا الكبرى عام   .37
 تهديًدا لمصالحها القطرية 

 م 1945 العام الذي أنشئت فيه جامعة الدول العربية :   .38

منظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من آسيا وإفريقيا ومقرها الدائم في القاهرة    .39

 هي :

 الدول العربية جامعة 

بعد طرح مشروع    .40 للوحدة من خاللها  العربية  الشعوب  تطلعت  التي  االتحادية  الرابطة 

 سوريا الكبرى هي  

 جامعة الدول العربية 

 آسيا وإفريقيا  :منظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من  جامعة الدول العربية  .41

 القاهرة المدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية هي :    .42
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لتعاون والتنسيق بين الدول  ل علل : أنشئت جامعة الدول العربية س:   .43
األعضاء في المجاالت السياسية  

 الجتماعية والثقافية واالقتصادية وا

التعاون والتنسيق بين الدول   على :  جامعة الدول العربيةينص ميثاق   .44
األعضاء في المجاالت السياسية  
 والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

طرح    .45 فبعد  تضمها،  اتحادية  رابطة  طريق  عن  الوحدة  إلى  العربية  الشعوب  تطلعت 
الكبرى   الخصيب  ومشروع  مشروع سوريا    ، واألمير عبدهللا كان موقف مصر  الهالل 

   : هو  بن الحسين ،

م عقد  1943طلبت مصر في عام 

اجتماع لبحث أمر  الوحدة العربية /  
فأرسل األمير عبد هللا وفًدا  

 للمشاركة في المباحثات التمهيدية 

لعام )بروتوكول اإلسكندرية(  م بدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي ا 1944في عام    .46

 دول هي : سبع في إنشاء جامعة الدول العربية، بمشاركة 

األردن والعراق/ وسوريا ولبنان/  
 ومصر واليمن والسعودية 

 مشروع الهالل الخصيب  مشروع قدمه نوري السعيد رئيس وزراء العراق آنذاك لوحدة بالد الشام والعراق هو:   .47

 م 1944 االسكندرية في عام : عقد بروتوكول   .48

 نوري السعيد رئيس وزراء العراق الذي طرح مشروع الهالل الخطيب هو :   .49

عام    .50 في  وحضرت  العربية  الدول  جامعة  بإنشاء  شاركت  التي  اللجنة 1944الدول  م 

 التحضيرية للمؤتمر العربي العام ) بروتوكول اإلسكندرية ( هي : 

ولبنان  االردن والعراق وسوريا 
 ومصر واليمن والسعودية 

اإلسكندرية    .51 :  1944بروتوكول  التي   م   / العام  العربي  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  هو 

 بدأت في :  

 العربية إنشاء جامعة الدول  -أ 
واستُْبِعد مشروعا سوريا   -ب 

 الكبرى والهالل الخصيب. 

م /  1948عقد الشعب الفلسطيني آماله على قيام وحدة ثنائية مع األردن بعد حرب عام   .52

 وما نتج عنها من فقدان لمعظم أراضي فلسطين، وذلك : 
 

روابط التاريخية بين  للعالقات وال .1

 الشعبين . 

وللحفاظ على ما تبقى من   .2

 األراضي الفلسطينية . 
وحق الشعب الفلسطيني في   .3

إقامة دولته المستقلة على أرض  
 فلسطين.

 م 1948 : عقد الشعب الفلسطيني آماله على قيام وحدة ثنائية مع األردن بعد حرب عام   .53

مؤتمرات    .54 طريق  عن  الضفتين  بين  الوحدة  عام  تمهيدية  أقيمت  هي 1948عقدت  م 

 مؤتمرات : 

 عمان/ أريحا 
 رام هللا/ نابلس 

أقيمت الوحدة بين الضفتين عن طريق مؤتمرات ) عمان ، أريحا ، رام هللا ، نابلس (    .55
 التي عقدت في عام : 

 م 1948

 مؤتمر أريحا  م هو :1948التمهيدية التي عقدت لمشروع وحدة الضفتين عام أهم المؤتمرات   .56

 م1948ل / / كانون أو1 ؤتمر أريحا بتاريخ : انعقد م  .57

المناداة بالوحدة األردنية   .1 م هي :1948ؤتمر أريحا المنعقد أهم قرارات م  .58

الفلسطينية / واعتبار فلسطين وحدة  
 ال تتجزأ. 

أن وحدة األردن وفلسطين هي   .2

 مقدمة للوحدة العربية. 
مبايعة الملك عبدهللا األول ابن   .3

 الحسين ملكاً على األردن وفلسطين.

المطالبة بعودة الالجئين   .4

 الفلسطينين إلى بالدهم وتعويضهم. 
االقتراح على الملك عبد هللا   .5

األول ابن الحسين وضع نظام  
يمثلون  النتخاب ممثلين شرعيين 

أهالي فلسطين في المجالس النيابية  
 األردنية. 

www.awa2el.net



 دائرة ( تسهل على الطالب حل سؤال ) ضع تاريخ األردن ق عمل لمادة  أورا

 ) الوحدة الثانية :اإلنجازات السياسية للملوك الهاشميين (   واختبر نفسك بتسميع
 م ( وللمعيدين 2004م ( ) جيل 2022/ 2021صل أول  )ف

5 
 

مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

الفلسطينية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ من أهم قرارات   .59 بالوحدة األردنية  المناداة 

 مؤتمر :  

 أريحا 

المناداة بالوحدة األردنية الفلسطينية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ  /  وحدة األردن   .60
الالجئين   / عودة  األول ملكاً   الملك عبدهللا  / مبايعة  العربية  للوحدة  مقدمة  وفلسطين 
الفلسطينين وتعويضهم / اقتراح نظام النتخاب ممثلين شرعيين يمثلون أهالي فلسطين  

 م هو : 1948في المجالس النيابية األردنية / من أهم قرارات مؤتمر 

 أريحا 

 الملك عبد هللا األول ابن الحسين  أريحا ملكاً على األردن وفلسطين هو:الملك الذي بويع في مؤتمر   .61

ُحلَّ المجلس النيابي األردني /   -1 انسجاماً مع قرارات مؤتمر أريحا :    .62

وعّدل قانون االنتخاب ؛ حيث  -2

زيد عدد أعضاء مجلس األمة  
وانتُِخَب المجلس    -3األردني / 

النيابي الجديد الذي يمثل الضفتين  

 م(1950نيسان  11في )

الضفتين    .63 يمثل  الذي  الجديد  النيابي  المجلس  انتخب  أريحا  مؤتمر  قرارات  مع  انسجاماً 

 بتاريخ : 

 م 1950/ نيسان /  11

 م 1950نيسان11 بتاريخ : انتُِخَب المجلس النيابي الجديد للضفتين   .64

 م 1950نيسان /  / 24 أعلن عن قيام وحدة الضفتين بتاريخ :   .65

كون طريقاً نحو الوحدة العربية  يأن الملك عبد هللا األول  هرادأرع العربي الذي المش  .66
 :  و ، ه الشاملة

 م 1950وحدة الضفتين

 الملك عبد هللا األول ابن الحسين  الذي أطلق عليه لقب شهيد األقصى هو : الملك الهاشمي   .67

األقصى في    .68 المسجد  أبواب  األول على  الملك عبد هللا  تموز/20استشهد  م في 1951/ 

 يوم : 

 الجمعة 

 م1951/ تموز /  20 استشهد الملك عبد هللا األول يوم الجمعة على أبواب المسجد األقصى الموافق :   .69

70.  
 م 1909 ولد الملك طالل بن عبد هللا في عام : 

71.  

 ؟  الملك طالل بن عبد هللاأين درس 

درس في عمان / وبعد أن أنهى  
دراسته الثانوية التحق بكلية ساند  
هيرست العسكرية في بريطانيا /  

 م 1929وتخرج فيها عام 

 م 1929 تخرج الملك طالل بن عبد هللا من كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا في عام :   .72

م ثم 1929الملك الهاشمي الذي تخرج من كلية ساند هيرت العسكرية في بريطانيا عام    .73

 العسكرية وكتيبة المشاة الثانية هو : عاد بعدها إلى عمان ليلتحق بقوة الحدود 

 الملك طالل بن عبد هللا 

الملك طالل بن عبدهللا    .74 م  من كلية ساند هيرت العسكرية في بريطانيا عابعد أن تخرج 
 ـ :  عاد بعدها إلى عمان ليلتحق بم 1929

قوة الحدود العسكرية وكتيبة المشاة  
 الثانية 

75.  
 م1947/  آذار /  7 عيّن الملك طالل بن عبد هللا ولياّ للعهد في : 

م ، وكان يقاتل مع  1948الهاشمي الذي شارك في حرب فلسطين  ) أو األمير (  الملك    .76

معنويات الجيش التي قاتلت  الجيش العربي األردني ، وكان لوجوده أثر كبير في رفع  

 في القدس هو : 

 الملك طالل بن عبد هللا 

77.  
الحرب التي شارك بها الملك طالل بن عبدهللا وكان يقاتل في خطوط المواجهة / ورفع 

 معنويات الجيش هي : 
 م 1948حرب فلسطين 
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78.  
، نودي  الملك عبد هللا األول ابن الحسين على أبواب المسجد األقصى على إثر استشهاد 

 :  في عام باألمير طالل ملًكا للبالد
 م 1951

79.  
 م 1951 العام الذي نودي فيه باألمير طالل بن عبدهللا ملًكا على البالد ، هو : 

ضرورة تماسك المجتمع األردني  حريًصا في مدة حكمه على  الملك الهاشمي الذي كان    .80
 ، هو :  ت الداخلية والخارجيةوتعاونه لمواجهة التحديا /

 الملك طالل بن عبد هللا 

الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : " يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر    .81

والتعاون ، 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  

 : " ، هو الواثقين باهلل هم الذين يجعلون من الفقر غنى ومن الضعف قوةَّ  

 الملك طالل بن عبد هللا 

على الرغم من قصر مدة حكم الملك طالل بن عبد هللا إال أنها تميزت بإنجازات داخلية    .82
 :   هيمهمة ، 

 

 م1952( إصدار دستور عام  1

عام   ( إنشاء ديوان المحاسبة  2

 م  1952

 الملك طالل بن عبد هللا  م في عهد :1952صدر دستور   .83

 م 1952 أصدرالدستور األردني في عهد الملك طالل بن عبد هللا في عام :   .84

 م 1952 أنشئ ديوان المحاسبة في عام :   .85

 الملك طالل بن عبد هللا  المحاسبة في عهد : أنشئ ديوان    .86

87.  
 طالل بن عبد هللا  : لملك  تعد اإلصالحات الدستورية من أهم إنجازات ا

88.  

 فسر : تعد اإلصالحات الدستورية من أهم إنجازات الملك طالل بن عبد هللا :   

فقد عززت الحريات السياسية  
واالقتصادية واالجتماعية ؛ وجاء  

م متوافقاً مع  1952دستور عام 

 النظم الديمقراطية الحديثة 

89.  

نظم الديمقراطية الحديثة، ما أبرز ما جاء في مواد  م متوافقاً مع ال1952جاء دستور 

 :  هذا الدستور
 

المملكة األردنية الهاشمية دولة   -أ
عربية مستقلة ذات سيادة ُمْلكُها ال  
يتجزأ، وال ينزل عن شيء منه ،  
والشعب األردني جزء من األمة  

 العربية. 
 نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.  -ب 
م مجموعة  1952فل الدستور ك -ج

من الحقوق والحريات المتعلقة  
 بالمواطن األردني 

90.  

م مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن األردني منها  1952كفل الدستور 

: 
 

األردنيون أمام القانون سواء ال .1

 تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. 
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن  .2

 حدود إمكانياتها. 
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر  .3

األديان والعقائد طبقاً للعادات  
تكن  المرعية في المملكة ، ما لم 

 مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب. 

حرية التعبير عن الرأي قوالً أو  .4

كتابة أو تصوير، مع ضمان حرية  
 الصحافة والطباعة. 

حق األردنيين في االجتماع ،  .5

وتأليف الجمعيات، واألحزاب 
 السياسية. 
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91.  

 ها : م بخصائص عدة ، اذكر1952تميّز دستور عام 

 

أ ( نظمت مواد الدستور العالقة بين  
 . السلطتين التشريعية والتنفيذية 

ب ( استقاللية السلطة القضائية؛ إذ  
يُعّد القضاة مستقلون ال سلطان  
 عليهم في قضائهم لغير القانون. 

92.  

 :   السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو اآلتي نظمت مواد الدستور العالقة بين
 

رئيس الوزراء والوزراء  .1

مسؤولون أمام مجلس النواب  
مسؤولية مشتركة عن السياسة 

 العامة للدولة. 

كل وزير مسؤول أمام مجلس  .2

 النواب عن أعمال وزارته. 
تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد  .3

ب ، وإذا قرر  الوزراء أمام النوا
المجلس عدم الثقة بالوزارة  

باألكثرية المطلقة من مجموع  
 أعضائه وجب عليها أن تستقيل. 

 مجلس النواب  : رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام   .93

94.  
؛ لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها / عن   م1952 الملك طاللديوان المحاسبة أنشأه 

 عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام لـ :  سنوي طريق تقديم تقرير
 مجلسي األعيان والنواب 

95.  

 :   ديوان المحاسبةسبب إنشاء الملك طالل 

لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها  
وطرائق صرفها، عن طريق تقديم  

تقرير سنوي لمجلسي األعيان  
لمخالفات المرتكبة  والنواب عن ا

بحق المال العام ، وال يزال ديوان  
المحاسبة يمارس هذا الدور إلى  

 اليوم. 

96.  

 :      ما اإلنجازات السياسية الخارجية للملك طالل بن عبدهللاس : 
حرص الملك طالل على تطوير العالقات األخوية مع الدول العربية وتنظيمها،  س : 

 وذلك عن طريق: 
 

تحسين العالقات مع الدول   -1

العربية المجاورة بهدف التنسيق  
 والتعاون مع تلك الدول. 

التوقيع على اتفاقية الدفاع   -2

العربي المشترك )اتفاقية الضمان  
 م  1951الجماعي العربي 

97.  
 الملك طالل بن عبد هللا  وقعت اتفاقية الضمان الجماعي العربي في عهد : 

98.  
 م 1951 وقعت اتفاقية الضمان الجماعي العربي في عام : 

99.  

 ي :  ‘ هاتفاقية الدفاع العربي المشترك 

  اتفاقية الضمان الجماعي العربي
  عبدهللا  وقعها الملك طالل بن

للتعاون في الشؤون  م 1951

السياسية واالقتصادية والعسكرية،  
وتوحيد الجهود في الدفاع عن البالد  

 العربية 

تنازل الملك طالل بن عبد هللا عن الحكم لنجله األمير الحسين بن طالل بسبب مرضه    .100

 في عام : 
 م 1952

 م1972/  تموز  /  7 توفي الملك طالل بن عبد هللا بتاريخ :   .101
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  
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102.  
 عمان في مدينة : ولد الملك الحسين بن طالل 

 م1935/ تشرين الثاني /14 ولد الملك الحسين بن طالل في عمان بتاريخ :   .103

لكلية    .104 انتقل  ثمَّ  العلمية اإلسالمية  الكلية  تلقى تعليمه االبتدائي في  الذي  الملك الهاشمي 

بكلية ساند هيرست  التحق  فيكتوريا باالسكندرية في مصر ودرس فيها مدة عامين ثم 

 العسكرية هو : 

 الملك الحسين بن طالل 

تعيين    .105 قرر  الذي  الدستورالمجلس  بمقتضى  العرش  على  وصاية  بلوغ    مجلس  لعدم 
   ، هو : األمير الحسين سن الثامنة عشرة قمرية 

 مجلس الوزراء 

 م 1953/ أيار /  2 ن بن طالل حتى تاريخ : استمر مجلس الوصاية على الملك حسي  .106

 م 1953/ أيار /  2 تسلم الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية بتاريخ :   .107

لجاللة الملك الحسين بن طالل مؤلفات عديدة أصبحت من مصادر دراسة تاريخ األردن    .108
 الحديث والمعاصر ، اذكرها :  

 

 )مهنتي كملك( .  -أ
 )ليس سهالً أن تكون ملكاً(  -ب 

 )حربنا مع إسرائيل(. -ج

 الملك الحسين بن طالل  الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) مهنتي كملك ( :   .109

 طالل الملك الحسين بن  الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) ليس سهالً أن تكون ملكاً ( :   .110

 الملك الحسين بن طالل  الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) حربنا مع إسرائيل ( :   .111

إنجازات كبيرة على المستوى الداخلي ،   هاألردن في عهدحقق الملك الهاشمي الذي   .112
عن نهج سياسته الداخلية في الخطاب الذي  وقد عبر  فقد نذر حياته لخدمة وطنه وأمته

لذي انتهى إلينا  "إن العرش اوجهه للشعب األردني عند تسلمه عرش المملكة بقوله: 
 .. " ، هو :  ليستمد قوته بعد هللا من محبة الشعب وثقته

 الملك الحسين بن طالل 

الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : " إّن العرش الذي انتهى إلينا ليستمد    .113
 قوته بعد هللا من محبة الشعب وثقته " : 

 الملك الحسين بن طالل 

إليه    .114 الراحة  الملك الهاشمي الذي تنسب  العبارة اآلتية : " فأخذت على نفسي مجانبة 
من أجلكم والعمل والتضحية في سبيل إعزاز وطننا الذي له نحيا وفي سبيله نموت "  

 هو :
 الملك الحسين بن طالل 

115.  
 ما أبرز اإلنجازات السياسية الداخلية للملك الحسين بن طالل :  

 

 ( تعزيز النهج الديمقراطي .  1

( تعريب قيادة الجيش العربي   2

 األردني . 

 ( التعديالت الدستورية .  3

تعزيز النهج الديمقراطي / تعريب قيادة الجيش العربي األردني / التعديالت الدستورية /    .116

 اإلنجازات السياسية الداخلية في عهد الملك : من أهم 
 الحسين بن طالل 

الذي    .117 الديمقراطيسعى  الملك  النهج  تعزيز  إلى  عهده  مطلع  الحريات    منذ  بتفعيل 

  : الساحة    -1السياسية  على  كافة  الفكرية  باتجاهاتها  السياسية  األحزاب  فظهرت 

العمالية والمهنية /    -2األردنية /   النقابات  البالد،  ونشطت الصحافة    -3وتأسست  في 

األمر الذي زاد من : الوعي السياسي، ورسخ الشعور القومي، واالنتماء الوطني عند  
 هو :  األردنيين. 

 الملك الحسين بن طالل 

استكماالً لتحقيق السيادة الوطنية األردنية اتخذ الملك الحسين بن طالل قراره التاريخي    .118
 عربي األردني بتاريخ : بتعريب قيادة الجيش ال

 م 1956/ آذار /  1

الوطنية    .119 السيادة  مفهوم  لتحقيق  بن طالل   الحسين  الملك  اتخذها  التي  اإلجراءات  من 
 األردنية إنهاء المعاهدة األردنية البريطانية عام : 

 م 1957

 الملك الحسين بن طالل  ، هو :  السيادة الوطنية األردنية هاشمي الذي سعى إلى استكمال تحقيق الملك ال   .120

121.  

 إجراءات هي :   استكماالً لتحقيق السيادة الوطنية األردنية اتخذ الملك الحسين بن طالل 

قراره التاريخي في   -أ

م بتعريب قيادة  1956/آذار/1)

الجيش العربي األردني، واالستغناء  
عن خدمات جون كلوب قائد الجيش  

 . والضباط اإلنجليز( 
وإنهاء المعاهدة األردنية   -ب 

 م .1957البريطانية عام 
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ترتب   .122 وما  اسرائيل  مع  بالصراع  والمتمثلة  األردن  واجهت  التي  التحديات  من  بالرغم 
عليها من تعطل للمؤسسات الدستورية إال أّن األردن استطاع العودة إلى الحياة النيابية  

 في عام : 

 م 1984

123.  
لتحديات التي واجهت األردن والمتمثلة بالصراع مع إسرائيل / وما ترتب  بالرغم من ا

عليها من تعطل للمؤسسات الدستورية إاّل أن األردن استطاع العودة إلى الحياة النيابية  
 ، وتفعيل الحياة السياسية والحزبية عن طريق :  1984في عام 

          

م / والميثاق  1989انتخابات عام 

م / وقانون  1991الوطني عام 

 م. 1992األحزاب عام 

124.  
على   عهده  تميز  الذي  الهاشمي  :الملك  والدولية  العربية  العالقات  بالنشاط    صعيد 

 ، هو :  السياسي / واإلسهام في المصالحة العربية / وتوحيد الصف العربي
 الملك الحسين بن طالل 

 المرتكزات التي انطلق منها الملك الحسين في عالقته مع الدول العربية والعالمية:   .125
 

مبادئ الثورة العربية الكبرى.        -أ
مواد الدستور األردني التي تؤكد   -ب 

ثوابت   -البعد القومي.     ج
السياسة الخارجية القائمة على  

 الوسطية واالعتدال.     

الذي  .126 الهاشمي  إقامة  سعى    الملك  إلى  بالدعوة  العربية عمليّاً  الوحدة  فكرة  تجسيد  إلى 

 ، هو :  العديد من مشاريع الوحدة بين البالد العربية

 الملك الحسين بن طالل 

سعى الملك الحسين بن طالل إلى تجسيد فكرة الوحدة العربية عمليّاً بالدعوة إلى إقامة    .127

 اريع الوحدة بين البالد العربية، ما أبرز هذه المشاريع : العديد من مش

أ ( االتحاد العربي الهاشمي عام  

 م. 1958

ب ( مشروع المملكة العربية  
 م.1972المتحدة عام 

ج ( مجلس التعاون العربي عام  

 م . 1989

 الملك الحسين بن طالل  الملك الهاشمي الذي أنشيء في عهده االتحاد العربي الهاشمي هو :   .128

 الملك الحسين بن طالل  الملك الهاشمي الذي أنشيء في عهده مشروع المملكة العربية المتحدة هو :   .129

 الملك الحسين بن طالل  الملك الهاشمي الذي أنشيء في عهده مجلس التعاون العربي هو :  .130

 م 1958 العام الذي انشئ فيه االتحاد العربي الهاشمي :   .131

 م 1972 العام الذي طرح فيه مشروع المملكة العربية المتحدة :   .132

 م 1989 العربي : العام الذي طرح فيه مجلس التعاون   .133

 األردن والعراق  االتحاد العربي الهاشمي هو معاهدة أخوة وتحالف كانت بين دولتين هما :    .134

عن    .135 تنازله  عن  طالل  بن  الحسين  الملك  أعلن  الهاشمي  العربي  االتحاد  مشروع  في 

 رئاسة االتحاد ليكون رئيسه ابن عمه : 

 الملك فيصل الثاني 

 االتحاد العربي الهاشمي     قيامه تشابه نظام الحكم بين البلدين والجوار الجغرافي هو : اتحاد عربي ساعد على   .136

 األردن والعراق  دولتان اتسمت العالقات السياسية بينهما بالتوافق والتآلف ، هما :  .137

تشابه نظام الحكم في البلدين،   .1        بسبب:اتسمت العالقات السياسية بين األردن والعراق بالتوافق والتآلف    .138

 وهو النظام الملكي الهاشمي. 
 الجوار الجغرافي .  .2

االنقالب العسكري الذي أطاح بالحكم   :  بسبب لم يستمر االتحاد العربي الهاشمي طويالً    .139
الملكي في العراق / واستشهاد  

/ تموز   14الملك فيصل الثاني في )

 (م. 1958 /

 م 1958 إلطاحة بالحكم الملكي ، هو : االعام الذي تسبب فيه االنقالب العسكري في العراق ب   .140
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 أهداف االتحاد العربي الهاشمي :   .141
 

توحيد التمثيل السياسي الخارجي  .1

للبلدين بسياسة واحدة قوية / يكون  
لها مكانة وصوت مسموع في  

 المحافل الدولية. 

إيجاد درع أمني قوي بتوحيد .2

الجيش في البلدين : ليكون معيناً  
لألمة العربية / ويسهم في الدفاع  

 عن قضاياها وحقوقها. 
رهما  تنمية البلدين وتطوي.3

بالمشاريع االقتصادية المشتركة  
بطريقة تكاملية تسهم في دفع 

 المسيرة التنموية في كال البلدين. 

توحيد  كان  عربي  مشروع    .142  / للبلدين  الخارجي  السياسي  التمثيل  توحيد  أهدافه  من 
البلدين   وتطوير  تنمية   / عنها  ويدافع  األمة  يعين  قوي  أمني  درع  إليجاد   : الجيش 

 : بمشاريع اقتصادية مشتركة ، هو 

 االتحاد العربي الهاشمي    

/ تموز /    14المشروع العربي الذي انتهى بسبب انقالب عسكري في العراق بتاريخ     .143

 م : 1958

 االتحاد العربي الهاشمي 

بالحكم    .144 الذي أطاح  العسكري  الهاشمي طويالً بسبب االنقالب  العربي  لم يستمر االتحاد 

 ني بتاريخ : الملكي في العراق واستشهاد الملك فيصل الثا

 م1958/ تموز /  14

 األردن وفلسطين جاء مشروع المملكة العربية المتحدة بين دولتين هما :   .145

مشروع وحدة عربية جاء تجسيداً لفكر الملك الحسين لحفاظ الشعب الفلسطيني على    .146
 أرضه : 

 المملكة العربية المتحدة     

طرحه    .147 أن  إالَ  النجاح  له  يكتب  لم  عربي  واالتحاد  مشروع  للتعاون  عملية  خطوة  يعد 

 العربي ويعد دليالً واضحاً على النهج الوحدوي للملك الحسين بن طالل هو : 

 مشروع المملكة العربية المتحدة 

 المملكة العربية المتحدة         : ، هو دليل واضح على النهج الوحدوي للملك الحسين بن طالل   .148

م الذي طرحه الملك الحسين بن طالل  1972بنود مشروع المملكة العربية المتحدة عام   .149

: 
 

تسمى المملكة األردنية الهاشمية  .1

بعد االتحاد باسم )المملكة العربية  
 المتحدة(. 

كون المملكة العربية المتحدة  تت.2

 من الضفتين الشرقية والغربية. 
تكون عمان العاصمة المركزية  .3

 للمملكة العربية المتحدة. 

رئيس الدولة هو الملك، ويتولى  .4

السلطة التنفيذية المركزية ومعه  
مجلس وزراء مركزي / أما السلطة  
التشريعية المركزية فتناط بالملك  

 . األمةومجلس 

تكون السلطة القضائية منوطة  .5

بمحكمة مركزية عليا / ولكل بلد  
 محاكمه الخاصة به. 

م أن تكون 1972المتحدة بين األردن وفلسطين عام  من بنود مشروع المملكة العربية    .150

 العاصمة المركزية للمملكة العربية المتحدة : 

 عمان

 الملك ومجلس وزراء        من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة أن السلطة التنفيذية يتوالها :  .151

 الملك ومجلس األمة        يتوالها : من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة أن السلطة التشريعية    .152

 محكمة مركزية عليا        من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة أن السلطة القضائية منوطة بـ :   .153
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يأتي هذا المشروع مختلفاً عما سبقه من مشاريع  م 1989مجلس التعاون العربي عام   .154

    ألنه :الوحدة العربية الثنائية 

: )األردن  ضم أربع دول عربية هي 
والعراق ومصر واليمن الشمالي(  

مع إمكانية انضمام أي دولة عربية  
 أخرى

األردن والعراق ومصر واليمن   ضم مشروع مجلس التعاون العربي أربع دول عربية هي :   .155
 الشمالي 

 م 1981 من المحاوالت الوحدودية العربية مجلس التعاون الخليجي الذي طرح في عام :   .156

للتضامن والعمل  مشروع وحدة عربية يمثل أنموذجاً عملياً نحو سعي الدول العربية   .157
 العربي المشترك هو : 

 مجلس التعاون العربي    

يمثل أنموذجاً عملياً نحو سعي الدول العربية للتضامن والعمل  مجلس التعاون العربي    .158
 خاصة مع ظهور العديد من المحاوالت الوحدوية من بينها :   العربي المشترك

م / 1981مجلس التعاون الخليجي 

 م.1989االتحاد المغاربي و

 م 1989 من المحاوالت الوحدودية العربية االتحاد المغاربي الذي الذي طرح في عام :    .159

م، 1990حرب الخليج الثانية  :  بسبب لم يستمر مجلس التعاون العربي    .160

 الناتجة عن اجتياح العراق للكويت 

م الناتجة عن اجتياح  1990المشروع العربي الذي انتهى بسبب حرب الخليج الثانية   .161

 العراق للكويت : 

 مجلس التعاون العربي 

 م 1990 هو :  مجلس التعاون العربينتهى فيه  العام الذي ا   .162

القضية التي شكلت المحور األساس للسياسة الخارجية األردنية في عهد الملك الحسين   .163
 بن طالل هي : 

 القضية الفلسطينية 

في تحقيق التوازن العربي / وحل  في عهد الملك الحسين بن طال ل أسهم األردن   .164
 من خالل :    الخالفات العربية، 

 

قد مؤتمر القمة العربية )قمة   -1

م  1987الوفاق واالتفاق( في عمان 

. 

واحتضان المصالحة بين اليمن   -2

الشمالي واليمن الجنوبي واتحادهما  
 م. 1990في دولة واحدة 

ي حل النزاع العراقي  ومساعيه ف -3

م ضمن البيت 1990الكويتي 

 العربي. 

 عمان م هي :1987المدينة التي عقد فيها مؤتمرالقمة العربية ) قمة الوفاق واالتفاق ( عام   .165

 م 1987 العام الذي عقد فيه مؤتمر القمة العربية ) قمة الوفاق واالتفاق ( في عمان :   .166

في    .167 واتحادهما  الجنوبي  واليمن  الشمالي  اليمن  بين  المصالحة  احتضنت  التي  الدولة 

 م هي : 1990واحدة عام دولة 

 في العاصمة عمان  األردن

الجنوبي    .168 واليمن  الشمالي  اليمن  بين  المصالحة  األردن  فيه  احتضنت  الذي  العام 

 واتحادهما في دولة واحدة : 

 م 1990

الكويتي ضمن    .169 العراقي  النزاع  حل  في  طالل  بن  الحسين  الملك  فيه  أسهم  الذي  العام 

 البيت العربي هو : 

 م 1990

 سويسرا  تقع جنيف في :   .170

النزاع بين مصر    .171 لفض  للسالم في جنيف بسويسرا  الدولي  المؤتمر  في  األردن  شارك 

 وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى في عام : 

 م 1973

جهة    .172 من  واسرائيل  جهة  من  وسوريا  مصر  بين  النزاع  عنه فض  نتج  الذي  المؤتمر 

 م ، هو مؤتمر : 1973أخرى عام 

 سويسرا جنيف في 

م : الذي نتج 1973شارك األردن في المؤتمر الدولي للسالم في جنيف بسويسرا عام    .173

 : عنه فض النزاع بين 

مصر وسوريا من جهة / وإسرائيل  
 من جهة أخرى 

رقم القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لألمم المتحدة الذي نَص على إدانة إسرائيل    .174

 وعّد الصهيونية من صور التميز العنصري : 

337 

عن  الصهيونية من صور التميز العنصري    ( ، والذي عدّ 337صدر القرار الدولي رقم )  .175

: 

 الجمعية العمومية 
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نجحت السياسة الخارجية األردنية بالتنسيق مع الدول العربية واألجنبية  المؤتمر الذي    .176

 ، هو : (337تخاذ الجمعية العمومية لألمم المتحدة قرارها رقم )في ا

 جنيف في سويسرا 

 م 1991 األردن في المؤتمر الدولي للسالم في مدريد هو :العام الذي شارك فيه   .177

 مدريد  م ، هي : 1991المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام   .178

بعد أن وافقت الدول العربية المعنية بالصراع العربي    هشارك األردن فيالمؤتمر الذي    .179
  ، األوسط  الشرق  منطقة  الدائم في  السالم  األمريكية إلحالل  المبادرة  اإلسرائيلي على 

الجان شارك  الخارجية  حيث  وزير  ترأسه  الذي  األردني  الوفد  ضمن  الفلسطيني  ب 
 ، هو :  األردني

  المؤتمر الدولي للسالم في مدريد

 م 1991عام 

أسهمت السياسة الخارجية األردنية في إظهار مكانة األردن على  الملك الهاشمي الذي    .180
الكثير من   العالمي بامتالكه مصداقية دولية / وإقامة عالقات دبلوماسية مع  المستوى 

 ، هو :  دول العالم

 الملك الحسين بن طالل 

 م 1999 تشييع جثمان الملك الراحل الحسين بن طالل رحمة هللا عليه كان في عام :   .181
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 اختبر نفسكنسخ هذا الجزء من تم 
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