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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                      
 
 

 المملكة األردنية الهاشمية  
 وزارة التربية والتعليم 

 
 

   م 2022/    2021للعام الدراسي  لثانوية العامة  ل  ثانيالمتحان  اال
 

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

 األكاديمية والمهنية                                    اليوم والتاريخ :  الفرع   : كافة الفروع 
 

 

 ( .   4( ، علماً بأن عدد الصفحات )  17ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية وعددها )
 

 :من كل األردن في محلية في الحكومات ال تشكلت :  1س
 الكرك   -1
 السلط    -2
 عجلون  -3

 

    : م1928األول عام األردني أبرز بنود الميثاق الوطني بين :  2س

ر عبدهللا بن  سمو األمي  برئاسة ذات سيادة    تقلةدولة عربية مسردنية  اإلمارة األ  -1
   . عقابه من بعدهأالحسين و

 . د  ة الباللمصلح  هةال بوصفه مساعدة نزيإاالنتداب    أألردن بمبد اال يعترف شرق    -2
  الحكومة مسؤولة ن تكون  أمن كل تدخل و االنتخابات حرة مصونة ن تكون  أيجب   -3

 أمام البرلمان. 
األ  -4 علىردن  يعد  يقوم  ال  استثنائي  تشريع  العامة  أ   كل  والمنفعة  العدل  ساس 

ً الشعب الصحيحة   وحاجات  .   باطالً  تشريعا

 

ا:    3س األردني  التشريعي  المجلس  قرارات  اتخذعدد  بمقتضى  لتي  ت 
   االختصاصات الدستورية : 

   ساس النظام الملكي النيابي الوراثيأ البالد األردنية استقالالً تاماً على استقالل   -1
البالد مع    -2 لسيد  (    البيعة  المعظم  الحسين  بن  عبدهللا   ( كيانها  ومؤسس  ملكاً  ، 

 .  عليها
 

 أل الجدول اآلتي : راتها ام: من خالل دراستك أللوان الراية األردنية وإشا 4س
 الدولة التي اتخذنه شعاًرا لها  اللون 

 الدولة العباسية  األسود :  -أ

 الدولة األموية  األبيض :  -ب
 الدولة الفاطمية  األخضر :  -ج

 
 

 

 نموذج 

 مدارس سكاي الوطنية  أ

إجابة 

 نموذجية 
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النهضة  :    5س وسام  شريط  أمام  األصفر  الشريط  ثالثة ،  يتدلى  من  ويتكون 
 مقاطع مطرزة عليه العبارات التالية :

 عبدهللا الثاني بن الحسين بن عون  :   ى ) عكس الناظر له (في الجهة اليمن -أ

 ملك المملكة األردنية الهاشمية  في الوسط :  -ب

 الراجي من هللا التوفيق والعون  :  ى)عكس الناظر له(في الجهة اليسر -ج

 
 

 : امأل الجدول اآلتي بما يناسبه :  6س

 الملك عبدهللا األول  
الملك طالل بن  

 د هللا بع
الملك الحسين  

 بن طالل 

ي م الذالعا -1
 ولد فيه : 

 م 1935 م 1909 م 1882

المكان   -2
 فيهالذي أتم 
  دراسته
 : الثانوية

 عمان  تانبول ( إساألستانة ) 
الكلية العلمية 

 اإلسالمية 

إنجازاته   -3
 داخلية :ال

د.1 عام  صدور  القانون 1947ستور  وإلغاء   / م 
 م. 1928األساسي الصادر عام 

تحول نظام الحكم من أميري إلى ملكي نيابي وراثي  .2
عام    / دستور  رئيساً  1947وبموجب  الملك  أصبح  م 

 للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
إلغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس األمة  .3

األع : مجلس  يتكون من  ،  الذي  الملك  المعين من  يان 
 ومجلس النواب المنتخب من الشعب. 

عام  قصدور  .4 الضفتين  وحدة  بعد  االنتخاب  انون 
الضفة  1950 المواطنين في  ، بحيث أصبح من حق  م 

 الغربية انتخاب أعضاء مجلس النواب والترشح له. 

إصدار  (  1
دستور عام  

 م . 1952
 
إنشاء  (  2

ديوان  
 المحاسبة . 

تعزيز  (  1
النهج 

 الديمقراطي . 
 
تعريب  (  2

قيادة الجيش 
 العربي األردني

  
ت  الالتعدي(  3

 الدستورية . 

العام الذي  -4
 توفي فيه : 

 م 1999 م 1972 م 1951

 

 : امأل الفراغ في الجدول اآلتي بما يناسبه :  7س

 أهم مشاريع الوحدة العربية التي ساندها :  أهم مؤلفاته وكتبه :  

الملك   -1
عبدهللا األول  
 : ابن الحسين  

 المذكرات -أ
   جواب السائل عن الخيل األصائل -ب
 الي السياسية ماأل  -ج 
 خواطر النسيم  -د

   م1943مشروع سوريا الكبرى عام ( 1
 م 1945جامعة الدول العربية عام (   2
   م1950وحدة الضفتين عام (  3

الملك   -2
الحسين بن  

 طالل : 

 مهنتي كملك  -أ
 ليس سهالً أن تكون ملكاً  -ب
 حربنا مع إسرائيل  -ج 

 م 1958االتحاد العربي الهاشمي عام أ ( 
 م 1972مشروع المملكة العربية المتحدة عام ( ب 

 م 1989مجلس التعاون العربي عام ج (  
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 : من قائل العبارات اآلتية :  8س
إلى   -1 ، ووحد صفوفهم , وقادهم  بين كلمتهم  العرب جمع  أَحبَّ  "من 

 ، وحفظ لهم صبغتهم ، ومن َكِرهَ العرب دعاهم إلى التفرقة" خيرهم  
 ن الحسين الملك عبدهللا األول اب

الثقة   -2 إلى  ، ويحتاج  والتعاون  والتآزر  التآلف  إلى  البلد  هذا  "يحتاج 
بهذا الوطن ، والثقة بإمكانياته ، والثقة بكفاءة أبنائه ، إن اليائسين في  
العزيمة   أصحاب  أن  في حين  تأخرها وضعفها  أمة هم وحدهم علة  كل 

 ن باهلل هم الذين يجعلون من الفقر غنى ومن الضعف قوة ". الواثقي

 عبدهللا  بن طالل الملك 

"إن العرش الذي انتهى إلينا ليستمد قوته بعد هللا من محبة الشعب    -3
ورعاية وثقته   األمة  بخدمة  الثقة  وهذه  المحبة  هذه  سأنمي  وإنني 

والعم مصالحها    / أجلكم  من  الراحة  مجانبة   : نفسي  على  ل  فأخذت 
 سبيل إعزاز وطننا الذي له نحيا وفي سبيله نموت".  والتضحية في 

 الملك الحسين بن طالل 

 
 

 م ( : 1948/ كانون األول /  1مؤتمر أريحا المنعقد في ) قرارات : أهم  9س
 المناداة بالوحدة األردنية الفلسطينية / واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ.  .1

 قدمة للوحدة العربية. أن وحدة األردن وفلسطين هي م .2
 مبايعة الملك عبدهللا األول ابن الحسين ملكاً على األردن وفلسطين.  .3
 بعودة الالجئين الفلسطينين إلى بالدهم وتعويضهم.  المطالبة .4
يمثلون   .5 شرعيين  ممثلين  النتخاب  نظام  وضع  الحسين  ابن  األول  هللا  عبد  الملك  على  االقتراح 

 النيابية األردنية. أهالي فلسطين في المجالس
 

 

م لكل مواطن أردني مجموعة من الحقوق والحريات 1952: كفل دستور    10س
 : اهبتكا

  األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. .1

  انياتها.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمك .2
والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ، ما لم تكن    تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان .3

  مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب.
   حرية التعبير عن الرأي قوالً أو كتابة أو تصوير، مع ضمان حرية الصحافة والطباعة. .4
  جتماع ، وتأليف الجمعيات، واألحزاب السياسية.حق األردنيين في اال .5

 
 

 نجازات السياسية الخارجية للملك طالل بن عبدهللا:       ما اإل:  11س
 تحسين العالقات مع الدول العربية المجاورة بهدف التنسيق والتعاون مع تلك الدول.  -1
 (. م 1951التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك )اتفاقية الضمان الجماعي العربي  -2

 

الحياة:    12س إلى  العودة  األردن  عام    استطاع  في  و1984النيابية  تفعيل ، 
 الحياة السياسية والحزبية عن طريق أمور ، بينها :  

 م . 1989انتخابات عام  .1
 م. 1991والميثاق الوطني عام  .2

 م. 1992وقانون األحزاب عام  .3
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الحسين بن طالل في عالقته مع    المرتكزات التي انطلق منها الملكبين  :    13س
 ة: الدول العربية والعالمي

 مبادئ الثورة العربية الكبرى.  -1
 مواد الدستور األردني التي تؤكد البعد القومي العربي.  -2

 ثوابت السياسة الخارجية األردنية القائمة على الوسطية واالعتدال.  -3
 

    أهداف االتحاد العربي الهاشمي : بين :  14س
وية / يكون لها مكانة وصوت مسموع  توحيد التمثيل السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة ق .1

 في المحافل الدولية.
إيجاد درع أمني قوي بتوحيد الجيش في البلدين : ليكون معيناً لألمة العربية / ويسهم في الدفاع   .2

 عن قضاياها وحقوقها.
  تنمية البلدين وتطويرهما بالمشاريع االقتصادية المشتركة بطريقة تكاملية تسهم في دفع المسيرة  .3

 التنموية في كال البلدين. 
 

العما  :    15س   المملكة  مشروع  بنود  عام  أبرز  المتحدة  الذي  1972ربية  م 
 طرحه الملك الحسين بن طالل : 

 تسمى المملكة األردنية الهاشمية بعد االتحاد باسم )المملكة العربية المتحدة(. .1
 ية.تتكون المملكة العربية المتحدة من الضفتين الشرقية والغرب .2
 تكون عمان العاصمة المركزية للمملكة العربية المتحدة. .3

يس الدولة هو الملك، ويتولى السلطة التنفيذية المركزية ومعه مجلس وزراء مركزي / أما  رئ .4
 السلطة التشريعية المركزية فتناط بالملك ومجلس يعرف باسم )مجلس األمة(. 

 ة عليا / ولكل بلد محاكمه الخاصة به. تكون السلطة القضائية منوطة بمحكمة مركزي  .5
 

األردن :    16س   طالل  أسهم  بن  الحسين  الملك  عهد  التوازن   في  تحقيق  في 
 :  أمور ، اذكرها من خاللالعربي / وحل الخالفات العربية،  

 م . 1987عقد مؤتمر القمة العربية )قمة الوفاق واالتفاق( في عمان   -1
 م. 1990حدة لي واليمن الجنوبي واتحادهما في دولة واواحتضان المصالحة بين اليمن الشما -2
 م ضمن البيت العربي.1990ومساعيه في حل النزاع العراقي الكويتي  -3
 

 ء االتحاد المغاربي في عام : : انشي 17س 
 م  1989

 
 
 
 

 ) انتهت األسئلة (   
 

 لكم بالتوفيق والسداد   نامع تمنيات
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