
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                      
 
 

 المملكة األردنية الهاشمية  
 وزارة التربية والتعليم 

 
 

   م 2022/   2021للعام الدراسي  لثانوية العامة ل أول امتحان 
 

          حصة واحدةتحان :    مدة االم                                      الفصل األول/  المبحث : تاريخ األردن
   

 األكاديمية والمهنية                                    اليوم والتاريخ : الفرع   : كافة الفروع 
 

 

 ( .   2( ، علماً بأن عدد الصفحات )  40ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية وعددها )
 

 الجواب ؤالالس قم الر

لتقى به األمير عبد هللا بن االذي  نالمندوب البريطاني في فلسطي  .1
  م ( هو :  1921/ آذار /  29الحسين في القدس بتاريخ ) 

نتداب الذي ينص على شمول أرض األردن ضمن الوعود صك اال  .2
  التي ستنفذ على حساب البالد العربية ، صدر عن : 

م (  1921ان / / نيس 11تشكلت أول حكومة في شرق األردن في )   .3
  :  برئاسة، 

  وضع قانون أساسي ) دستور ( إلمارة شرق األردن ، من أهم بنود :   .4

ستقالل ستمر األمير عبد هللا بن الحسين بجهوده ومساعيه لنيل االا  .5
عتمد حتجاج للمفأرسلت برقيات اال، التام بمشاركة األردنيين جميعهم 

 ني في : لبريطاا
 

ي تاريخ األردن المؤتمر الوطني األول هو أول مؤتمر وطني ف  .6
  م وحضره :  1928الحديث عقد في وسط عمان 

م التي تتعلق  1928من أبرز بنود الميثاق الوطني األردني األول عام   .7
 نتداب ، هو :عتراف األردن بمبدأ االاب

 

 

 

المنظمة الدولية التي أرسل إليها األمير عبد هللا بن الحسين   .8
 الرسمية هي : بية وحتجاجية الشعاألردنيون مذكراتهم االو

 

ستكمال بناء مؤسساته الدستورية اقرار أن األردن وصل إلى مرحلة   .9
ؤونها بنفسها صدر عن قادرة على إدارة شق دولة ذات سيادة لتحقي

 : 
 

الملك الهاشمي صاحب العبارة اآلتية : " شرق األردن هو أهم جزء   .10
 من بالد العرب " هو : 

 

لحسين إلى فقت األمير عبد هللا بن االشخصية األردنية التي را  .11
 ستقالل األردن هي : ااءات ستكمال إجراانيا من أجل بريط

 

ستقالالً تاماً على أساس النظام الملكي استقالل البالد األردنية ا  .12
 النيابي الوراثي أصدره : 

 

من مالمح النهج السياسي للملك عبد هللا األول ابن الحسين في   .13
 به بـ : يطالع الملك شع ستقالل :وم االخطابه ي

 

  الملك الملقب بالباني هو الملك :   .14
  وارث الشرعية التاريخية والدينية هو الملك :   .15

 نموذج

 مدارس سكاي الوطنية  أ
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16.   
 راعي الهدالء هو : 

 
 

  راية لها هي الدولة : الدولة التي اتخذت اللون األسود   .17

  ت هو اللون : رمز راية آل البي  .18

  برى من مدينة : انطلقت الثورة العربية الك   .19
  ويرمز للفداء والصفاء هو : ، يمثل العرش الهاشمي   .20

  ترمز إلى الدفاع عن الحق هي :   .21

  تحيط السنابل الذهبية الثالث بالترس من جهة :    .22

من الجهة اليمنى ) عكس الناظر  صفرالعبارة المكتوبة في الشريط األ  .23
 له ( هي : 

 

  اراته في العالم هي :ترمز إلى انتشار اإلسالم وحض  .24

  م في مدينة :  1882ولد الملك عبد هللا األول عام   .25
ملك عبد هللا األول في مجلد واحد تحت عنوان جمعت اآلثار األدبية لل  .26

 : 
 

  ء القانون األساسي في عام : تم إلغا  .27

  نتخاب عام : صدر قانون اال  .28

مع بين كلمتهم الملك الهاشمي صاحب عبارة : " من أحّب العرب ج  .29
لى خيرهم ، وحفظ لهم صبغتهم ، ومن إووحد صفوفهم ، وقادهم 

 ه العرب دعاهم إلى التفرقة " هو الملك : كر
 

طالب المؤتمر السوري بقيام دولة موحدة في سوريا بحدودها   .30
 الطبيعية على أن يكون نظام الحكم فيها : 

 

  يا الكبرى هما : ستعماريتان اللتان رفضتا مشروع سورالدولتان اال  .31
لكبرى بإلغاء مشروع سوريا ا اأصدرت جامعة الدول العربية قرارً   .32

 عام : 
 

  المقر الدائم لجامعة الدول العربية هو :  .33
الدول التي بدأت باللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام )   .34

م ( وبدأت بإنشاء جامعة الدول العربية  1944سكندرية بروتوكول اال
 هي :  

 

  قترح مشروع الهالل الخصيب هو : ارئيس الوزراء العراقي الذي   .35

عقد الشعب الفلسطيني آماله على قيام وحدة ثنائية مع األردن بعد   .36
 حرب : 

 

حا هو الملك الذي بويع ملكاً على األردن وفلسطين في مؤتمر أري  .37
 الملك : 

 

  نتخب المجلس النيابي الجديد بعد وحدة الضفتين في : ا  .38

المشروع العربي الذي أراده الملك عبد هللا األول طريقاً نحو الوحدة   .39
 العربية الشاملة هو : 

 

  استشهد الملك عبد هللا األول عام :   .40
 

 
 ) انتهت األسئلة (  

 

 لكم بالتوفيق والسداد   نامع تمنيات
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