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 العالمية 
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 حسين المسالمة 

  ــدث الح الرقم 

 م 1920 عــــــام : كان في  فرنسا لها حتاللوا نهيار الحكومة العربية الفيصلية في سورياا  .1

 فرنسا :  نهيار الحكومة العربية الفيصلية هـــــيم بعد ا1920الدولة التي احتلت سوريا عام   .2

3.  
سياسي في   فراغ  م واحتالل فرنسا لها إلى  1920نهيار الحكومة العربية الفيصلية في سورياعام  أدى ا

 :   في كل من محليةاألردن فتشكلت حكومات 
 ،عجلون  ،السلط الكرك

4.  

األردن وأحرار العرب بعد انهيار الحكومة العربية الفيصلية في  الملك الهاشمي الذي التف حوله أبناء  

 الفرنسيحتالل  ردن وتحرير سوريا وتخليصها من االم لقيادة الحركة العربية في األ1920  سوريا عام

 هـــــو: 

بن  حسين الالشريف 

 علي

 ، هو :  األمير عبدهللا بن الحسين   حسين بن علي الواجب القومي الذي كلف به الشريف   .5

قيادة الحركة العربية  
في األردن وتحرير  

سوريا وتخليصها من  
 االحتالل الفرنسي

6.  
األمير الذي كلفه والده الشريف حسين بن علي التوجه إلى األردن والقيام بالواجب القومي في قيادة 

 ل الفرنسي هــــو: حتالوتخليصها من االالحركة العربية في األردن وتحرير سوريا  

بن  األمير عبدهللا 

 الحسين

7.  
الشريف   من  عبدهللا  البتكليف  األمير  توجه  علي  بن  الحسحسين  بتاريخيبن  ثاني   /21)  ن    تشرين 

 :   م( إلى مدينة1920/
 معان

 بتكليف من الشريف الحسين بن علي توجه األمير عبدهللا بن الحسين إلى مدينة معان بتاريخ :   .8
تشرين ثاني  /  21

/1920 

 م : 1920أسباب قدوم األمير عبدهللا بن الحسين إلى األردن   .9

لمقاومة االستعمار  

األجنبي   /    وتحرير  

 البالد 

 عمان م( في مدينة : 1921/آذار/ 2استقبل زعماء الحركة الوطنية في األردن األمير عبدهللا بن الحسين في )  .10

 م(1921/آذار / 2)  الوطنية في األردن األمير عبدهللا بن الحسين في عمان بتاريخ : استقبل زعماء الحركة    .11

12.  
بتاريخ   صموئيل  وهربرت  تشرتشل  ونستون  مع  اتصاالت  بعد  الحسين  بن  عبدهللا  األمير  لقاء  كان 

 م( في مدينة: 1921/آذار/29)
 القدس

13.  
مع   اتصاالت  الحسين بعد  بن  األمير عبدهللا  لقاء  مدينة  كان  ونستون تشرتشل وهربرت صموئيل في 

 القدس بتاريخ : 
 م 1921/آذار/29

14.  
بتاريخ    القدس  في  الحسين  بن  عبدهللا  األمير  به  التقى  الذي  البريطانية  المستعمرات  وزير 

 م هـــــو: 1921/آذار/29
 ونستون تشرتشل 

15.  
الحسين بن  عبدهللا  األمير  به  التقى  الذي  فلسطين  في  البريطاني  م 1921/آذار/29بتاريخ     المندوب 

 هـــــو: 
 هربرت صموئيل 

16.  
الصادر من عصبة األمم الذي ينص على شمول أرض األردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب  

 البالد العربية هـــــو: 
 صك االنتداب 

17.  
االنتداب   البالد    صك  حساب  على  ستنفذ  التي  الوعود  ضمن  األردن  أرض  شمول  على  ينص  الذي 

 ، صادر عن :  العربية
 عصبة األمم 
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مدارس سكاي  

 العالمية 
 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

18.  
الدولة التي استطاع األمير عبدهللا بن الحسين من انتزاع اعترافها بالبالد الواقعة إلى الشرق من نهر  

 األردن بصفتها أرضاً عربية مستقلة هـــــي : 
 بريطانيا 

 رشيد طليع م برئاسة : 1921تشكيل أول حكومة في شرق األردن عام تم   .19

 م 1921/ نيسان/11 بتاريخ : األردن تشكلت أول حكومة في شرق    .20

 م 1928/ شباط /20 وقع األمير عبدهللا بن الحسين المعاهدة األردنية البريطانية بتاريخ :   .21

 لــ :  األردنية البريطانيةوقع األمير عبدهللا بن الحسين المعاهدة   .22

  /نيل االستقالل الكامل 
وإنهاء االنتداب  

مدعوماً بالمطالب 
 الشعبية 

23.  
( في   / االنتداب  وإنهاء  االستقالل  لنيل  بريطانيا  مع   / الحسين  بن  عبدهللا  األمير  /    20وقعها  /شباط 

 م (  ، هي :1928
المعاهدة األردنية  

       البريطانية

24.  
حدود   تعيين   / واإلدارة  التشريع  عبدهللا  األمير  تولي   / األردن  إمارة شرق  بتأسيس    مارة إاالعتراف 

 من أهم بنود :  /إلمارة شرق األردن / وضع قانون أساسي )دستور(   شرق األردن
المعاهدة األردنية  

       البريطانية

25.  
،   االستقالل التام بمشاركة األردنيين جميعهم استمر األمير عبدهللا بن الحسين بجهوده ومساعيه لنيل 

 لـ :  فأرسلت برقيات االحتجاج  

لمندوب السامي  ا
بالقدس / والمعتمد  
 البريطاني في عمان 

26.  
،    استمر األمير عبدهللا بن الحسين بجهوده ومساعيه لنيل االستقالل التام بمشاركة األردنيين جميعهم

 ـ :  لمندوب السامي بلفأرسلت برقيات االحتجاج  
 القدس

27.  
،    استمر األمير عبدهللا بن الحسين بجهوده ومساعيه لنيل االستقالل التام بمشاركة األردنيين جميعهم

 : لمعتمد البريطاني في  لفأرسلت برقيات االحتجاج  
 عمان

 عمان م هـــــي : 1928المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني األردني األول عام   .28

 م 1928 العام الذي عُقد فيه الؤتمر الوطني األول في وسط عمان هـــــو :   .29

30.  
عدد المندوبين من الزعماء والشيوخ والمفكرين واألدباء الذين حضروا المؤتمر الوطني األردني األول  

 هـــــو : 1928عام 
150 

 حسين الطراونة  رئيساً للمؤتمر الوطني االردني األول  هـــــو : الشخصية األردنية التي تم انتخابها    .31

32.  
المؤتمر الوطني األردني   الذين حضروا  المندوبين  انتخبوا من قبل  الذين  اللجنة التنفيذية  عدد أعضاء 

 م هـــــو : 1928األول عام 
 عضواً  26

 الذي أصدر الميثاق الوطني األردني األول هو :   .33

 26التنفيذية اللجنة  

 150عضو انتخبوا من 

مندوب حضروا  
المؤتمر الوطني  

األردني األول عام  

 م 1928

34.  
ن نضالهم للحصول على االستقالل ، وأرسلت وواصل سمو األمير عبدهللا بن الحسين واألردني

 :  المذكرات االحتجاجية الشعبية والرسمية إلى 
 

عصبة األمم  . 1

 )بصفتها منظمة دولية( 
البريطانية   الحكومة و.2

)بوصفها الدولة  
 المنتدبة على األردن( 

35.  
المذكرات   إليها  أرسلت  التي  الدولية  والرسمية المنظمة  الشعبية  استقالل    االحتجاجية  على  للحصول 

 األردن ، هي :  
 عصبة األمم 

36.  
للحصول على  التي أرسلت إليها المذكرات االحتجاجية الشعبية والرسمية      الدولة المنتدبة على األردن

 استقالل األردن ، هي : 
 بريطانيا 
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 العالمية 
 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

37.  
اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة برئاسة األمير عبدهللا  / ال يعترف باالنتداب إال بوصفه مساعدة  
نزيهة لمصلحة البالد  / االنتخابات حرة مصونة والحكومة مسؤولة أمام البرلمان / كل تشريع ال يقوم 

 / من أهم بنود :   على العدل والمنفعة العامة تشريعاً باطالً 

لوطني  الميثاق ا 
 األردني األول       

38.  
المؤتمرات الوطنية التي تبعت المؤتمر الوطني األردني األول وساندت جهود األمير عبدهللا بن الحسين  

 في السعي نحو االستقالل عقدت بين عامـــي : 
 م 1929-1933

39.  
  ( مؤتمرات  األول  الوطني  المؤتمر  ،    م(1933-1929تبع  لالستقالل  عبدهللا  األمير  جهود  ساندت   ،

 وعكست  : 

وحدة الشعب حول   -أ

القيادة الهاشمية .           

الوعي السياسي   -ب 

 والفكري .           

قدرتهم على   -ج

مواجهة األحداث 

       السياسية .       

40.  
وصل إلى مرحلة استكمال بناء اعترفت بريطانيا بقرار هيئة األمم المتحدة الذي ينص على أن األردن  

 مؤسساته الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها في عـــام: 
 م 1945

41.  
التي أصدرت قرار :   الدستورية لتحقيق    الجهة  بناء مؤسساته  أن األردن وصل إلى مرحلة استكمال 

 ، هي :  دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها
 هيئة األمم المتحدة 

42.  
إمارة   استقالل  مؤكداً ضرورة  الحسين  بن  األمير عبدهللا  رعاية  تحت  فيها مهرجان  أقيم  التي  المدينة 

 م( هـــــي : 1946/كانون الثاني/28)بتاريخ   شرق األردن
 عمان

43.  

الملك صاحب المقولة اآلتية :" إّن من حق األردن أن يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام االستقالل  

التحرير   والسيادة ولطالما قلنا أن شرق األردن هو أهم جزء من بالد العرب شارك الحجاز في حرب 

 أهدافه القومية ، وعلينا أن نسر لسروره" هـــــو : لذلك فله أن يسر بتحقيق 

الملك عبدهللا بن  

الحسين في مهرجان  

/ 28عمان بتاريخ 

 م1946كانون الثاني /

44.  

الملك صاحب المقولة اآلتية : " لقد كنت خادم األمة عندما قُدر لي المشاركة في وضع أسس الثورة  

كيان   عنها  انبثق  التي  الكبرى  والقوة  العربية  والثبات  العزة  لها  نتمنى   ... الحديث  الدولي  العرب 

 " هـــــو : مع العمل جاهدين لتوثيق الصالت األخوية بينها تحقيقاً للغاية القومية المشتركة  ،  والنجاح

الملك عبدهللا بن  

الحسين في مهرجان  

/ 28عمان بتاريخ 

 م1946كانون الثاني /

45.  
األ رافقت  التي  األردنية  إجراءات  الشخصية  استكمال  أجل  من  بريطنيا  إلى  الحسين  بن  هللا  عبد  مير 

 استقالل األردن هــي : 
 إبراهيم هاشم 

46.  
م بمقتضى االختصاصات الدستورية  1946أيار  15قرارات المجلس التشريعي الخامس األردني المنعقد 

 هي :

استقالل البالد   -أ

األردنية بنظام ملكي  

 نيابي وراثي .        

البيعة لسيد البالد ،   -ب 
ومؤسسها ) عبدهللا بن  

 الحسين ( ملكاً .       

47.  
المجلس الذي بحث أمر إعالن استقالل األردن استقالال تاما على أساس نظام ملكي نيابي وراثي عام  

 و : م بصفته نائبًا عن الشعب األردني ه1946
 المجلس التشريعي 

 م 1946/أيار/22 : جلسة استثنائية أقر بها جملة من التعديالت الدستورية بتاريخ عقد المجلس التشريعي األردني الخامس   .48

49.  
بتاريخ   استثنائية  جلسة  عقد  الذي  األردني  التشريعي  /22المجلس  أيار  من  1946/  جملة  بها  أقر  م 

 المجلس التشريعي : التعديالت الدستورية هـــــو 
 الخامس 

www.awa2el.net



 
 

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

 ( : األردن عبر العصور) الوحدة األولى واختبر نفسك بتسميع  
 وللمعيدين  م ( 2004م ( ) جيل 2022 / 2021فصل أول  )

5 
 

مدارس سكاي  

 العالمية 
 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

50.  

م )القانون 1928م تعديل دستور 1946أيار   15ترتب على قرارات المجلس التشريعي الخامس المنعقد 

م ، أقر بها التعديالت الدستورية المترتبة على  1946أيار    22األساسي( ؛ إذ عقد جلسة استثنائية في

 االستقالل ، هي : 

 

تحل عبارة المملكة   -أ

األردنية الهاشمية محل  

عبارة إمارة شرق  

 .األردن 

وتحل عبارة جاللة   -ب 

الملك محل عبارة سمو  

 األمير. 

إقرار نظام الحكم   -ج

 . ملكي نيابي وراثي 

الملك هو الذي يعلن   -د

الحرب، ويعقد  

 المعاهدات واالتفاقيات  

المملكة األردنية   -هـ 

دولة حرة مستقلة ذات  

 يادة / ملكها ال يتجزأ س

 م1946/أيار /25 أعلن استقالل المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ :   .51

52.  

إنه لمن نعم هللا أن يدرك الشعب بأن التاج معقود رجائه ورمز كيانه    الملك صاحب المقولة التالية : "  

بالعدل وخشية هللا ، ألن العدل أساس الملك ،  ....  ومظهر ضميره ووحدة شعوره   الملك شعبه  يطالع 

أسالفنا   وميراث  شرعنا  وتعاليم  ملكنا  أعباء  مواجهة  في  وإننا  هللا........  مخافة  الحكمة  ورأس 

المثابرون بعون هللا على خدمة شعبنا والتمكين لبالدنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ... ونحن في  

 جوار البلدالمقدس فلسطين العربية الكليمة ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا..... " ، هــو : 

الملك عبد هللا األول  

 ابن الحسين 

53.  
ابن   األول  األمير عبدهللا  وقعها  الكامل  1946الحسين  وثيقة  االستقالل  بريطانيا  منح  وتنص على   / م 

 ، هي :  لألردن
 وثيقة االستقالل 

54.  

م ( ، وعمت الفرحة مدن األردن وقراه وبواديه ، وجرت  1946/ أيار /    25أعلن االستقالل في يوم )

كيانها   ومؤسس  البالد  لسيد  وثيقة  بتقديم  المناسبة  بهذه  االحتفال  ملكاً  مراسيم  الحسين  بن  عبدهللا 
واستقالل البالد األردنية بنظام حكم ملكي نيابي وراثي بحضور أعضاء المجلس التشريعي وكبار رجال  

 ، هي :  الدولة وممثلي الدول

 وثيقة البيعة بالُمْلك 

 : النهضة في المجاالت كافة ، منذ عهد الملك   .55
المؤسس عبد هللا األول  

 ابن الحسين 

 الهاشمي الذي أطلق عليه لقب المؤسس هــو : الملك   .56
الملك عبد األول ابن  

 الحسين

 الملك الحسين بن طالل  الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الباني هــو :   .57

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب المعزز هــو :   .58
الملك عبدهللا الثاني ابن  

 الحسين

 :  الملك، هو وارث الشرعية التاريخية والدينية   .59
المعزز عبد هللا الثاني  

 ابن الحسين 

 الباني الحسين بن طالل  دخل األردن مرحلة جديدة من البناء والتطور عندما حمل الراية الهاشمية الملك :   .60

 هاشم بن عبد مناف  جد الهاشميين هــو :   .61

 عون بن محسن  هــو :  راعي الهدالء  .62

 أبناء عبد المطلب هــم :   .63
عبد هللا / وأبو طالب  

 وحمزة / والعباس 

 علي / وجعفر / وعقيل  أبناء أبو طالب هــم :  .64

 الحسن والحسين  سبّطي الرسول صلى هللا عليه وسلم هــما :   .65
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 جد العبادلة هــو :   .66
عبد هللا بن الحسن بن  

 الثاني نمي    محمد أبو

 الراية األردنية  ، هي :  وعنوان السيادة والحرية / ورمز كرامة المواطنرمز العزة القومية /   .67

 الثورة العربية الكبرى  استمدت الراية األردنية بصورتها الحالية مــن راية :   .68

 م 1916 انطلقت الثورة العربية الكبرى في عــــــام :   .69

 مكة م هــي: 1916المدينة التي انطلقت منها الثورة العربية الكبرى عـــام   .70

 أسود راية العقاب لونها :   .71

 أسود راية الرسول صلى هللا عليه وسلم لونها :    .72

 الدولة العباسية  الدولة اإلسالمية التي اتخذت اللون األسود راية لها هـي :   .73

 الدولة األموية  الدولة اإلسالمية التي اتخذت اللون األبيض راية لها هـي :   .74

 الدولة الفاطمية  اإلسالمية التي اتخذت اللون األخضر رمزاً لها هـي : الدولة    .75

 األخضر رمز راية آل البيت هو اللون :   .76

 األحمر راية األسرة الهاشمية هو اللون :   .77

 األسرة الهاشمية  يشير اللون األحمر في الراية األردنية الهاشمية إلــى :   .78

 : ترمز النجمة السباعية في منتصف المثلث األحمر إلى    .79
السبع المثاني في  
 فاتحة القرآن الكريم 

 يرمز التاج الملكي الهاشمي في شعار المملكة األردنية الهاشمية إلـى :   .80
نظام الحكم ملكي  

 وراثي 

81.  
التاج الملكي الهاشمي يعلوه رأس حربة في الشعار ، يرمز إلى : أن نظام الحكم في المملكة األردنية  

 الهاشمية نظام :  
 ملكي وراثي 

 العرش الهاشمي        الوشاح األحمر في شعار المملكة األردنية الهاشمية ، يمثل :   .82

 الفداء والصفاء         الهاشمية ، يرمز إلى :الوشاح األحمر في شعار المملكة األردنية   .83

 تمثل الرايتان في شعار المملكة األردنية الهاشمية :   .84
راية الثورة العربية  

 الكبرى 

 القوة والبأس والعلو  يمثل طير العقاب في شعار المملكة األردنية الهاشمية :    .85

 الهاشمية إلـى : يرمز طير العقاب في شعار المملكة األردنية   .86
راية الرسول األعظم 

 وعماته 

 ترمز الكرة األرضية في شعار المملكة األردنية الهاشمية إلـى :   .87
انتشار اإلسالم 

 وحضاراته في العالم 

 البرونز  يوضع أمام الكرة األرضية في شعار المملكة األردنية الهاشمية ترس مصنوع مــن :   .88

 الدفاع عن الحق  شعار المملكة األردنية الهاشمية إلـى : ترمز األسلحة العربية في   .89

 من األسلحة العربية على جانبي الترس في شعار المملكة األردنية الهاشمية :   .90
سيف / رمح / قوس /  

 سهام ذهبية اللون 

 سعفة نخيل       تحيط بالترس من اليسار في شعار المملكة األردنية الهاشمية :   .91

 وترتبط بشريط وسام النهضة ، وترتبط بقاعدة : تحيط بالترس ،   .92
السنابل الذهبية وسعفة  

 النخيل 

 ثالث  عدد السنابل الذهبية التي تحيط بالترس من اليمين في شعار المملكة األردنية الهاشمية :   .93
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 من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية التي ترتبط بشريط وسام النهضة من الدرجة األولى :   .94
سنابل ذهبية وسعفة  

 النخيل 

 الشريط األصفر  من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية الذي يتدلى أمام شريط وسام النهضة :    .95

96.  
العبارة التي كتبت على الشريط األصفر في شعار المملكة األردنية الهاشمية في الجهة اليمنى ) عكس  

 الناظر له ( : 

عبد هللا الثاني بن  

 الحسين بن عون 

97.  
العبارة التي كتبت على الشريط األصفر في شعار المملكة األردنية الهاشمية في الجهة اليسرى  )عكس 

 الناظر له ( :  

الراجي من هللا التوفيق  

 والعون 

 العبارة التي كتبت على الشريط األصفر في شعار المملكة األردنية الهاشمية في الوسط :   .98
األردنية  ملك المملكة 

 الهاشمية 

 الراية األردنية  رمز العزة القومية وعنوان السيادة والحرية ورمز كرامة المواطن هـي :  .99

 طير العقاب  مكون يمثل القوة والبأس والعلو ،  في شعار المملكة األردنية الهاشمية :   .100

 الكرة األرضية       ،  في شعار المملكة األردنية الهاشمية :  يرمز النتشار اإلسالم وحضاراته في العالممكون   .101

             الوشاح األحمر ،  في شعار المملكة األردنية الهاشمية :  يرمز للعرش الهاشمي والفداء والصفاءمكون   .102

 عون بن محسن         راعي الهدالء هو :  .103

 ،  في شعار المملكة األردنية الهاشمية :  يرمز لنظام الحكم ملكي وراثيمكون   .104
التاج الملكي يعلوه  

 رأس حربة        

 الدفاع عن الحق        : إلى  المملكة األردنية الهاشمية ترمز األسلحة العربية في شعار   .105

 وسام النهضة  ترتبط السنابل الذهبية وسعفة النخيل في شعار المملكة األردنية الهاشمية بـ :   .106

 وسام النهضة  يتدلى الشريط األصفر في شعار المملكة األردنية الهاشمية أمام :   .107

 أ . حسين المسالمة    مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد

Facebook :   حسين مسالمة _مدارس سكاي                          
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