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 احرص الحصول على :  المكثف  عند حصولك علىأخي الطالب 
 في تسميع كل درس / مجموعة أوراق عمل لألستاذ حسين المسالمة .  اختبر نفسكملخص  -1

+  مع إجاباتها سئلة الوزارية السابقة مرتبة على الدروس لكل درس ل : األحسين المسالمة ، وتشم لألستاذ  زارية دوسية األسئلة الو  -2
 ضع دائرة لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها . لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها + أسئلة نماذج االختتبارات الوزارية 

 . اتها النموذجية حسين المسالمة مع إجاب ة على كل درس لألستاذ لكل المادة موزع ع دائرة دوسية أسئلة ض -3

 .  لألستاذ حسين المسالمة  قبل االمتحان األسئلة المتوقعة والمراجعة النهائية -4

 )حسين المسالمة _مدارس سكاي(   (facebook )صفحة الـ لكل جديد تابع  -5
 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد
 أ. حسين المسالمة 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   (facebook) ـال متابعة صفحة :   ظاجهون صعوبة في الحفوللطلبة الذين ي

 ( مسالمة _مدارس سكايالحسين )
 تثبيت المعلومات " لالحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف " احرص 
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   :العصور عبر األردن : األولى الوحدة  
 . مطالعة ذاتية  ( : 1) الفصل 

 ( : 2الفصل )

 س : أسباب استقالل المملكة األردنية الهاشمية  :
سوريا في  الفيصلية  العربية  الحكومة  انهيار   أدى 

  إلى : ، لها سا نرفواحتالل /  م1920

 في األردن .   فراغ سياسي •

حك • محليةفتشكلت  والسلط  )  :  في    ومات  الكرك 

لم تلّب طموحات أبناء األردن  لكنها    /(  وعجلون  

 :   للشريف الحسينفي الوحدة واالستقالل ، فلجؤوا 

 . في األردنلقيادة الحركة العربية  -

سوريا    - االحتالل  وتحرير  من  وتخليصها 

التوجه    ير عبدهللامألا نجله    لففك  /الفرنسي  

 . القوميالواجب ألردن والقيام بهذا ل
 

 

 س: كيف تم تأسيس إمارة شرق األردن : 
في    استقبل • األمير عبدهللا  الوطنية  الحركه    عمانزعماء 

 (. م 1921/آذار/  2)

عبدهللا   • األمير  لقاء  مع  كان  اتصاالت    وزيربعد 

البريطانية     وبمندلا و/    تشرتشلونستون  المستعمرات 

فلسطين  بر لا في    القدسفي    صموئيلهربرت  يطاني 

 ( . م 1921ر // آذا 29بتاريخ )

 وخاض األمير عبدهللا مفاوضات شاقه )بسبب:( •

 القرارات واالتفاقيات المسبقة لتمزيق العرب.  .1

: بشمول    صك االنتداب الصادر عن عصبة األمم .2

 أرض األردن ضمن الوعود التي ستنفذ. 

• / السياسية  عبدهللا    قبةثالارؤيته  و  وبخبرته  األمير  تمكن 

 شرق األردن . أن يؤسس إمارة 
 

 

 

 س : متى تشكلت أول حكومة في شرق األردن :
 رشيد طليع . برئاسةم( 1921/نيسان/11في )

 
 

 (عدد بنودها)عرف /    س: المعاهدة األردنية البريطانية :
بريطانيا   مع   / الحسين  بن  األمير عبدهللا  الل  تقاالسلنيل  وقعها 

  م بنودها:وأهم ( /1928/شباط /  20االنتداب / في)  اءهن وإ

 شرق األردن.  إمارة تأسيسراف ب االعت (1

 التشريع واإلدارة.  عبدهللااألمير تولي  (2

 اإلمارة . حدودتعيين  (3

 ( . دستوروضع قانون أساسي ) (4
 

 م: 1928س: بنود الميثاق الوطني األردني األول 

مساإلمارة   (1 عربية  دولة  بتقاألردنية   / ة اسئرلة 

 .وأعقابه من بعده األمير عبدهللا 

يعترف   (2 نزيهة   باالنتداب ال  مساعدة  بوصفه  إال 

 لمصلحة البالد .

مسؤولة    االنتخابات  (3 والحكومة   / مصونة  حرة 

 أمام البرلمان. 

العامة    تشريع كل   (4 والمنفعة  العدل  على  يقوم  ال 

 تشريعاً باطالً . 
 

 ؟هميتهاأ م(،بين1933-1929رات ) تبع المؤتمر الوطني األول مؤتم س:
 األمير عبدهللا لالستقالل . ساندت جهود ▪

 المؤتمرات الوطنية :  كست عو ▪

 الشعب حول القيادة الهاشمية .وحدة  .1

 السياسي والفكري . الوعي .2

 على مواجهة األحداث السياسية .  وقدرتهم .3

  

م 1928س: نضال األمير عبدهللا واألردنيووون لنيوول االسووتقالل بعوود مووؤتمر  
 م(:1933-1929)  ومؤتمرات 

 أرسلت المذكرات االحتجاجية إلى: 
 ( . منظمة دولية)بصفتها  عصبة األمم -

 (. الدولة المنتدبة على األردن)بوصفها  والحكومة البريطانية -

 
 م :1945س : قرار هيئة األمم المتحدة 

وصل   األردن  الدستورية    استكمالمرحلة  لأن  مؤسساته    لتحقيق بناء 

 بنفسها.ؤونها ش دارةى إل ع قادرةدولة ذات سيادة 

 
 م:1945بقرار هيئة األمم  س: ماذا ترتب على اعتراف بريطانيا

 وجه األمير عبدهللا مذكرة لبريطانيا مصراً على إعالن االستقالل.  ▪

عمان   ▪ مهرجان  في   ، األردن  شرق  إمارة  استقالل  ضرورة  وأكد 

 م (.1946/ كانون الثاني /  28)

 

األردنووي فووي ( الخامس )  تشريعيالالمجلس  س : بين على ماذا استند قرار
 إعالن االستقالل :

إلىاستنا ب  حقوق   -أ:    داً   / والطبيعية  الشرعية  وما حصلت   -البالد 

ما اقترحه مجلس   وبناًء على -جمن وعود وعهود دولية رسمية /  عليه

 م . 1946أيار  15الوزراء في قراره بتاريخ 

 
 15د المنعقوو ( الخووامس )  ريعيشوو تالالمجلووس  س : ماذا ترتب على قرارات  

 م :1946يار أ
دستور )القان 1928  تعديل  فيم  استثنائية  جلسة  عقد  إذ  ؛  األساسي(  أيار    22ون 

 التعديالت الدستورية المترتبة على االستقالل ، من أهمها : م ، أقر بها 1946

 األردنية الهاشمية محل عبارة إمارة شرق األردن. المملكةتحل عبارة   (1

 سمو األمير.  عبارةل مح  الملك جاللة  ةتحل عبار (2

 اثي . ي ورنياب  ملكي نظام الحكمإقرار  (3

 هو الذي يعلن الحرب، ويعقد المعاهدات واالتفاقيات . الملك (4

 ملكها ال يتجزأ.  / األردنية دولة حرة مستقلة ذات سيادة المملكة (5
 

أيووار  15األردنووي المنعقوود ( الخووامس )  تشووريعيالالمجلووس س: ما قرارات 
 رية :الدستوت م بمقتضى االختصاصا1946

 يابي وراثي . بنظام ملكي ن البالد األردنيةاستقالل  (1

 لسيد البالد ، ومؤسسها ) عبدهللا بن الحسين ( ملكاً . البيعة (2

 

 س: متى استقلت المملكة األردنية الهاشمية :
 م ( .1946/ أيار /  25في يوم )
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ي للملووك عبوود هللا سوو س: أهم قواعوود ومالمووم الموونها السيا
 : الحسين في خطابه يوم االستقاللل ابن واأل

، ألن العدل   بالعدل وخشية هللاشعبه    يطالع الملك  -أ

 أساس الملك ، ورأس الحكمة مخافة هللا .

 / والتمكين لبالدنا .   خدمة شعبناالمثابر على :  -ب

 مع إخواننا ملوك العرب . والتعاون -ج

 بأعيننا وسمعنا . فلسطينستظل  -د
 

 

 مية في األردن  :الهاش دت تسلسل الحكم للقيا :س
 ابن الحسين.  ل عبد هللا األو المؤسسالملك  .1

 بن عبد هللا . طاللالملك  .2

 بن طالل .  الحسين البانيالملك  .3

وارث ،    ابن الحسين  عبد هللا الثاني  المعززالملك   .4

 .  الشرعية التاريخية والدينية
 

 

ينيووة والتاريخيووة دس: األمور التي تستند إليها الشوورعية ال
 ن:الحسي بند هللا الثاني الجاللة الملك المعزز عب

الهاشميين -أ بالرسول    نسب  هللا  الموصول  عليه  )صلى 

 . وسلم ( 

المميز -ب اإلسالم   والدور  راية  حمل  في  للهاشميين 

 والدفاع عنه .

 
 س: نسب الملك عبدهللا الثاني لجده الشريف حسين:

طالل / بن عبدهللا األول   عبدهللا الثاني / ابن الحسين / بن

 . ريف الحسين / بن علي ابن الش /
 

 بي عليه السالم لقصي بن كالب :ب النس: نس
بن   عبد  محمد  بن  هاشم  بن   / المطلب  عبد  بن  عبدهللا 

 مناف / بن قصي بن كالب ..... لقريش. 

------------------------------------ 
 

 ا الحالية :هس : من أين استمدت الراية األردنية بصورت
انطلقت التي  الكبرى  العربية  الثورة  راية  مكة    نم  من 

 . م1916

 

 : س : ألوان الراية األردنية وإشاراتها

 

 
 

)العقاب( رمز   . األسود:1 راية    راية  وهي 

وسلم الرسول   عليه  هللا  والدولة    صلى   /

 العباسية.

 . األموية رمز راية الدولة  . األبيض: 2

  الفاطمية  / والدولة  يت بال  آل  رمز راية . األخضر: 3

. 

 .   ةيشماألسرة الهاراية  ❖ . األحمر:  4

السباعيةوترمز   ❖ منتصف    النجمة 

ل األحمر  في  المثلث  المثاني  لسبع 

 فاتحة القرآن. 

س : مكونوووات شوووعار المملكوووة األردنيوووة ودالالتهوووا الوطنيوووة والعربيوووة 
 واإلسالمية:

 
 ردنية الهاشمية: يرمز لها شعار المملكة األ على )داللة(مثال س : اذكر 

 .   تاج ملكي + شريط أصفر + وسام النهضة ( وطنية :1

 .  الرايتان + وشاح أحمر + األسلحة العربية( عربية : 2

 .  كرة أرضية + طير العقاب  ( إسالمية :3
 

 ميين :شس : أكمل الفراغ فيما يلي من شجرة نسب الها

 . العباسو / عبدهللا / وأبو طالب / وحمزة أبناء عبد المطلب :( 1

 .علي / وجعفر / وعقيل  أبناء أبو طالب :( 2

 : الحسن والحسين .   )صلى هللا عليه وسلم( سبطي الرسول( 3

 .عبدهللا جد العبادلة / بن الحسن / بن محمد أبو نمي الثاني :جد العبادلة ( 4

 هاشم بن عبد مناف .  : وهجد الهاشميين ( 5
 

 ين إلى األردن فوصل إلى مدينة :س : توجه األمير عبدهللا ابن الحس
 ( .  م1920/ تشرين الثاني /  21)    :اريخ  تب    /   معان

 

ها بالبالد األمير عبدهللا بن الحسين انتزاع اعترافس : الدولة التي استطاع 
 ا عربية مستقلة ، هي :ضً إلى الشرق من نهر األردن بصفتها أرالواقعة 

 بريطانيا

 

الملكي   (1 التاج 

 يعلوه رأس حربة:  
 . وراثي  ملكي مالحك يرمز لنظام

األحمر   (2 الوشاح 

 : 

  :  يرمزو  /  عرش الهاشميلا  :يمثل 

 .فداء والصفاء لل

 ربية الكبرى .الثورة الع راية الرايتان :   (3

 القوة والبأس والعلو . يمثل ▪ طير العقاب :   (4

 .وعمامته لونه لراية الرسول ويرمز ▪

األرضية   (5 الكرة 

 : 

اإلسالم وحضاراته في   ترمز النتشار

 م. لالعا 

األسلحة العربية   (6

 : 

الترس   ❖ منجانبي    البرونز   المصنوع 

 وقوس.  / وسهام /ورمح  /سيف : 

 الدفاع عن الحق.     وترمز إلى ❖

ذهبية   (7 سنابل 

 وسعفة النخيل :  

 . سنابل ذهبية من اليمين 3 بالترستحيط  •

من    ومرتبطة • النهضة  وسام  بشريط 

 الدرجة األولى. 

النهضة   (8 وسام 

 من الدرجة األولى . 
 

األصفر  لا (9 شريط 

 : 

 
يتدلى أمام شريط وسام  )

 النهضة(

 العبارات التالية :  طع عليها ثالثة مقا 

  ) عكس الناظر له ( ىاليمن هةفي الج -

 . ن بن عونعبدهللا الثاني بن الحسي

ملك المملكة األردنية  في الوسط : -

 الهاشمية.

:  )عكس الناظر له( في الجهة اليسرى -

 ن".و"الراجي من هللا التوفيق والع
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   اآلتية: صطلحاتبالم المقصود وضح :س
 

 

 م : 1928المؤتمر الوطني األول عام  -1

 .  م1928/ عام :    عمان:  عقد فيمؤتمر  ✓

 في تاريخ األردن الحديث . أول مؤتمر وطنيويعد  ✓

 مندوباً من الزعماء والشيوخ والمفكرين .  150 : وحضره ✓

 26فيذية  رئيساً للمؤتمر / ولجنة تن  ين الطراونةسح  :انتخبواو ✓

 ق الوطني األردني األول.  روا الميثا عضواً أصد

 

 وثيقة االستقالل :  -2

وتنص م /  1946األمير عبدهللا األول ابن الحسين    وثيقة وقعها •

 منح بريطانيا االستقالل الكامل لألردن .  على

)و • /    25في  أيار   /1946  ) بالوثيقة  م  البالد   ْلكالم  بيعة  لسيد 

الح   ها ومؤسس بن  واستقاللعبدهللا  ملكاً  ملكي   سين  بنظام   البالد 

 بحضور أعضاء المجلس التشريعي وكبار الدولة.  /وراثي نيابي 
 

 . عون بن محسن هو :  راعي الهدالء   -3
 
4-    : العقاب  الرسول  راية  راية  وسلم  وهي  عليه  هللا  والدولة   / صلى 

 . د ها أسوون/ ول العباسية

---------------------------------------------- 
 

  :  يأتي ما لكل سبابأ أعط س:
 م : 1920لألردن بن الحسين قدوم األمير عبدهللا   -1

 /    وتحرير البالد.   األجنبي لمقاومة االستعمار 
 

 م : 1928انعقاد المؤتمر الوطني األول  -2

االحتجاج )للمندوب  ت  ايرقب  أرسلن  جهود األمير عبدهللا واألردنييل ▪

 ( تضمنت :  ي عمانلمعتمد البريطاني فالسامي بالقدس / وا

على   ينص  ال  اتفاق  وأي   / البريطاني  االنتداب  رفض 

 سيادة اإلمارة األردنية واستقاللها .  

 ما زاد من نشاط الحركة الوطنية .  ▪
 

بقرار هيئة األمم    -3 متحدة  ال وصول األردن لمرحلة اعتراف بريطانيا 

 م المتضمن استقاللها :  1945

في إنشاء دولة  وطموحهني ، رداأل والوعيهاشمية /  ال القيادةجهود 

 .ةديمقراطيقانون مؤسسات و
 

رئيس    -4 يرافقه  بريطانيا  إلى  الحسين  بن  عبدهللا  األمير  توجه سمو 

 : (  إبراهيم هاشم )   الوزراء

 الستكمال إجراءات : 

 استقالل األردن .  -

 اني. بريطب الانتداء االنهوإ -

 .لة مستقلةوتأكيد أن شرق األردن دو -
 

 لراية األردنية التضحية في سبيلها : تحق اتس   -5
 والسيادة والحرية / وكرامة المواطن . /القومية العزة  :  ألنها رمز

 
 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد 

 أ. حسين المسالمة 
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   :  الفلسطينية  والقضية ن :األرد  الثالثة  الوحدة
 ( : 1الفصل )

 ةالفلسطينيوالمقاومة في دعم الصمود   ودور األردنس: مواقف  
 ضد االنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي :          

قم  .1 مؤتمر  )  بعد  إربد(  ت  المستعمرا  وا جمهام(  1920)في 

بيسان،يونيهالص في  كايد مفلح  وعدد    فاستشهد  ة  الشيخ  منهم 

 أرض فلسطين(.   )أول شهيد أردني على ات العبيد

 في فلسطين منذ بدايات الثورة .  الكفاح المسلح .2

في    للتأثير معسكرات القوات البريطانية في األردن ؛    مهاجمة  .3

 بريطانيا لتعديل موقفها تجاه فلسطين.

 في للثورات الفلسطينية ،    ؤيدةمال  ات ير هرات والمسظاقيام الم .4

 (. م 1936م و 1928عمان والسلط ) 

   (  نتج عنه :) الذي  م(،1929د ) اجتماع الحصن في إرب .5

 نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود.  -أ

 ولجمع التبرعات / وإمداد المناضلين بالمال والسالح.  -ب

 

 :ة س: متى اشتدت المقاومة الفلسطيني
 .   م(1947)  ملتقسيبعد قرار ا .1

 م( 1948) النكبة حرب  .2

 م(  1967)النكسة حرب  .3

 م( 1968لكرامة ) كة اومعر .4

 م( 1973رب تشرين )رمضان( ) وح  .5

 م(.  1982وغزو إسرائيل جنوب لبنان )  .6

 

 س : قرار تقسيم فلسطين : 
هيئة  لالتابع  مجلس األمنم( عن 1947(، الصادر ) 181رقم )قرار 

 .  واليهودن بين العرب يطتقسيم فلس المتضمن األمم المتحدة
 

----------------------------------------------- 
 م :1948س: سبب حرب فلسطين النكبة 
التقسيم رقم )بعد إصدار مجلس األمن   (: أعلنت  181قرار 

م( /  1948/ أيار /  15في )  من فلسطين بريطانيا انسحابها

 .   رفضه العرب وأيده اليهودو

 

 م  :1948سطين لعرب لحرب فلل  س: الخطة العسكرية
 افة.الدخول لفلسطين من االتجاهات ك -أ

األردني   -ب العربي  جسرالجيش  نحو  )داميا(  األ  تقدم  محمد  مير 

 .لحماية القدس والسهل الساحلي وجسر الملك حسين 

للقدس   -ج القوات  بتحريك  أوامره  أصدر  األول  عبدهللا  الملك 

 لحمايتها.

 

الصووهيوني ضوود العوودو ني  درس: معارك خاضها الجيش العربي األ

 م (:1948)أيار للحفاظ على القدس في في حرب فلسطين 
 معركة القدس .  .1

 رون وباب الواد .معركتا اللّط .2
 

 س: عرف : معركة القدس :
من أهم المعارك التي خاضتها الجيوش العربية والجيش األردني في 

 ألن نتائجها :   م ( :1948حرب ) 

 .اء بأيدي العرب اورها من أحيج  إبقاء القدس الشرقية وما  -أ

 . سيحيةية والماإلسالموحماية المقدسات  -ب

 ائيلي.جندي إسر 300قتل أكثر من  -ج

 . أسر عدد من قوات إسرائيل -د
 

 س : أهمية موقع باب الواد :
يعد   ألنهعسكرية عظيمة :  موقع باب الواد : له أهمية

 مفتاح مدينة القدس.
 

 :  دس : عرف : معركة باب الوا
 ي في معركتي اللّطرون وباب الواد:جيش العربس: دور ال

أل وم .1  : عظيمة  عسكرية  أهمية  له   : الواد  باب  يعد  قع  نه 

/ أيار /    25في )    هاجم اليهودمفتاح مدينة القدس / لذا  

الستيالء على  ل  الكتيبة الرابعة األردنيةم ( مواقع  1948

 .  باب الواد واللّطرون لفتح الطريق للقدس

الوصول   ولم يستطع العدو/    الهجوم  ة لهذاالكتيب  تتصد   .2

من  عدداً كبيراً    وخل ف وراءهتراجع مهزوماً /  ألهدافه، و

 القتلى والمعدات. 

 

 س: الكتيبة الرابحة :
األول   عبدهللا  الملك  أطلقه  اسم  الحسين  هو  على  ابن 

األردنية  الرابعة  للهجوم    الكتيبة  تصدت  والتي   /

تصرت في  انو  م ( 1948/    را / أي  25اإلسرائيلي في )  

 .معركتي اللطرون وباب الواد 

 

 :النكبة م ( 1948حرب فلسطين )   تائاس: ن
 الجيوش العربية.  خسارة .1

فلسطين    واحتالل  .2 من  أجزاًء  الضفة باستثناء  إسرائيل 

 التي حافظ عليها الجيش العربي األردني. الغربية 

 عدد من الفلسطينين إلى األردن.  ولجوء .3
 

 م( :1948حرب النكبة )مة العرب في  يزس: أسباب ه
 لعربية.ت الجيوش ابين قيادا غياب التنسيق  -أ

 . دى العرب  ل ونقص التدريب والتسليح  -ب

-------------------------------------------        
 

 م( )النكسة( :1967/ حزيران /  5)س: أسباب حرب 
مصر -أ تيران    إغالق  األحمر  مضائق  البحر  في على 

 إسرائيل. ةوجه مالح 

 فلسطين. لجانبسع في التو ائيل سررغبة إ -ب

 في السيطرة على مياه نهر األردن. ئيل رغبة إسرا -ج

 القوة العسكرية العربية.من تنامي   تخوف إسرائيل -د

 

 م( )النكسة( :    1967 /حزيران  /  5)س: م جريات حرب  
•  ً مباغتا هجوماً  إسرائيل  وسوريا    شن ت  )مصر  على 

 .  واألردن (

رت ال •       :  وترتب على ذلك، الثعربية الث الللدول  وة الجويةقفدم 

 ح الجو اإلسرائيلي . ق سال تفوّ  -

 طاء جوي. وأصبحت القوات العربية من غير غ -
 في سير العمليات العسكرية العربية. واضح خلل و -

 وحققت إسرائيل نصراً سريعاً.  -

 
 م( )النكسة( :1967س: نتائا حرب حزيران ) 

إسرائيل .1 الغر  استيالء  الضفة   ( /  بيعلى  وغزة    / ة 

 وسيناء  / وهضبة الجوالن (. 

 من الفلسطينين لألردن. نزوح أعداد كبيرة .2

 كبيرة للدول العربية. خسائر بشرية ومادية  .3

 وانخفاض االستثمارات وتوقف التنمية ،العربي انهيار االقتصاد  .4

 لدى الدول العربية .  اليأس واإلحباط .5
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 :س : عرف معركة الكرامة  
 ث حيــ م 1967لي بعــد ربي اإلسرائيلعنقطة تحول مهمة في الصراع ا

علررى الجرريش  أول نصــر عربــيالجرريش العربرري األردنرري فيهررا  أحررر 

 .م(1968/آذار/21) في ذي حاول العبور لألردنالاإلسرائيلي  
 

 :م(1968/  آذار /   21س: أسباب معركة الكرامة  )
ال  يوم  صبيحة  من  والنصف  الخامسة  الساعة  إسرائيل    هجوم  ميسخ في 

 فعية : جوية ومد ةعسكري بقوة ن األردى عل مفاجئال

 /  االقتصاد الزراعي في وادي األردن وتدميرالجيش العربي /  لتدمير

 .المرتفعات الغربية من األردن واحتالل  الروح المعنوية / وتحطيم
 

  :س: محاور الهجوم اإلسرائيلي على األردن في معركة الكرامة  
 داميا(. )  عن طريق جسر األمير محمد صريم المثلث ال .1

 عن طريق جسر الملك الحسين.  السلط  -ة الشونة الجنوبي مثلث .2

 عبدهللا.  الملكعن طريق جسر  الشونة  -عمان مثلث  .3

 باتجاه طريق الكرك. غور الصافي  .4
 

 م(:  1968س : دور القوات األردنية في معركة الكرامة )
الجيش األردني   البطوالت قدم  إسرائيل ألول  اضطر  ا  مم  /  أروع 

رفض ما    الملك الحسين  ق النار، إاّل أنقف إطالطلب وت  أن  مرة

 االنسحاب. أُجبَِرت علىفدام يوجد جندي إسرائيلي شرق النهر، 
 

 

 م( :1968س: نتائا معركة الكرامة )
حملت معاني البطولووة والشووجاعة للقيووادة الهاشوومية والقوووات المسوولحة 

 : جةحققت النصر، فكانت النتيها نأل    ) فسر :( األردنية:

الج  ❖ اإلسراهزيمة  قتيالً 250)خسائره  بلغت  و:    ئيلييش   )

/450و) اآلليات  من  كبير  عدد  وتدمير  جريحاً  قدم    (  بينما 

 ( جرحى.108( شهيداً و )86)  الجيش العربي األردني
 

مهمة:  ❖ نفسية  آثاراً  معنويات   وتركت  العربي    رفع  اإلنسان 

  ، /    هتثق  وإعادةواألردني  أسطورةبنفسه  وق تفال  وتحطيم 

 الجيش الذي ال يُقهر(.)ومقولة  سرائيل العسكري إل
 

 

 س: أهمية معركة الكرامة : 
في   ❖ مهمة  تحول  بعد  نقطة  اإلسرائيلي  العربي  م 1967الصراع 

أول نصر عربي على   )فسر:( العربي األردني  حيث أحر  الجيش 

 م(. 1968//آذار21)يألردن فلالجيش اإلسرائيلي الذي حاول العبور 

معان  ❖ والي  حملت  اله  جاعة شالبطولة  والقواللقيادة  المسلحة اشمية  ت 

 فكانت النتيجة :  األردنية التي حققت النصر
اإلسرائيليهزي   - الجيش  وبلغت    مة  قتيالً  250)خسائره  :   )

 ( جريحاً وتدمير عدد كبير من اآلليات 450و)
مهمة  - نفسية  آثاراً  اإل  :  وتركت  معنويات  العرفع  ربي  نسان 

وإعا  بنفسه    دة واألردني/  ا  / ثقته  أسطورة  العسكري  تحطيم  لتفوق 

 إلسرائيل ومقولة )الجيش الذي ال يُقهر(.

----------------------------------------------- 
 م :1973س: سبب حرب تشرين )رمضان( عام 

أّول/  6) ❖ استغلت  هر(  1393/رمضان/    10)  م(  1973/تشرين 

  ئ المفاجلهجوم  با  متااقفبأعيادها /  تفال إسرائيلحا مصر وسوريا

 م( . 1967التي احتلتها إسرائيل في حرب )األراضي  الستعادة
   

 م :1973)رمضان( عام حرب تشرين  نتائاس: 
 .تدمير تحصينات خط  بارليف  استطاعت القوات المصرية  ❖

 اجتياح المواقع اإلسرائيلية في هضبة الجوالن. والقوات السورية ❖

األمن  كنلو ❖ مجلس  ل  رقق  وأصدر  تدخُّ )راره  بعودة    ( 338م 

 ووقف الحرب. م، 1967حدود  المتحاربة إلى األطراف
 

 س : عرف خط بارليف : 
ساحل    دفاعية  تحصينات  طول  على  إسرائيل  أقامتها 

أي  لمنع عبور م / 1967ناة السويس / بعد حرب  قشرقي 

لقائد  لنسبة    وسمي الخط بذلك االسمقوات مصرية إليها /  

 يم بارليف.ايالعسكري اإلسرائيلي ح 
 

 نووي فووي حووربجوويش العربووي األردس : أهميووة دور ال
 م :1973 تشرين )رمضان(  

   :  عبر اللواء المدرع األربعينة القوات األردني قامت  ❖

إسرائيل ✓ الجبهتين   منع  على  قواتها  تعزيز 

 السورية والمصرية 

إسرائيل  ✓ الجناح   ومنع  حول  االلتفاف  من 

 لقوات السورية لاأليسر 

العا ✓ دمشق صم وحماية  عوذل  :   ة  طريق ك    ن 

 دمشق.  -عامحور درتأمين 

العراقية  و ❖ القوات  مع  تطوير  إسرائيل    ت منعبالتعاون 

 ياتها الهجومية.عمل
 

------------------------------------------ 
 ( : 2الفصل )

 س : موقف الشريف الحسين تجاه القدس وفلسطين:
موون مووؤامرات بريطانيووا لحسووين اس : موقووف الشووريف 

 :سطين  ليهود على فلوا
   . يكو ووعد بلفورة سايكس ب رفض معاهد (1

 

البريطانية (2 المشاريع والمخططات   تقود  التي ال  ورفض 

 مقدمتها فلسطين.  ودولة عربية واحدة ل
  

على  (3 النفي  أو    فضَّل  األمة  بحقوق  يفرط   من  ب أن  شبر 

 أراضيها المقدسة.  
 

عمان  توفي   م1931 ❖ المسجد دفن  و  ،في  رحاب  في 

 . وصيته على  لمبارك بناءً ا األقصى
 

 

م  وقوّع الشووعب العربووي فووي 1924فسر : في عام : س  
 للشريف الحسين :  فلسطين على وثيقة البيعة 

وإخالصه لها /    /   إيماناً بصدق نواياه اتجاه قضايا األمة

 وحرصه على مقدساتها .
 

--------------------------------------- 
 

 

 قدس وفلسطين:ألول تجاه الا س: مواقف للملك عبدهللا
 :من الحركة الصهيونيةقف للملك عبدهللا األول  مواس: 

 ( أشد أعداء الحركة الصهيونيةمن ) 

العرب   (1 بيعهم  التع  لعدم :  دعا  أو  اليهود  مع  امل 

 دعم صندوق األمة الفلسطيني.و /عقاراً 

 . ومشاريعها   مقاومة دعوات تقسيم فلسطين (2

عن فلسطين والقدس   دفاع الجيش العربي األردني  (3

 . ادته قيتحت  م1948في حرب 

 م. 1950 ينالضفتوحدة  (4

 إلى حائط البراق. رفض إعطاء اليهود ممراً  (5
 

 شهيد األقصى :  ❖

عبدهللا   الحسين  الملك  ابن  المسجد    شهيداً األول  في 

 م. 1951، وهو يدخل لتأدية صالة الجمعة  األقصى
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 اهتمام الملك الحسين بالقدس: اسية التي تنم عنيس: القرارات الس
 :  قضية فلسطيناعم لدلا  ين بن طاللحسك الالملدور س: 
قانون .1 رأسها   تأسيس  وعلى   : اإلسالمية  للمقدسات  الهاشمي  اإلعمار 

 مسجد األقصى. ال

 للمسجد األقصى وقبة الصخرة. تشكيل لجنة إعمار  م1954 .2

ا  م1971 .3 لشؤون  الملكية  اللجنة  مؤلفات   إلصدار  )فسر:(قدسلتشكيل 

 أخطارها.و هويد للقدسلتات اسياسلفضح   يةقيوثتوعوية وت ونشرات

 . في اليونسكوعلى قائمة التراث المهدد بالخطر  القدسإدراج  .4

قر .5 من  القدس  االرتباطر  ا استثناء  والقانوني    فك   م1988اإلداري 

الق  )فسر:( في  الحكومية  المؤسسات  مسؤولية  تولي  األردن  س، دليواصل 

 ة. نيألردلو ارة األوقاف ا التابعةوعلى رأسها دائرة أوقاف القدس 
ال .6 التاراحترام  األقصىالخاص    يخي دور  للمسجد  الهاشمية  :    للرعاية 

 م.1994إسرائيل واألردن  بينمن اتفاق السالم  9في الفقرة 
 

------------------------------------------------- 
 عرف + سبب إنشائه( )  : الصندوق الهاشمي س:

ة الصخرة  قصى وقبر األما إلع  الملك عبدهللا الثاني  هأمر بتشكيلصندوق  

لرعاية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية    التمويل  توفير ل  /  م2007

 إعمارها وصيانتها . استمرارية و
 

 ةصاحب الوصاية وخادم األماكن المقدسس: موقف الملك عبدهللا الثاني 
 سطين:لتجاه القدس وف

 

 م.2007رة إلعمار األقصى وقبة الصختشكيل الصندوق الهاشمي  - 1

 ويشمل كنائس القدس الرئيسية.  تشكيل مجلس الكنائس األردني - 2

 م.2016في كنيسة القيامة  إطالق مشروع ترميم القبر المقدس - 3

مشاريع  -  4 األ  تمويل  المسجد  وإعمار  الشخصية.  ق ترميم  نفقته  على  صى 

 : ريعاوشملت مش

 يحية في القدس : مية والمسات اإلسالقدسلمإعمار ا  ❖

في   بناء  إعادة -أ األقصى  بالمسجد  وتركيبه   / الدين  صالح  منبر 

 م(.2007/ كانون ثاني /24)

 ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى.  -ب

 ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد وقبة الصخرة.  -ج

بالقدس  -  5 األردن  ارتباط  (  ر)فس  تأكيد  مفهوم:  الهاشلوا  بتأكيد  مية صاية 

اتفاقية ذ عهد الشريف الحسين  في القدس من  على المقدساتالمتواصلة     بتوقيع 

 م. 2013الوصاية 

العربي  تكشف  قرارات  استصدار    -  6 التراث  ضد  اإلسرائيلية  االنتهاكات 

 واإلسالمي في القدس. 

القدس  -  7 أهالي  مع  الدائم  طريق    التواصل    أحوال ة  عرفمل   استضافتهمعن 

 .  مود المقدسيينم صودع/  ا اجاتهتيواح المدينة ، 

 وما يشمله في المنظمات الدولية. ترسيخ مفهوم الحرم الشريف - 8
 

جواناب دعام تمثال من السؤال الساابق   3+    2النقاط رقم  مالحظة :  س:  
 .لملك عبدهللا الثاني المقدسات المسيحية في القدسا

 ------------------------------------------------- 
 

 م الهاشميين:س: فسر : حظيت مدينة القدس باهتما
محمد    ومعراج  مسرىفهي   وسلم جدهم  عليه  هللا  الصخرة  وفيها    /  صلى  قبة 
  اني المسجدين وثالث الحرمين.القبلتين وث األقصى أولى جدوالمس
 

 ريف( : س: المسجد األقصى المبارك )الحرم القدسي الش
ع دار  ما  السورلهو  أرض  يه  /  من  وتحتها  من    فوقها  أكثر  مساحتها 

 ما عليها من أبنية ومساجد وساحات وقباب.  لإضافة ماً، ( دون144)
 

اك حوواديين األتوورتس : فسر : بعد إعالن انقووالب اال
سووعى الشووريف م 1908علووى السوولطان العثموواني 

 حسين لسد الفراغ الديني : ال
ا  إلنقاذ االتالمسجد  إهمال  من    / اديين  حألقصى 

 . صهيونيةال مؤامرة الأخطار  و
 

 

 دس للشريف الحسين :س : مبايعة أهل الق
الخالفة  م  1924 انتهاء  رسمياً  األتراك  أعلن 

قر  العثمانية  حكمت   فسارع   أعوام،  410ة  ابالتي 

من    وجهاء الطلب  الحسينالقدس  أن   الشريف 

وأن    يترأس  ، الحرم  األم  يتولىعمارة  ير ابنه 

 . لمسجد األقصىا لى إعمار ع عبدهللا اإلشراف 
 

 

 م : 2013 س : اتفاق الوصاية الهاشمية عام
جاللة الملك عبدهللا الثاني    اتفاقية تاريخية وقعها هي  

الفلسطيني  عبا مومح   والرئيس  (    عمان  )في    :سد 

 : أمور لتأكيد  ، م( 2013/ آذار /  31)

هو   (1 الملك  جاللة  على  أن  الوصاية  صاحب 

 . كن المقدسة في القدساألما 

الهاشميةو (2 في   الوصاية  المقدسة  األماكن  على 

 مع الشريف حسين.  م1924ة القدس منذ بيع

لحماية األردنية والفلسطينية    المبادئ التاريخيةو (3

 د اإلسرائيلي. ات من التهويدسالقدس والمق

 للحفاظ عليها. بذل الجهود القانونيةوله الحق  (4

الوتهدف   (5 الممتلكات  حماية  التابعة :  وقفية 

 األقصى.  دللمسج 

----------------------------------- 

م بهووا دائوورة أوقوواف ود التووي تقوووس: وضووم الجهوو 
 القدس التابعة لوزارة األوقاف الألردنية :

 

شؤون   -1 األقصى  الإدارة  حراسة،    :مسجد 

 وترميم، وتنظيم شؤون السياحة .

الوقفية -2 األمالك  على  تشكل    اإلشراف  التي 

امن    % 85 وذلك  قديمة،  لأمالك مدينة القدس 

في    تها بإدار  ألشقائنا  وتأجيرها  وصيانتها 

بسيطة  القدس أرضهم    لتثبيتهم  بأجور  على 

 ومساعدتهم على العيش الكريم.

دينية  القدس ال  ميةهأبالناس واإلعالم    تعريف  -3

 ، وما تواجهه من تحديات.والروحية

مساعدات للتعاون   لجنة  زكاة القدساستقبال   -4

خيرية  مشفي   صلاريع  القدسمتعزيز   ود 

 وأهلها في وجه االحتالل اإلسرائيلي. 

  وتأهيلالعلوم الشرعية،    لقدستدريس طالب ا  -5

على لمساعدتهم  المهن    وتعليمهماأليتام  

 العيش بكرامة. 

على  اعتدحول  ير  تقار   ادإعد -6 إسرائيل  اء 

 األمالك الوقفية في القدس. 
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 إعداد : أ. حسين المسالمة               م وما قبله2004جيل        (1) ف لمادة تاريخ األردن مكثفةمراجعة دورة   
 

  

 : المبارك  قصىاأل  للمسجد  الهاشمية اإلعمارات   : س  

 :  األول

 م( 1922-1951)
الشريف حسين بن علي  

 . + والملك عبدهللا األول

علي  تبرع     م 1924 ❖ بن  الحسين  ذهبي    ألف  38با  الشريف  دينار 

عمار المساجد ذهبي إلدينار    ألف  25  إلعمار المسجد األقصى / وبا

 فلسطين.  أوقافو

 ومن أبرز إنجازات اإلعمار الهاشمي األول ما يأتي:  ❖

 وترميمه. / المسجد األقصى إعمار .1

 م.1948المسجد األقصى بعد حرب  ترميم  .2

الكنيسترميم   .3 شارك  1949قيامة  ة   / حريق  بها  شّب  أن  بعد  م 

 الملك عبدهللا األول في إخماده شخصيّاً. 

 م( 1964-1954) ثاني : لا

 
 الملك حسين بن طالل 

 . م1954  لجنة اإلعمار الهاشميتشكيل  -أ

في ساحة الحرم : آبار   ةي/ والمعالم اإلسالم  الجامع القبليترميم   -ب

 وسبل وقباب ومحاريب.

 بألمنيوم مذهب.  لصخرةد قبة اقبة مسجتبديل  -ج

 الطارئ :

 

 م( 1969)
 الملك حسين بن طالل 

أضرار   • القبليلج ا  حريق إزالة  أضرمه   امع  متطرف   الذي  يهودي 

 م.1969متواطئ مع سلطات االحتالل في المسجد األقصى 
 

 الثالث : 
 م( 1992-1994)

 
 ن طالل حسين ب  الملك

ذهبية على صفيحة    5000قبة الصخرة    إعادة تصفيم قبة مسجد -أ

 لشخصية. نفقة جاللته ا 

/   ترميمات  -ب السلسلة  قبة   : تضمنت  القدسي  الحرم  ساحة  في 

 مي / ومبنى باب الرحمة.لمتحف اإلسالوا
 

 م.1969يق ربعد ح  بر صالح الدينإعادة صنع من مشروع  -أ الملك حسين بن طالل  م( 1999-1994) الرابع :

 لمرافق المسجد األقصى / ومباني األوقاف . صيانة -ب

 الخامس :

 مستمر( -م1999)

 

الملك عبدهللا الثاني ابن  

 الحسين

 /لمسجد األقصى  ا  دس / وحراسلقأوقاف ا  مضاعفة عدد موظفي (1

 رواتبهم.وزيادة 

 للتعريف الديني والتاريخي. استصدار دليل المسجد األقصى (2

مشاريع   لدعمإلعمار المسجد األقصى  يمتأسيس الصندوق الهاش (3

 ف القدس/ وصمود المقدسيين. اإلعمار / وموظفي أوقا

في   يلدراسة فكر اإلمام الغزال  كرسي الملك عبدهللا الثاني تأسيس   (4

 القدس. قصى، وجامعة المسجد األ
 

 

 إلى القدس:  س : الدور المحوري آلل هاشم في رعاية المقدسات اإلسالمية من مكة
 )خدمة( المسجد الحرام في مكة. ةسدان)أشراف مكة( على  يولون الشرافةسالم وآل هاشم شمس اإل غمنذ بزو -

 الحرمين.  ورعايةمنورة رمة والمدينة المكة المك طقةمن أمراء آل هاشم وأشرافهم تولىم( 1925م حتى 967ومنذ )  -

 

 س : صك الوصاية آلل هاشم :
ام بين  راً للمؤمنين )أي خليفة على المسلمين( مرات عدة في األعوميأ  وبايعوهف الحسين ،  بالشري  رحب أهل القدس

 ى المبارك. قصآلل هاشم على المسجد األ هذه البيعة بمثابة صك وصاية م( ، فكانت 1924 -م 1908) 

 
 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد                         

 أ. حسين المسالمة 
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  مراجعة مكثفة
 فـي  

 

 
 
 

 تـاريــخ األردن
 

 م( 2022) لعام  ( 1ف ) 
 

 
الرابعة  حدةالو  

 رسالة عمان 
 

 

 

 

 

 

داد : ـإع  

 أ. حـســـــيـن الـمــســـالمــة 
  

( 0786399928الرابية :)   /   (0795655900الجاردنز : )(  /  0796647142خلدا )  

    
 

( وما قبلها 1220  ) ين خطةد المعي( و  2202) خطةللنظاميين  نوية العامةامتحان الثا  

 

 

 
 

 

 

 

7007901070  

 

065680888 

 

   (facebook) ـ ال متابعة صفحة :   واجهون صعوبة في الحفظبة الذين يللطل

 ( مسالمة _مدارس سكايالحسين )
 تثبيت المعلومات " لالحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف " احرص 

 

sky  International Schools  :   (06 5680888) (0790107070) ل قضاة       ا ئرة قاضي  -  خلف  دا لجاردنز  -ا  عمان   

Facebook :  مدارس سكاي_ حسين مسالمة                                                                                       www.sky-schools.com 

 

http://www.sky-schools.com/
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 :  عمان  رسالة  :  الرابعة الوحدة  
 ( : 1الفصل )

 س :  المقصود برسالة عمان ؟
وبيان    /رسالة عالمية  ن / ورداأل  عمانفكرة تجمعت أركانها في   •

  / ومفصل  الثاني  أصدرهصريح  هللا  عبد  علماء  و   الملك  كبار 

رمضان    القدر ليلة    /األردن ليقول    /و(  ه1425)  م(2004)من 

لى المحبة والسالم /  م عيقوالذي  اإلسالم  هذا هو  وننا إخوة ،  : إ  للعالم

 والبعد عن العنف واإلرهاب. 

البيان  • و  :  وصف  اإلسالم  هو  /   ما ما  اإلسالم  من  األعمال    ليس  وأي 

 مثله.ال ي وأيها تمثل اإلسالم 

  حقيقة اإلسالم : أنه رسالة قوامها توضيح    :  وكان هدف البيان   •

 ./ وحب الجار / والنية الحسنة  المواالعتدال / والس  الص/خاإل
 

 من أين نبعت رسالة عمان :   )مصادرها :( :س
نيرة    ورؤية هاشمية  /ووسطيته    واإلسالم/    القرآنتعاليم  من  

 . خدمة لمجتمعنا ودفاعا عن إسالمنابأن علينا واجبا إنسانيا ومهمة عالمية 
 

 سالم والمسلمين؟تبناه الهاشميون لخدمة اإل نهاس: 
 الحقيقية المشرقة.  صورته وإبراز /  ودفاع عن اإلسالم  /   خدمة للمجتمع ▪

وليدةو ▪ هاشمية  الرسالة  والندوات،    فكرة  المؤتمرات  األردن  ليتبنى   :

لصياغة موقف إسالمي عقالني فقهي سياسي / يعرض    )علل:( والمبادرات  

 الحياة من االنحراف.  حفظذي اإلسالم ال شعوب ال لى ع

 

 الفئات المخاَطبة في رسالة عمان. :س
 .في العالملناس او / في ديار اإلسالم إخوتنا

 

 لة عمان األمة في أمور،اذكرها:س: يصارح بيان رسا
 يتمثل في : هو الذي المنعطف الصعب و (1

األمة    والتحّديات /    األخطار تواجه    يد تهد  )وهي:(التي 

كهويته وتفريق   / وا   / دينها  وتشويه   / من   لالنيلمتها 

 قدساتها.م

 الهجمة الشرسة التي يتعرض لها اإلسالم من :  (2

 تراء.لهم؛ بالتشويه واالف يصوروها عدّواالذين  ▪

 غير مسؤولة.  وأفعالهم يّدعون االنتساب لإلسالموالذين  ▪
 

 س : بين محاور رسالة عمان :
تكفير المسلمين لبعض.  1 ثانوية   عقائدية  بب خالفاتسب  وقف 

 . حرمانهم من حقوقهم و -هم / جوقتل -ب فتنة / -أ )ألن فيه:(

 األمة / وتقويتها .   لتوحيد:   عضهماعتراف المسلمين بب. 2

   :( ألنها )الفتاوى غير الصحيحة على أيدي الجهالء  وقف  .3

 وينتج عنها أفعال خاطئة .  -تضلل الناس بأفكار خاطئة / ب -أ
 

 إلنسانية المشتركة(ادئ ا)المب ان:  رسالة عم ىءس: مباد

 . لغير المقاتلين حق الحياة  م ااحتر .1

 تحريم الغدر . المواثيق والعهود ، و احترام .2

 لونه أو جنسه أو دينه .دون النظر ل تكريم اإلنسان .3

 واالعتدال والتوسط .التوازن  .4

 عن سمو النفس. اللذان يعبران التسامم والعفو .5

 العنف والغلظة . ذونبواللين ،  الرفق .6

 . الرحمة والخير للناس  ق قي تح .7

 . وصيانة حقوقهم  في معاملة اآلخرين الةدوع .8
 

 رسالة عمان:  ف وعالمية مسعىبرهن شمولية هد س:
 )س:علل:( بل ترجمت لعدة لغات  اللغة العربية  لم تقتصر على

من    ولتتمكن الشعوب   -ب العالم /  في شتى أنحاء    ليتم توزيعها  -أ

 .  بين المجتمعللحوار  تعزيًزاه اإلسالم وفهم حقيقةى  عل االطالع

--------------------------------------------- 
 ( : 2الفصل )

 ا رسالة عمان:س:مبادىء أساسية للسلوك البشري أكدته
يزيل أسباب العنف والتعصب والكراهية    ألن تطبيقهما )علل:(  الوسطية والتسامم  

 العدل والسالم. ية في نشر المحبة واوغايات الشرائع السميحقق  و /
 
 

 

 )أهداف نبيلة للوسطية واالعتدال(وسطية : لس: أهداف ا

 األهواء.عيداً عن  للحقائق بالوصول  .1

 من غير إفراط أو تهاون . بواجباته قيام اإلنسان .2

 . والحقد / وتقبل اآلخر / ونبذ التعصب نشر المحبة .3

 ع .تماالستقامة واألمانة والخير على المج  إضفاء معاني  .4
 

 ن :الهاشميي  رية في فكوتطبيق الوسط س: مظاهر تبني
 :الوسطية للفكر والثقافةات منتدى مؤتمر  (هللا الثانيعبد)رعاية الملك 

   اإلسالم بين الفكر والممارسة(:)وسطية   المؤتمر األول ❖

 م  2004  /)عاصمة األردن(  عمانفي  •

وقراراتهم(   •  / وتب  :  )توصياتهم   / عمان  رسالة  ها نياعتماد 

في  ة التي عقدت  سطيوالمؤتمرات  قرارات  ماد  / واعت  ياً إعالم

 الكويت والسعودية والبحرين لتعميمها.
 

:  او ❖ بعنوان  الثاني  اللمؤتمر  لتيار  العملي  في  )الدور  وسطية 

 اإلصالح ونهضة األمة(  

 م  2006 /)عاصمة األردن( عمان في  •

 ة.مفكرين وقادة ينتمون لنهج الوسطيعلماء وبحضور نخبة  •
 

 

 إليها :ة عمان لعت رساالتسامم التي د س : وسائل تطبيق
 ة.والكرام العدالة لتحقيقاإلنسان وحريات حقوق  احترام .1

 والمذاهب. بين أتباع األديان االحترام المتبادل .2

مفهوم .3 /    تعزيز  والمحبة  المشترك  والعيش    ونبذالحوار 

 التعصب والكراهية. 
 

 

 عوة إلى هللا:(يقوم منها الدماذا ى )عل: س: مظاهر التسامم في اإلسالم
 دون النظر للونه أو جنسه أو دينه .   إلنسانسالم اإلكّرم ا -أ

 عنف. ال ورفض  الرفق واللين:   الدعوة الذي يقوم على  هجمن وأّكد -ب

 : تحقيق الرحمة والخير للناس .   هدف اإلسالم هو -ج
 

 التسامم في المجتمعات البشرية.تطبيق س: آثار 
 ألمم. واشترك بين الشعوب لمثقافة العيش ا  نشر .1

 تحقيق المكاسب .قافات، وثعلى ال االنفتاح .2

 .وتقدمهالمجتمع اإلنساني  ازدهار .3

 .بين الناس المحبة واأللفة  انتشار .4

------------------------------------------- 
 ( : 3الفصل )

 فكري / ديني / سياسي / أخالقي .التطرف :   )أنواع(س: صور
 

 ف :تطرالسماوية من ال ئعس: موقف الشرا
الس  الشرائع  )السال مأكدت  مبادئ  التطرف  اوية  عن  بعيداً   / المشترك(  والعيش  م 

هو  والتطرف   /هذه اآلفات   سالم منإلرهاب / وجاءت رسالة عمان تؤكد موقف اإل وا

 . ظاهرة بشرية عامة ال ترتبط بشعب أو فئة أو دين 
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 :ية بشرال  س : أسباب انتشار التطرف والغلو في المجتمعات
 ئ.والمبادالقيم  ضعف (1

 لنصوص الشريعة .  وفهم مغلوطعن الدين/  عادتاالب (2

 حريات الدول.  والحد مننسان / حقوق اإلانتهاك  (3

 رقي أو الطائفي أو المذهبي(.: )الع صور التعصبممارسة  (4

 . وانفتاح ثقافي غير محدود  الوسائل التكنولوجي االستخدام الخطأ  (5
 

 (أنواع التطرف خطرأ من)  س : التطرف الفكري:
 لفكرية والثقافية( السائدة في المجتمع. )القواعد ا الخروج عن وهو ▪

 التعصب للرأي / وعدم تقبل آراء اآلخرين.   : رهومن مظاه ▪

 تستبيم دماء / تدمر مجتمعات. المنظمات اإلرهابية : لته : ومن أمث ▪
 

 أنواع التطرف( من أخطرأيضاً ) س : التطرف الديني:
 . دين فكراً وعمالً عن االعتدال في ال وجالخر وهو ❖

 : التطرف لدين معين / والتطرف المذهبي.  ومن أنواعه ❖

 : استباحة الدماء واألموال.  رهمظاهومن  ❖

 عض األفراد في مختلف األديان . عند ب ظاهرة موجودة ❖
 

    )نتائجه السيئة(س: أخطار التطرف على المجتمعات : 
ا يجري في مالبارزة لد السمات تطرف أح وال / انهيارها و  هاجعوتراالمجتمعات  تأخر (1

 العالم اليوم . 
  فين والمتعصبينياً للمتطرسلوكاً عملارسة اإلرهاب أصبحت  مم (2

 من :  قتل / وتدمير / واعتداء على المدنيين.

شجرة  بنى شامخة / و  تدمير عات:  من )آثار( التطرف في المجتم (3

 .4نقطة +  تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور  الحضارة

 . رهابإلوا طرفتالحروب اليوم هي بسبب  (4
 

الذي يقوووم اإلسالم عن  غريب طرف واإلرهاب :سالم من التس: موقف اإل

 هاب .، دينيّاً وأخالقياً، المفهوم المعاصر لإلرويستنكرعلى االعتدال والتسامم / 
 

 

أمووام س: الحرب التي وصفها الملك عبدهللا الثاني فووي خطابووه  
 م؟2015يلولأ 28عين ب في دورتها السالجمعية العامة لألمم المتحدة 

  بل هي حربان،  أو األديالشعوب    اليوم ليست بين  لعالميةحربنا ا (1

 من جميع األديان والمعتقدات. المتطرفينو المعتدلين بين

العالم (2 لتهديديتعر،  مستقبل  من    ض  وهم :    (الخوارج)خطير 

 : )الذين يهددون المجتمع العالمي(الخارجين عن اإلسالم وقيمه 
تراحم بين الناس،  ون والالتعا  لهدم   الدينيةت  فاختالاال   فهم يستغلون -أ

 األديان.  من جميع

بين: أتباع مختلف الديانات والمذاهب    حالة االنغالق والشكوتستغل   -ب

      .للتوسع وبسط نفوذها   

وتبرير   ويمنحون  -ج هللا  كالم  تأويل  لتحريف  الحرية  مطلق  أنفسهم 

 جرائمهم البشعة. 
 

 طرف  :تس: دور المواطن في مواجهة ال
  –دينية مساجد وكنائس لاالمؤسسات  –) يجب على فئات المجتمع ومؤسساته كافة 
 التطرف ( مواجهة 

 ر. واحترام اآلخ حوارلا (1

 بالعلم والمعلومة الصحيحة.  تسليم نفسه (2

 .ورفض األفكار المتطرفة /بصوره التعصب والتطرف  محاربة (3

 سبيله.  في  والتضحيةعن أرض الوطن  الدفاع (4

 دائرة اإلفتاء. كمعلومة، الوثوقة للتأكد من در مالمصالرجوع  (5

أي شيء  ن  منها األمنية للتبليغ ع  دولةمؤسسات ال   التعاون مع  (6

 )مواطنة فاعلة من خالل مساعدة أجهزة الدولة(. ة يُثير الشبه

 عن مكتسبات الوطن )مادية ومعنوية( قديمها وحديثها.  الدفاع (7
 

   اآلتية: لحاتبالمصط المقصود  وضح س:

 قوائم علوى أخالقااي ساالوكي /   وموقوففكااري /    منها:وسطية  لا  -1

 راط والتفريط.ف، بعيًدا عن اإل ادنيويا ون دينياإلنسا اعتدال
 

 التنااوع واالخااتالف / احتورام مفهوم إنسااني يعناي :التسامم :   -2
وهوو عبر )االنفتاح والمعرفااة وحريااة الفكاار والمعتقاادات( /   وقبولهما

 وقانوني . يأخالقياً فقط بل سياس ليس
 

 يتشودد /مواقااف األفكااار والمعتقاادات وال مجموعة من التطرف :  -3
 عليه.ق المألوف والمتف وتتجاوز األفراد في اتخاذها /

 

مواقااف )عنصاارية متشااددة(   ويعنوي اتخواذ    لسياسووي:التطرف ا  -4
  . الشعوب تجاه

 

 االتزان األخالقي :  ويعني الخروج عن التطرف األخالقي : -5
 في تطبيق سلوك أخالقي.  لتشدداب إما  -

 السلوك.   عن تطبيق ذلكالتخلي أو في  -
 

اً كااان مصاادرها الممارسووات الخاطئووة اإلرهوواب : -6 شااكلها، و أيااّ

 التعّدي على الحياة اإلنسان / متجاوز ألحكام هللا". ومتمثلة في

------------------------------------------- 

  :  يأتي  ما لكل أسباب  أعط س:

 م :2004صدور رسالة عمان عام  -1
اإلسالم  و : إننا إخوة ،    ليقول للعالماني  الملك عبد هللا الث  أطلقها -أ

 لعنف واإلرهاب. سالم / والبعد عن ا اليقوم على المحبة و 

اإلخالص/    حقيقة اإلسالم : أنه رسالة قوامها وهدفها : توضيح   -ب

 ./ وحب الجار / والنية الحسنة  واالعتدال / والسالم
 

 2005بلغ عدد القادة الدينيين والسياسيين الووذين أقروهووا )  -2
 :( بلًدا  84)  من مفكراً  ( 552) ( 2006إلى 

اع الديانات تصلح للحوار  أتب  بين  قواسم مشتركةا  يهألنهم وجدوا ف

 (./ والتكافل السالم واألمن / والعدل والرحمة: )ومن هذه القواسم
 

 سطية واالنفتاح :وليمثل الهاشميون أنموذًجا في ا -3
/  دافعوا  ألنهم   الوسطية  قيم  تعاليم  واث  بوصفهاعن  من  تنطلق  بت 

 الوطن. ين أبناء  ب الفرقة ونبذالحوار،   / لتعزيز اإلسالم 
 

 تعد الوسطية من أبرز خصائص األمة اإلسالمية : -4
 التوازن واالعتدال والتيسير .   قام على ألن الدين اإلسالمي  •

 ها:()ألن لتّطرف والتشّدد اوالغلّو  نزعات ويحارب  •

 عن سوء العواقب .  تحجب العقل  -

 خارج ضوابط البشر .  اع أعمى دفان  -

 .  ليست من طباع المسلم الحقيقي  -

 ترفضها الديانات السماوية. ما مثلاإلسالم يرفضها  -
 

يعد التسامم من أهم المبادئ اإلنسانية التووي دعووت الشوورائع   -5
 (السماوية للتسامم:والشرائع ن ايدعوة األد )فسر: السماوية لتطبيقها :
التعارف    ولتحقيقم /  افاتهم وأديانه في أصولهم وثق  لتنوع البشر

 كرامته.  مواحترا ان / ق اإلنسقو قيم حوتعزيز والتعايش /  
 

 ألنه يشمل كل نواحي الحياة .  التطرف صوره متعددة : -6
 

منظمووات  : هووي المنظمات اإلرهابية )خوووارج هووذا العصوور (  -7
 لتسوتغ/  عاان الاادين   منظمات خارجوة  ألنها  فكريّاً ودينيّاً:    ةفمتطر

 : أهدافها المتطرفة / ومصالحها الخاصة.لتحقق اسم الدين 
 

يتمكن الحقد وتنغلااق الصاادور / عندما   :  شجرة الحضارة تذوي  -8
 بنى شامخة في مدنيات كبرى . تدميرتسبّب في  ألن التطرف

 

في مواجهة اإلرهاب (  نواطمال) الدور األهم واألكبر على   -9

فااي مواجهااة التطاارف  األساس هو العنصرألن المواطن   والتطرف :
 .الفاعلة في بناء وطنه  بوعيه ومشاركته

 

 أ. حسين المسالمة     /      تم بحمد هللا 
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0790107070 

 

065680888 

 

   (facebook) ـ ال متابعة صفحة :   لحفظواجهون صعوبة في اللطلبة الذين ي

 ( سكاي مسالمة _مدارسالحسين )
 تثبيت المعلومات " لالحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف " احرص 

 

sky  International Schools  :   (06 5680888) (0790107070) لقضاة       ا ئرة قاضي  -  خلف  دا لجاردنز  -ا  عمان   

Facebook :  سكاي مدارس_ حسين مسالمة                                                                                        www.sky-schools.com 

 

http://www.sky-schools.com/
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 :   للهاشميين لسياسيةا  ة:اإلنجازاتيالثان الوحدة  
 

 ( : 1ل )الفص

 :  الحسين  ابن األول هللا عبد  الملك  ةونشأ  ةحيا ❖

 . م 1882 في عام : / مّكة: في  ولد -أ

والده  م3891 -ب مع  )ال  انتقل  وأتم    ، (  بولستانألستانة 

 .دراسته فيها

تولّى قيادة  م  1916  وعند إعالن الثورة العربية الكبرى -ج

 من األتراك .  (فالطائ )تحرير ل الجيش
 

  الحسين:ل ابن  األولملك عبد هللال س: المؤلفات األدبية 

 ( خواطر النسيم)/  ( األمالي السياسية)/   (المذكرات ) •

 .  ( خيل األصائل الجواب السائل عن ) •

ِمعَت   • األج  مجلدآثاره  في  للملك   :دبية  الكاملة  )اآلثار 

 عبد هللا بن الحسين(. 
 

 :ناألول ابن الحسي الملك عبد هللاس: استشهاد 
ً كان حريص الجمعة  على    ا المأداء صالة  األفي  ،  قصى سجد 

 م.1951تموز  20حتى استشهد على أبوابه يوم الجمعة 

------------------------------------- 

   :  عبدهللا بن طالل لكملا  ةونشأ  ةحيا ❖

 . م1909ولد  •

هيرست  ثم    /   عمان في    درس • ساند  عاد    /كلية    عمان لثم 

 .  كتيبة المشاة الثانيةدود العسكرية وبقوة الح  ليلتحق

 وليًّا للعهد. عُيَِّّن  (م1947/ر ذاآ/  7) وفي •

في خطوط  وكان يقاتل    /   م 1948حرب فلسطين  شارك في   •

 .  معنويات الجيش رفعو /األمامية  ة المواجه

ملًكا • به  ضرو1951  نودي  على  وحرص  تماسك  م  رة 

 المجتمع وتعاونه لمواجهة التحديات . 
 

   :تعذر استمرار الملك طالل في الحكمسر:  فس: 
مرضه الحسين    عنفتنازل    بسبب  األمير  لنجله  الحكم 

 . ( م1972 /تموز  /7في)الملك طالل  وقد توفيم، 1952

---------------------------------------- 

 :  طالل بن الحسين الملك  ةونشأ  ةحيا    ❖

 .م(1935 /ين الثاني  شر ت /14) عمان في ولد ❖

اإلسالمية    يمهعلت   قى تل ❖ العلمية  الكلية  في  ثم    /في  كلية  عامين 

 كلية ساند هيرست. ثم  /سكندرية في مصر وريا باإلفكت
 

 بن طالل :لألمير الحسين  مانتقل الحكس : كيف 
الحسين   ولعدم بلوغ األمير  /تنازل عنه الملك طالل    /م  9521

وصاية حتى مجلس    ينتعي  قرر مجلس الوزراء قمرية    18سن  

 تسلم الملك الحسين سلطاته الدستورية. (1953/ ارأي  / 2 )
 

 :   الملك الحسين بن طالل ؤلفاتس : م
 . )مهنتي كملك( •

 . )ليس سهالً أن تكون ملكاً( •

 )حربنا مع إسرائيل(. •
 

 

 :  الثاني عبدهللا  الملك جاللة ونشأ  ةحيا ❖

 . (  م1962 /كانون الثاني   / 30 ) عمان ولد في •

/   إدموندسانت  ثم    /لمية اإلسالمية  لية العالكي  ف  االبتدائية  هعلوم  قى وتل •

 . في أمريكالد إلكمال دراسته الثانوية ك / ثم دير فيثم إيجلبرو

بأكاديمية • أكس  ساندهيرست  والتحق  جامعة  ثم   م 1987وفي    /  وردف/ 

 التحق بجامعة جورج تاون في واشنطن، لدراسة الشؤون الدولية. 

العسكرية • حياته  لس  م8919  بدأ  كتيب رقائداً  في  الملكية ية  الدبابات  ة 

الخاثم    /(17) للقوات  الملكيةقائداً  القوات   أعادو،    م1994صة  تنظيم 

 وفق أحدث المعايير العسكرية.
 

 :ني سلطاته الدستورية تولى الملك عبدهللا الثاس : متى 
 . م، بعد وفاة الملك الحسين بن طالل1999 /شباط  / 7في 

 

عبَّر فيه عن رؤيتووه لتحقيووق تاباً  ني كاالثك عبدهللا  ملألَّف الس :  
 :العربية بعنوان  ل في المنطقةلعادل والشامالسالم ا
 السعي نحو السالم في وقت الخطر(.  : فرصتنا األخيرة)

------------------------------------------- 

 :  الثاني  عبدهللا بن الحسين األمير سمو ❖

/  م1994/  حزيران/28)  عمانفي    ولد األردن   متعل  (   جامعة  ثم   /  في 

 م. 2016 وتخرج/  جورج تاون لدراسة التاريخ الدولي
 

صدرت اإلرادة الملكيّة بتعيووين األميوور الحسووين بوون عبوودهللا س :  
: لدساتور لنص اوفقاً ( / م  2009  /تموز  /  2)في    :الثاني وليّاً للعهد  

 كبر أبنائه الذكور سنّاً.ألانتقال والية الملك 

----------------------------------------- 
 :لملك عبد هللا األولد اعه في إنجازات سياسية داخليةس: 
 م. 1928 الصادر وإلغاء القانون األساسي / م 1947 صدر دستورأ .1

م .2 الحكم  نظام  وراثيإلى  أميري    نتحول  نيابي  وأصبم  /    ملكي 

ً  م1947بموجب دستور الملك   للسلطتين التنفيذية والتشريعية.  رئيسا

 ( نوابوأعيان )مجلس األمة نهاليحل مكا  تشريعيةمجالس الالء اإلغ .3

اال .4 قانون  الضفتينصدور  وحدة  بعد  ،  1950  نتخاب    أصبم فم 

 .  نتخاب والترشحاالمن حق مواطني الضفة الغربية 
 

 :لملك عبد هللا األول الخارجية تميزت سياسة اس : 
 . وصيانة حقوقها وحدة األمة العربية و  /القومي  بالبعد

 

 :الملك عبد هللا األول هايع الوحدة العربية ساندرامش :س
 : لملك عبد هللا األول  ل إنجازات سياسية خارجية س:

 . م 1943مشروع سوريا الكبرى عام ( 1

 . م1945جامعة الدول العربية عام (  2

 . م 1950وحدة الضفتين عام (  3
 

 :،هماجاء مشروع وحدة الضفتين على مرحلتين س:
)عمان،   ات مؤتمروهي    م1948  :  مهيديةلتا  ت المؤتمراأ(  

 . مؤتمر أريحا وأهمها  / ونابلس( وأريحا، ورام هللا،
 

 :  إعالن وحدة الضفتينب ( 

 ً لَّ المجلس قرارات مؤتمر أريحا    مع   انسجاما /    نيالنيابي األرد  ح 

األردني،  وزيد  ؛االنتخاب   وعّدل قانون  األمة    عدد أعضاء مجلس 

النيامال  وانت ِخبَ  / م9501نيسان11)لضفتين فيل  جديدالي  ب جلس   ) 

 . علن قيام وحدة الضفتينأ   (م1950نيسان  24)وفي 
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 :  م1948مؤتمر أريحا   قرارات  أهمس : 
الفلسطينية    بالوحدةالمناداة   .1 واعتبار    /األردنية 

 ين وحدة ال تتجزأ. فلسط

 للوحدة العربية. مقدمةوحدة األردن وفلسطين  .2

ً كمل لومبايعة الملك عبدهللا األ .3  . ا

 ن وتعويضهم. سطينيالفل الالجئين عودة .4

شرعيينال  نظاماقتراح   .5 ممثلين  يمثلون   نتخاب 

 أهالي فلسطين في المجالس النيابية األردنية. 
 

طر األول  عبدهللا  الملك  أراده  الذي  المشروع   : للوحدة  ي س  قا 

 وحدة الضفتين .  العربية الشاملة هو :

------------------------------------- 
 ( : 2ل )الفص

ن عبد على الرغم من قصر مدة حكم الملك طالل بس:  
 :، اذكرها مهمة   يةداخلال أنها تميزت بإنجازات إهللا 

 .  م1952دستور عام ار إصد(  1

 . م 1952 إنشاء ديوان المحاسبة ( 2
 

مووووع الوووونظم  اً متوافقوووو  م1952دسووووتور جوووواء س: 
 :ورتمواد هذا الدسأبرز  ، ماالديمقراطية الحديثة

ُمْلكُهادولة  الهاشمية    لكة األردنيةالمم -أ   عربية مستقلة 

 جزء من األمة العربية. هاوشعبال يتجزأ، 

 ثي. نيابي ملكي ورا ام الحكمظن -ب

 :  المتعلقة بالمواطنالحقوق والحريات  كفل الدستور  -ج

 . أمام القانون في الحقوق والواجبات  حق المساواة .1

 .العمل والتعليم حق  .2

 واألحزاب.  ياتلجمعيف ا لوتأ   /جتماعاالحق  .3

 المملكة  دات عال  اً طبقحرية القيام بشعائر األديان   .4

 آلداب. ا  فيتنا  النظام أو تخلما لم  ، 

 الصحافة والطباعة. و/الرأي ن ع حرية التعبير .5
 

 

 :  م1952دستور بها  تميّزخصائص س : 
 :   العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نظمأ ( 

والوز  .1 الوزراء  أمام  م   اءررئيس  مجلس  سؤولون 

 عن السياسة العامة للدولة. النواب

 مسؤول أمام مجلس النواب عن وزارته.   زيرو كل .2

أو  رح  تط .3 بالوزارة  المجلس    ري وزب الثقة  قرر  وإذا   ،

 . االستقالةوجب عليها  المطلقة الثقة باألكثرية   معد
 

 ان عليهم لغير القانون. طال سل ؛استقاللية السلطة القضائيةب ( 
 

 

 :لملك طالل بن عبدهللال جازات سياسية خارجيةإن :س
طالل على تطوير العالقات األخويووة لملك  حرص اس :  
 من خالل :  :  الدول العربية وتنظيمهامع  

 . لتنسيق والتعاونلمع الدول العربية  تحسين العالقات  •

اتفاقية   • المشتركتوقيع  العربي  )اتفاقية    الدفاع 

العربي   الجماعي  في لتل  ،م(1951الضمان    عاون 

والعسكرية،   واالقتصادية  السياسية  د  وتوحيالشؤون 

 في الدفاع عن البالد العربية.  هودالج

 ( : 3فصل )ال

 لحسين بن طالل في سياسته الداخلية:س: نها الملك ا
 . بعد هللا من محبة الشعب  يستمد قوتهالعرش  -أ

 .  بخدمة األمةهذه المحبة  نمى  -ب

 . وطننا  في سبيل إعزاز  ىوضح  /الراحة  جانب  -ج
 

 : لبن طالإنجازات سياسية داخلية للملك الحسين  س:
 .  تعزيز النهج الديمقراطي(  1

 .  ألردنيريب قيادة الجيش العربي اتع(  2

 . التعديالت الدستورية(  3
 

 :تعزيز النها الديمقراطيلسعى الملك الحسين س : كيف 
 :   تفعيل الحريات السياسيةب

 .الصحافة  ونشطت  /النقابات و / األحزاب فظهرت  •

 الوطني.  واالنتماء / لقوميالشعور او / السياسي الوعي فزاد •
 

 

 بن طالل: نفي عهد الملك الحسي توريةالتعديالت الدسس: 
إاّل أن لمؤسسات الدستورية اتعطل  و / الصراع مع إسرائيل  التحدياتبالرغم من 

  :عن طريق حزبية ة السياسية والالحيا  وفعل، 1984لحياة النيابية ل  عاد األردن 

 م. 1992وقانون األحزاب / م1991والميثاق الوطني /م1989انتخابات

 
 

 

 :القات العربية والدوليةلملك الحسين على صعيد العتميز عهد اس : 
 .العرب وتوحيد /المصالحة العربيةو /بالنشاط السياسي

 

دول الملووك الحسووين فووي عالقتووه مووع الوو منهووا انطلووق س : مرتكووزات 
 :يةلعالماوالعربية 
 الثورة العربية الكبرى. مبادئ  (1

 ألردني التي تؤكد البعد القومي. ا تورمواد الدس (2

 الوسطية واالعتدال. ى القائمة علالخارجية  ياسةثوابت الس (3
 

 للملك الحسين بن طالل: خارجيةاإلنجازات السياسية الس:
 مشاريع الوحدة العربية . .1

 العالقات األردنية الخارجية . .2
 

ت السياسية في مجال الوحدة العربيووة فووي عهوود الملووك اإلنجازاس :  
 (عربيةمشاريع الوحدة بين البالد ال) ن بن طالل.  الحسي

 . م1958ي الهاشمي االتحاد العرب أ ( 

 . م1972مشروع المملكة العربية المتحدة ب ( 

 . م1989مجلس التعاون العربي  ج ( 
 

طرحووه الووذي  م1972دة بنووود مشووروع المملكووة العربيووة المتحوو  س:
 :  الملك الحسين بن طالل

 (. المملكة العربية المتحدةهاشمية )ية التسمى المملكة األردن .1

 . بيةالضفتين الشرقية والغرمن تتكون  .2

 .  العاصمة المركزيةعمان تكون  .3

 :  الملكالدولة هو  رئيس .4

 .مجلس وزراء مركزي: يتوالها الملك / و السلطة التنفيذية ▪

 . ومجلس األمة / ملكال: يتوالها  ةة التشريعيطالسل ▪

القضائية   .5 ب:    السلطة  عليا   محكمة منوطة  بلد   /  مركزية  ولكل 

 .محاكمه الخاصة به
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 : مجلس التعاون العربي س :  : مشروع المملكة العربية المتحدةس:  :  الهاشمي االتحاد العربي س :  

الدول  

 المشاركة : 

 واليمن / ومصر  /ردن / والعراق األ األردن  / وفلسطين  األردن / والعراق 

 م 1989 م 1972 م 1958 الزمن : 

 

 

 ف : ألهداا

 .   نللبلدي  توحيد التمثيل السياسي الخارجي .1

  / ألمة  اعين  ي  درع أمني قوي   يجادإل:    توحيد الجيش .2

 .  هافع عنادوي

 .بمشاريع اقتصادية مشتركةالبلدين وتطوير تنمية  .3

لفكر الحسين    تجسيداً  لحفاظ  الملك 

 . رضهأ  علىلفلسطيني الشعب ا

 

المشترك ا العربي  والعمل    لتضامن 

الوحدويةمحاوالال  بعدخاصة     :   ت 

الخليجي   التعاون    /   م1981مجلس 

 م. 1989واالتحاد المغاربي 

 :  لم يستمر االتحاد العربي الهاشمي طويالً س : فسر :  

العسكري   بسبب العراق ف  االنقالب  أطاح    ي  الذي 

الملكي   ا  / بالحكم  في    لملكواستشهاد  الثاني  فيصل 

 م.(1958 / تموز  / 14)

 س : أهمية المشروع :  

ي  له لم  إاّل    كتب  خطوة    هأنالنجاح 

العربي  عملية واالتحاد    /للتعاون 

ً دليالً و واضحا الوح     النها  دوي  على 

 للملك الحسين بن طالل. 

مجلس  س : فسر : لم يستمر 

 :  التعاون العربي

م،  1990حرب الخليج الثانية    بسبب

 تجة عن اجتياح العراق للكويت. النا
 

 
 

 

 حسين بن طالل :للملك ال  القات أردنية خارجيةعس:  
 لملك الحسين: ل عالقات أردنية خارجيةلأردنية إنجازات سياسية س : 

 

المحور األساس للسياسة الخارجية    ضية فلسطينقشكلت  (    1

   )فسر :(  األردنية

 . في المحافل الدولية كافة دعمها ✓

 الحم المصيري بين الشعبين  الت وتأكيد ✓

لعربية ت األردن السياسية مع الدول اعالقا   وتوثيق ✓

والو /    وصيانتها  /إعمارها  بللمقدسات    حمايةالرعاية 

 ضد تهويدها. والوقوف  
 

   :من خاللوحل الخالفات العربية،/  لتوازن العربيتحقيق ا (  2

 .م1987عمان ( في قمة الوفاق واالتفاقعقد مؤتمر ) •

والجنوبي  اليمن  ) بين    عمانفي    المصالحة •  (   الشمالي 

 . حدة ادهما في دولة واواتح  م1990

 ضمن البيت العربي.  م1990حل النزاع العراقي الكويتي •
 

دبل(    3 عالقات  العالم وماسية  إقامة  دول  المواقف  ل  /  مع  توضيح 

 إسرائيل. مع ، خاصة الصراع   العربية على الساحة الدولية
 

في  (   4 الدوشارك  في  المؤتمر  للسالم    بسويسرا   جنيفلي 

 :   نتا عنهالذي  : م1973

بين   ▪ النزاع  جهة    ر وسوريا مص فض    وإسرائيل   /من 

 .  هة أخرىمن ج 

العموميةاتخاذ  و ▪ ال  الجمعية  رقم  تحملألمم  قرارها  دة 

علىذي  ال  :  (337) إسرائيل    نص  وعّدِّ    /إدانة 

 الصهيونية صورة من صور التمييز العنصري.
 

 

بعد    ي المؤتمر الدولي للسالم في مدريدم، شارك ف1991(    5

إلحالل السالم   مبادرة األمريكيةعلى الل العربية  الدو  أن وافقت

األوسط الشرق  في  الفلسطيو،    الدائم  الجانب  ضمن    نيشارك 

 ي ترأسه وزير الخارجية األردني. الوفد األردني الذ
 

المستوى  (    6 على  مرموقة  مكانة  عهده  في  األردن  حظي 

: دوليةامتالكه  ب   الدولي  دبلوماسيةوإقامة    /  مصداقية     /   عالقات 

دليل العالم  تواف  وأكبر  زعماء  معظم  جثمان    لحضور عمان  لد  تشييع 

 م.1999الملك الحسين رحمه هللا 

 ( : 4فصل )ال

 :ألمير الحسين بن عبدهللا الثانيل  الهادفةالمبادرات س : 
 . وتأهيلهماألطفال الصم  لدعم (سمع بال حدود) -أ

والجماعة    لتنمية   )حقق( -ب الفرد  والعمل لمهارات  لتعاون 

 . ركالمشت

 ضي. الكوادر الطبية في المجال الريا  لتأهيل )قصي( -ج
 

 

ني مشاركات سياسووية لسمّو األمير الحسين بن عبدهللا الثاس :  
 ، اذكرها :صعيد الدولي على ال
أهمها    1 تترأس  (  سنّاً  شخصية  األمن   جلسةأصغر  مجلس 

 :  التي كانت بعنوان، ( م2015 /نيسان )في  الدولي

باب في  : دور الش دوليين"صون السالم واألمن ال

 .زيز السالم"مكافحة التطرف والعنف وتع
  
العال (    2 المنتدى  فعاليات  األولورعى  نوعه    مي  للشباب  من 

 . إعالن عمانصدر عنه و (م2015 /آب )في  والسالم واألمن
 

العالم(    3 أنظار  للشب  لفت  المهم  قرار استصدر  و  /  ابللدور 

بال  مجلس األمن األول من نوعه   منشباب والسالم واألخاص 

 . عمانعالن إلاستناداً ( 2250رقم )

 
 

 :عبدهللا الثانيلك لجاللة الم داخليةإنجازات سياسية س : 
دستورية  إنشاء .1 القوانين  :    محكمة  دستورية  على  للرقابة 

 وتفسير النصوص الدستورية. / واألنظمة

  لإلشراف على االنتخابات  لالنتخابات : مستقلةالهيئة ال إنشاء .2

 . وإدارتها 

ا إعادة   .3 للعمل  الناظمة  بالقوانين  :  /  لسياسيالنظر   منها 

 (.والمطبوعات/جتماعاتواال/واألحزاب /االنتخاب)قوانين 

الالمركزية ق .4 قانون  (  م2015)  :   انون  عليهوهو   صادقت 

ألعيان والنواب،  ا  ا بناًء على ما قرره مجلس  /اإلرادة الملكية  

على يقوم  المح   :   والذي  "مجلس  في  انتخاب  كل افظة" 

 . ظات المملكة محاف
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   اآلتية: بالمصطلحات المقصود وضح س:

 : م 1943عام مشروع سوريا الكبرى   -1
  لوحدة العربية الكاملة للوصول ابدهللا بن الحسين  فكر األمير ع

 :  مؤتمرطالب الف . م 1943سوريعقد مؤتمر ل دعوةفوجه  :

بلفور   بإلغاء  -أ )سوريا،    تضم وقيام دولة موحدة    -ب  /وعد 

وفلسطين(،  ن  ولبنا األ  واألردن،  هللابرئاسة  عبد  بنظام    مير 

 . بية أي دولة عر  والسماح بانضمام -ج/  حكم ملكي دستوري
 

 

 )عرف + علل :(  العربية :جامعة الدول   -2
العربية    منطمة إقليمية تضم  م 1945   / ا وأفريقيا  في آسيالدول 

 ادية تضمها فقد تطلعت الشعوب العربية إلى الوحدة عن طريق رابطة اتح

 .القاهرةالدائم ومقرها  / بين الدول األعضاءتنسيق للتعاون وال
 

 : )عرف + علل :(  مشروع الهالل الخصيب  -3
/      الوزراء العراقي آنذاك  قدمه نوري السعيد رئيسوع  مشر 

 .  ( )بالد الشام والعراقلوحدة 
 

 :      )عرف + علل :(  ديوان المحاسبة -4
 / دولة ونفقاتها  إيرادات ال  لمراقبة؛    م1952  أه الملك طاللأنش

تقرير  تق  عن طريق عن    األعيان والنواب ي  لمجلس   سنويديم 

 .  ال العامالمخالفات المرتكبة بحق الم
 

 )عرف + علل :(:ادة الجيش العربي األردنيتعريب قي  -5
الملك الحسين  اتخذ  السيادة الوطنية األردنية    حقيق استكماالً لت

(  م1956/آذار /1)  فيالتاريخي  قراره  أ(  إجراءات :    بن طالل

ااالستغناء   قائد  كلوب  جون  خدمات  والضباط عن  لجيش 

 . م1957ألردنية البريطانية المعاهدة ا وإنهاءب (  / اإلنجليز 
 

 المحكمة الدستورية : )عرف + علل :(   -6
 . م 2011 أنشئتمستقلة /  ةهيئة قضائي •

ت سنوات مجموعة من القضاة : مدة عضويتهم س   تتألف من •

 تجديد. غير قابلة لل /

تختص   •  : إنشائها  اباسبب  دستورية  على  لقوانين لرقابة 

الدستورية  /  واألنظمة النصوص  أحكامها /    وتفسير    وتكون 

 زمة للسلطات جميعها. نهائية ومل
 

 مجلس المحافظة :   -7
/    على  بناءيتكون   الالمركزية  كل قانون  في  ينتخب 

(    محافظة للمحافظة  مجلس  تعين   /)أعضاء  أن  على 

 % من أعضاء هذا المجلس . 25 الحكومة
 

 هاشمي:االتحاد العربي ال  -8
هو  م 1958 بين    /  وتحالف  أخوة  واألر معاهدة    /   العراقدن 

ليكون رئيسه  عن رئاسة االتحاد  الحسين تنازله    وأعلن الملك

 الملك فيصل الثاني ملك العراق. ابن عمه
 

 مشروع المملكة العربية المتحدة : -9
/ للحفاظ على    م  1972  /وفلسطين  مشروع وحدة بين األردن 

 في أرضه.  حق الشعب الفلسطيني
 

 مجلس التعاون العربي :   -10
أ يمناتحاد   / )مصر  عربية  دول  /    ربع  عراق(   / أردن   /

 م .  1990انتهى م / للتضامن العربي المشترك / 1989
 

ضفتين مهيدي عقد لوحدة التمؤتمر أهم هو مؤتمر أريحا :  -11

 داة بالوحدة األردنية الفلسطينية . م( للمنا1948في )

  :  يأتي ما كلل أسباب أعط س:
 :    ىمشروع سوريا الكبرعدم نجاح   -1

 .ا االستعماريةمومصالحهيتوافق  ال بريطانيا وفرنسا -أ

 .مطامعها التوسعيةد يهد الحركة الصهيونية -ب

الك  قررت -ج سوريا  مشروع  إلغاء  العربية  الدول  برى  جامعة 

 .الدول العربيةلبعض  لمصالح القطريةاألنه يهدد   م 1946
 

 :   الملك طاللمن أهم إنجازات  الدستورية اإلصالحات -2
الحريات  ألنها و  عززت  واالجتماعية؛ السياسية  االقتصادية 

ً م متوافق1952 وجاء دستور  . ع النظم الديمقراطية الحديثةم ا

 

 قيامها(: : )عرف/سبب م 1950وحدة الضفتين   - 3
  ) الشعبأ  ثنائ  عقد  وحدة  قيام  على  آماله  األردن  يالفلسطيني  مع  بعد  ة 

 : وذلك راضي فلسطين، وما نتا عنها من فقدان لمعظم أ  / م1948حرب 

 .  قات والروابط التاريخية بين الشعبينللعال .1

 .  ا تبقى من األراضي الفلسطينيةوللحفاظ على م .2

 ستقلة. م  ةوحق الشعب الفلسطيني في إقامة دول .3
مع انسجاماً   ) أعلن  ب  االنتخاب  قانون  / وتعديل  أريحا  مؤتمر  ت  قرارات 

 (. م1950نيسان  24الوحدة )

 

العالقات  -4 وال  السياسية  اتسمت  األردن  بالتوافق عراق  بين 
 :  والتآلف 
 .   ين، نظام ملكي هاشمينظام الحكم في البلد تشابهل •

 .    الجوار الجغرافي •
 

المشروع    -5 التعاون  من   مختلفعربي  مجلس  سبقه   عما 
 :الثنائية مشاريع الوحدة العربية 

د  ضمحيث    هيأربع  عربية  ومصر   :   ول  والعراق  )األردن 

   .خرىأأي دولة عربية انضمام  مع إمكانيةمالي( واليمن الش 
 

ال  -6 تأسيس  منذ  الهاشميون  على حرص  األردنية  دولة 
 : التواصل مع أبناء الشعب األردني بالوسائل كافة

الفاعم  دب المواطن  في  مشاركة   وتطوير  /القرار  صنع  :  علة 

   . أسس العدالة والمساواة وتجذير / الحياة الديمقراطية
 

 :  ة من األوراق النقاشيةلملك عبدهللا الثاني سلسلا إصدار -7
 .اً وفاعالً في صنع القرار يكون المواطن شريكاً حقيقيّل (1

 . صالح الشامللإل (2

والمفتول (3 المباشر  وبناته    حلتواصل  أبنائه   وهيشاركل  /مع 

 . احهاونج إلنضاج الديمقراطية: رؤيته اإلصالحية 

حوار  الوهي    :   المواطنة الفاعلة)  على :   تحفيز المواطن (4

 ( في صنع القرار والمشاركة  / القضايا المهمةبنّاء حول ال
 

 )عرف + علل :( : روتوكول اإلسكندريةبعقد  -8
 :  قامت  /مر العربي اللجنة التحضيرية للمؤت وهو  م1944

األردن  )  شاركة دولبم  نشاء جامعة الدول العربيةيداً إلتمه  -أ

 (. ومصر واليمن والسعودية /وسوريا ولبنان /والعراق

 ى والهالل الخصيب.سوريا الكبر ْبِعد مشروعاواست   -ب
 

 فيق والسداد  مع تمنياتي لكم بالتو

 أ. حسين المسالمة 
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   (facebook) ـ ال متابعة صفحة :   واجهون صعوبة في الحفظللطلبة الذين ي

 ( مسالمة _مدارس سكايالحسين )
 تثبيت المعلومات " لورقية واضحة للمكثف  الحصول على نسخة " احرص 

 

sky  International Schools  :   (06 5680888) (0790107070) لقضاة       ا ئرة قاضي  -  خلف  دا لجاردنز  -ا  عمان   

Facebook :  مدارس سكاي_ حسين مسالمة                                                                                       www.sky-schools.com 
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 (بالترتيب)   :الملك عبدهللا الثانيلتي أصدرها اوراق النقاشية األ س:
 ( .  ة المتجددة الديمقراطي)بناء نحو   مسيرتنا .1

 (. األردنيينجميع خدمة ل)نظامنا الديمقراطي  تطوير .2

 (.  لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة )تنتظرنا  أدوار .3

 .  فاعلة (مواطنةو) /ديمقراطي  (تمكين) نحو .4

 ( .  التحول الديمقراطي) تعميق .5

 القانون )أساس الدولة المدنية ( . دة اسي  .6

 عليم )أساس اإلصالح الشامل(. الت تطوير .7
 

   :  األولى النقاشية الورقة  

 الورقة النقاشية األولى: تناولتها سيتين مسألتين أساس: 
 ؟ شاتنا العامةمع بعضنا ضمن نقا كيف نختلف .1

 ؟على مستوى الوطن كيف نتخذ القرارات  .2
 

الورقووة لترسوويخها دعووت ير الديمقراطيووة ذتجوو لممارسات اجتماعيووة   س:
 : ألولىالنقاشية ا
 .      احترام اآلراء (1

  ( .واجبات المساءلةبممارسة )  ترتبط المواطنة (2

 . (ال يعني الفرقة)  االختالف في الرأي (3

  .وتحقيق المكاسب / التضحيات بذل:  أفراد المجتمع شركاء في (4
 

     :   حترام اآلراءس : ا
األردن  -أ اآلخرين    /  والمساواة  /   وحدتهم :  ين  ي أساس عالقة    وقبولوتفهم 

 . حتراموهو أعلى درجات اال : ختالفاال

 االستماع.ب حرية التعبير  تكتمل -ب
 

أكد جاللته أهمية انخوراط :  بممارسة واجبات المساءلة المواطنة ترتبط س :  

 إلى : ا والقرارات من غير قيود ، ودعاهمالمواطن في بحث القضاي
 .   ومتابعة أدائهم / محاورة المرشحين : المواطنواجب  -أ 

 جيب الحتياجات المواطنين.برامج عملية تست تقديم  : مرشحون الوواجب  -ب
 

 :   الرأي ال يعني الفرقةاالختالف في  س : 
 .  ة وليس عنصر ضعفعنصر قو  (والمعتقدات والثقافات اآلراء)تنوع  ▪

 . (جوهر الديمقراطية) لحوار ل  يؤدي :االختالفاحترام  ▪
 

 :الشراكة على أساس:سبالتضحيات وتحقيق المكااد المجتمع شركاء في بذل رأفس:
 . (في الظروف الصعبة ) ي تحمل المسؤوليةالتساوي ف  -أ

 . (في أوقات االزدهار ) سبااوي في تحقيق المك التس -ب

------------------------------------------------------------------- 

المسيرة  ت     :الثانية  النقاشية  الورقة   لمتابعة  المحاور  من  عدًدا  ناولت 

 لبرلمانية الفاعلة( ا إلى )نها الحكومات قها للوصول راطية وتطويرها وتعمي الديمق

 كيف نطور نظامنا الديمقراطي :    س :
 ( في األردن : صالحيراسخة للنها اإلالمبادئ تطبيق ) ال ❖

 . (التعددية السياسية)  االلتزام بمبدأ .1

 .التي كفلها الدستور المواطنين حقوق / و تاألقليا  حقوق حماية .2

 . (مؤسسات المجتمع المدني)  تقوية .3

 للتنافس السياسي. ( فرصة عادلة ) ر توفي .4

السلطات  أمبد)تطوير .5 بين  والتوازن   ( الرقابة  وآليات  /  الفصل 

 ي سليم. نظام ديمقراط من أجل

 : (حكومات برلمانية فاعلةل) للوصول   (الخطوات والمتطلبات )تطبيق  ❖

برامج تعبر عن مصالح المجتمعات ب: أحزاب وطنية فاعلة بروز  -أ

 . قابلة للتطبيقوطنية 

 . (الحيادالمهنية و :على أسس) وير عمل الجهاز الحكومي وتط -ب
 

 :  الثالثة النقاشية الورقة 

 : لثة الثا الورقة النقاشيةمحاور  س: 
الضرورية  ) (1 الديمقراطي  ل  (القيم    / لتحول 

 . ية الحكومات البرلمانإرساء نهج و

الجوهرية ) (2 الوزارة    (المتطلبات  بين  للجمع 

 .لمانيةلحكومات البرلللوصول  /النيابة و

 . سياسيةمن أطراف العملية ال( أدوار منتظرة) (3

 

القيم الضرورية إلنجاز التحول الديمقراطي س :  
 : حكومات البرلمانية وإرساء نها ال

 . سيادة القانون / التسامح ية /التعدد أهمية .1

 . ئ الفصل والتوازن بين السلطاتمباد تعزيز .2

 . اطنينحقوق المو حماية .3

 .  س عبر صناديق االقتراع للتنافعادلة  فرص تأمين .4

 

وهريووة للجمووع بووين الوووزارة المتطلبووات الجس : 
  :والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية

والتوازن  ل  :  جود ضوابط عمليةو • : لفصل 

 .وآليات الرقابة /بين السلطات 

ع • الحكومي  تطوير  الجهاز  ليصبح   : مل 

الفنية و  /  أكثر مهنية وحياد للمعرفة  مرجعاً 

 وزراء في صنع القرار. ال لدعم/ و ةوالمهني

 
 طراف العملية السياسية : س: عدد أ

 / الوزراء  ومجلس  رئيس   / الهاشمية   الملكية 

 األحزاب / المواطن. /النواب  جلسم

 

 اباألحزمن  ) مهام مطلوبة(  أدوار منتظرة  س :  
 ة جميعا()أدوار أطراف العملية السياسي     :يةالسياس
األ (1 من  منطقي  عدد  لتعكس    :حزاب  تطوير 

رؤية  الطور  وت  /  توجهات األطياف السياسية

 . وطنية السياسية ال

 . التزامها بالعمل الجماعي (2

 . بادئ المشتركةلتقيد بالم ا (3

أولوية )   : تبنّي   (4 ذات  وبرامج   /  سياسات 

 ( . مهنية ونظم عمل / وطنية واضحة

براما (5 واضحة  )    تطوير  تستجيب  (  قوية 

 . المواطنين وهموم تطلعاتل

 

 النائووب موون)مهووام مطلوبووة( أدوار منتظوورة س : 
 :النواب   مجلسو

 . خدمة الصالم العام .1

توازنً  .2 أداؤه  ة  المحلي  المصالح  بين ا  يعكس 

 .والوطنية 

المعارضة  و / التعاون) مسؤولية  ويوازن بين .3

 . (البنّاءة
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 موون)مهووام مطلوبووة( أدوار منتظرة   س :
 :  الوزراء  مجلسرئيس الوزراء و

 . بية والمحافظة عليها النيا  نيل الثقة -أ

كومي المتميز  للعمل الح   ووضع معايير -ب

 . المخلص

نهج   -ج والحاكمية    /  الشفافية)  تبني 

 . (الرشيدة
 

 

 موون )مهووام مطلوبووة(منتظوورة أدوار : س
 :الملكية الهاشمية

 .بليستشرف المستق اتباع نها (1

 األردنية األصيلة.  حماية القيم (2

الدينيلت)ا  اية  مح (3 والنسيج    /  راث 

 . (االجتماعي

منظومتنا  (4 للعدالة   حماية  الوطنية 

طريق  /  والنزاهة )  عن  التحسين  : 

 . (والعمل الدؤوب /المستمر

األ (5 بقدرة  الثقة  على نشر    ردنيين 

   : عن طريقالتميّز واإلبداع 

 . دعم قصص النجاح ✓

 . رياديةوتبني المبادرات ال ✓

الفردية   ✓ الجهود  وتقدير 

 . واإلنجازات

بصفتهال (6 موّحداً    ملك    يحمي قائداً 

 . ستقطاباالمجتمعنا من 
ا (7 خاصة  األردنيين  مدافعة  صوت  منهم  لفقراء 

 عن حقوقهم في المجتمع . 

من األردن /  لوطن وأأول المدافعين عن قضايا ا (8

األ  الجيش وأجهزة  والقضاء  وبقاء مؤسسة  من 

 وغير مسيسة . مستقلة ومحايدة 

 

 موون)مهووام مطلوبووة( دوار منتظوورة أ:س
نوة األساسوية الذي وصوفه الملوك باللب   المواطن

 :دني األرفي بناء نظامنا الديمقراطي 
 . عن الحقيقة البحث المستمر .1

الوطنية  متابعة .2 /   القضايا 

 . بعيًدا عن اإلشاعات  ها حقائقو

 فكار والحلول البديلة.األ اقتراح .3
 

------------------------------------ 

 

 

   : الرابعة النقاشية الورقة  

ى ركووزت رؤيووة الملووك علوو س: فسوور : 
 :)المواطنة الفاعلة(

 . في المشاركة السياسية يجابيةاإلثار  آل      
 

 

 :  الملك عبدهللا الثاني هالخصالتي  لمواطنة الفاعلة(لاألسس الرئيسة )س:
  الملتزمة شاركة  الم  ومسؤولية   /  المشاركة  وواجب   /   المشاركةحق  

   .بالسلمية واالحترام المتبادل
 

 : لمواطنة الفاعلةا أسس هاتعززالتي  مبادئس : ال
 للتعبير الحر عن اآلراء. حق أساسي لكل مواطن : سية االنخراط في الحياة السيا (1

 

ً )ة  المشاركة السياسي (2    ) س:فسر:((   مسؤولية وواجبا

 .صورة المستقبل اختيارب : يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية   كل مواطن -أ

ينتهي -ب ال  المواطنين  يشم  /نتخابات  باالالتصويت  ب  واجب  المشاركة   :  لبل 

 . اً سياسية يوميالفاعلة في الحياة المدنية وال
 

 : على كل فرد منّا  ترتب مسؤوليات في الحياة السياسية  المشاركة الفاعلة (3
 .  العمل السياسيب االنخراط  -أ 

   .  تزدهر الحياة السياسيةل ديمقراطيةلاممارسات اإليمان بال –ب 

 

المشوواركة :  بوول يشوومل /نتخابات باالالتصويت  بب المواطنين ال ينتهي  واجس :  
 اً ،  اذكر أمثلة )صور( لذلك :   ي الحياة المدنية والسياسية يوميالفاعلة ف

 . لقضية تهمنا   ترويجال ▪

 . التطوع في نشاط مدني ▪

 .  حزب سياسيل االنضمام  ▪
 

 :  الحياة السياسيةتزدهر التي يجب اإليمان بها ل ديمقراطيةالرسات مماس : ال
 . ي اآلخراحترام الرأ ▪

 . واالنخراط الفاعل ▪

 . لحلول الوسط ورفض العنفوتبني الحوار وا ▪

 والشراكة في التضحيات والمكاسب". ▪
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 سياسية"   أعراف  ،  منجزات  ،  هداف أ  :  الديمقراطي التحول  تعميق  "الخامسة النقاشية الورقة

 :فاظ على زخم مسيرته اإلصالحية محطات اإلنجاز التي حققها األردن للح تناولت 
 :   محطات اإلنجاز التشريعيأ ( 

 .الفصل والتوازن بين السلطات: رسخت مبادئ  /تعديالت دستورية  إقرار .1

 .  تعزيز الحريات .2

 .واستحداث مؤسسات ديمقراطية  .3

 . للحياة السياسيةتشريعات ناظمة  .4

 أكثر فاعلية. ليكون  (تطوير نظامه الداخلي) جلس النواب فيملتقدم نوعي  .5
 

   :محطات اإلنجاز المؤسسي ب ( 

والرقابة على دستورية  /   تفسير نصوص الدستورل  :إنشاء محكمة دستورية   .1

 .حقوق المواطنين وحرياتهم وفقاً للدستور احترام نا ضملنظمة القوانين واأل

لالنتخاب  واستح .2 مستقلة  هيئة  األردن    تنال  :داث  داخل  والتقدير  االحترام 

 وشفافيتها. /الرائد في ضمان نزاهة االنتخابات  دورها ل : وخارجه
 

الورقووة النقاشووية فووي عبوودهللا الثوواني جاللووة الملووك  هاوضووعتووي س : األهووداف ال
 : وتعميق التحول الديمقراطي  ، لتحقيقهاالخامسة 

 . لسياسية الرئيسةا تطوير القوانين .1

 . والجهاز الحكومي /لقطاع العام ا تطوير أداء .2

 . حزاب السياسيةلأل يةأكثر فاعل  تحقيق دور .3

 . ئيةقدرات السلطة القضا  االستمرار في بناء .4

بدور أكبر    (ومراكز الدراسات   /الجامعات    )  المجتمع المدنيقيام مؤسسات   .5

 . ي إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلواًل للتحديات ف
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   :  السادسة النقاشية الورقة  

الثوواني الورقووة النقاشووية س : الحوووار الووذي ابتوودأ بووه الملووك عبوودهللا 
 السادسة : 

 رؤيته الثاقبه للدولة المدنية .  /المواطنه مفهوم دولة القانون / والحقوق / و
 

) رؤيته    الثاني الدولة المدنية :س : بماذا عرف جاللة الملك عبدهللا
 لمدنية (للدولة ا

 د إلى أمور ) مبادئ / مرتكزات ( ، بينها : س : دولة القانون تستن
ل حكم الدستور / وأحكام القوانين في ظ   تستند إلى :" دولة القانون التي  

  / والشرعية  الدينية  علىالثوابت  /    وترتكز  الفاعلة   وتقبل المواطنة 

 دون تمييز .الحقوق والواجبات   وتحدد فيهاة والرأي اآلخر / بالتعددي

 

 بنى عليووه الووديمقراطيات واالقتصووادات المزدهوورةس : األساس الذي ت
 والمجتمعات المنتجة :

 . سيادة القانون  
 

 ق سيادة القانون :س : على من تقع مسؤولية تطبي
 س:دور الدولة والمواطن في تطبيق سيادة القانون:

❖ : وعدالة ونزاهة    الدولة  بمساواة  القانون  :()فستطبيق سيادة  ألن    ر 

المع هي  القانون  عليه  سيادة  تبنى  الذي  واألساس   / الحقيقي  بر 

 راطيات واالقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة . الديمق

وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية " , بعيداً  ممارسة    المواطن : ❖

 عن االنتقائية . 
 

خالل اإلشارة الملك عبدهللا الثاني مفهوم سيادة القانون من  س : بسط
 مية , بينها :بعض الحوادث اليول

محزنة " التي يعيشها العديد موون دول س : بين " الحالة المروعة وال
 المنطقة :

 مني ويغضبني أن أرى : حيث يقول : " وكم يؤل  

 لحة . طفلة تموت في أحضان والدها في عرس تطلق فيه نيران األس .1

 سبب سائق لم يحترم القانون. يعود بأم تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن  .2

 نون . طالب متفوق فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القاأو  .3

 أو مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة .  .4

 

ة والمحزنة " التي يعيشووها العديوود موون س : ما سبب "الحالة المروع
 دول المنطقة :

 . تطبيق العادل له " " غياب سيادة القانون وال

 

لمواطنووة ثاني في رؤيتووه لدولووة القووانون واس : وضع الملك عبدهللا ال
طنيهووا وتعزيووز العدالوووة ميزانوواً واضووحاً لضوومان حقووووق جميووع موا

 االجتماعية ,فما هو :
 . دة القانون  سياو / ضمان حقوق األقلية 

 

نها س : عدد مكامن الخلل في األداء الرسمي التي أشار إليها وحذر م
 الملك عبدهللا الثاني :

لما نطمح, ولما    داء واإلنجاز في الجهاز اإلداريلم يرتقِّ مستوى األ  (1

 يستحقه شعبنا .

يشجع )ألنه:(  ولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة  تساهل المسؤ (2

 انون/ ويقود لفساد أكبر/ ويضعف قيم المواطنه.  على انتهاك الق

تفتك المجتمعات / وتقوض قيم    ى :() تؤدي إلالواسطة والمحسوبية   (3

 صالحة.اواة وتكافؤ الفرص والمواطنة ال العدالة والمس

 .  للمواطن بموظفين غير أكفياءالتجاوز على مؤسساتنا وإثقاالً لها و (4
 

 

 

الرسوومي كمووا حووددها س : ما طرق معالجة الخلل فووي األداء  
 جاللة الملك عبدهللا الثاني :

عمليات اإلدارة فيها /    لتطوير   تضافر جهود مؤسسات الدولة  :

سي  وإرساء /  مفهوم  القانون  مسيرةادة  ع  ضمن  مل  تخضع 

 تطوير بشكل دوري . لالمؤسسات واألفراد للمراجعة والتقييم وا

 

بوودهللا س : بين المعيار واألساس الذي حوودده جاللووة الملووك ع
 الثاني للتعيينات في المواقع الحكومية :

 لجدارة . االلتزام بمبدأ الكفاءة / وا

 

وم موون خووالل رؤيووة س : كيف نواجه التحديات من حولنا الي
 دهللا الثاني :جاللة الملك عب

 عي وإدراك لتحديات الواقع . ونحدد مسارنا نحو المستقبل ب -أ

 ا . ورؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتن   -ب

مواجهة   -ج على  والقدرة  واالزدهار  واألمان  السالم  لهم  فنترك 

 أصعب الصعاب. 

 

موون كوول  : ما المطالب التووي حووددها الملووك عبوودهللا الثوواني  س
 ا العزيز :مواطن يعبر عن حبه لبلدن

 احترامه لقوانينه .  (1

 ادة القانون األساس في سلوكنا وتصرفاتنا " . ييكون مبدأ س (2

بيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة   وحذر من " التواني في تط (3

ة بأجهزة الدولة  لضياع الحقوق / ويضعف الثق  )ألنه يؤدي:(

 ومؤسساتها ". 

----------------------------------------------------- 

 

 : السابعة  النقاشية الورقة س: 
 

 : أبرز ما سعت إليه الورقة النقاشية السابعة ؟ س
ور والتقدم واإلنجاز للمسيرة التعليمية التط   عمل المزيد من  -1

 كافة المراحل . ل

 التركيز على : -2

 العمل اإليجابي .  -أ

المؤس  -ب في  التميز  جعل  هو  وعلى  التعليمية  سات 

األسمى  (التميز):    الهدف  واألدبي والمهني    :  العلمي 

 راع والعلوم الرياضية والفنون. تاالخو

 ر . الرأي اآلخ  وتقبل الحوار  تشجيع لغة  -3

 الثقافي والبيئي .  وضرورة التنوع -4

 .  بة التطور في العلومالتردد والخوف من مواك  والبعد عن -5

 

لنقاشووية السووابعة لتشووجيع لغووة س : فسوور : سووعت الورقووة ا
 لعلوم :اوار والبعد عن التردد من مواكبة التطور في الح

  / مواجهة التطرف  ه / وفي حل مشكالت  لهسنداً    ليكون التعليم 

 يساهم في رفعة وتطور الوطن .  ليكون عنصراً بناءو

 

لووذلك الملووك عبوودهللا الثوواني فووي  س : أهمية التعليم كما أشار
 )من قائل العبارة:(  السابعة : الورقة النقاشية

 ر . خمشتركة لفهم اآل التعليم يشكل أرضيةإن  -1

 ، بعيداً عن الغلو والتعصب .  وتعميق قيم التسامم -2

اإلو  -3 الشامل تحقيق  وثيقاً    صالح  ارتباطاً  بالنهضة  يرتبط 

 تحديات . مهما كانت الظروف وال التعليمية
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 إعداد : أ. حسين المسالمة               م وما قبله2004جيل        (1) ف لمادة تاريخ األردن مكثفةمراجعة دورة   
 

  

األردن من أهم الثروات كما جاء س : فسر : تعد الموارد البشرية في 
 في الورقة النقاشية السابعة :

 )فسر:(هللا الثاني يعلم أنها تمثل بحق أهم الثروات  دألن الملك عب 

هذه    -1 متطوراً  األجألن  تعليماً  نالت  االبتكار  يال  مهارات  ينمي 

 واإلبداع والتفكير الناقد . 

ل ، وتحقيق التغير وألنه ال يمكن لألردن مواجهة تحديات المستقب  -2

 .   : )بالعلم والمعرفة والثقافة ( ب واعي يتسمشبادون وجود 

 

ردن س : بين دور جاللة الملك عبدهللا الثاني في تطوير التعليم فووي األ
 في عهده كما جاء في الورقة النقاشية السابعة :

أن    -1 لنهضة  استطاع  ترسل   تعليميةيؤسس  وجديدة  شاملة  أردنية 

 عالم . تميزة والقديرة إلى جميع دول الكفاءاتها الم

: والتي   ير العملية التعليميةوحسم الجدل الواسع والدائر حول تط  -2

 . عربية اإلسالمية  تنطلق من لغة القرآن / وروح الحضارة ال

 

كما جاء فووي  س : بين مستقبل التعليم الذي يريده الملك عبدهللا الثاني
 الورقة النقاشية السابعة :

:تعلي   -1 على  مبني  والفه  م   / / االستقصاء  والتحقق   / والبحث   / م 

 والتحليل .  / والتدقيق / والنقد 

 والبعد عن التلقين .  -2

وبنائ   -3 الشخصية  صقل  على  على   هاوالعمل  الطلبة  وتحفيز   /

لغاته    بجميع  العالم  ومخاطبة  يك   )فسر:(التواصل  سمة حتى  ون 

 بة العلم والتكنولوجيا . المجتمع األردني : التقدم والتطور ومواك
 

 

المؤسسووات التعليميووة  بين أبرز ما دعا إليه الملك عبدهللا الثووانيس :  
 في الورقة السابعة :)دور المؤسسات التعليمية(

وتحفيزها  -1 القدرات  تشجع    تنمية  التي  التعليمية  األساليب  أحدث  عبر 

 . إلبداع  على الفهم وا

 . لتطبيق  العلم والعمل والنظرية وا  تجمع بين -2

 مهنة. وأمام أبنائها ليتفوقوا في كل علم   تفتم آفاقاً جديدة -3

حديثةواستحداث    -4 تعليمية  دراسية،    منظومة  :( :    ومناها  فسر   (  

 اقاً في التفكير الناقد / ولتشجع اإلبداع / وتعلم أدب االختالف. لتفتح آف

على    بالمعلم   االهتمام   -5 بحصوله   : التعليمية  العملية  المهارات  كركن 

 جيال نقية ومنتمية نباهي بها األمم التي تمكنه من إعداد أ
 

الوسووائل أو الطوورق التووي أشووار إليهووا الملووك عبوودهللا الثوواني   نس : بي
 ع معرفة كما جاء في الورقة النقاشية السابعة :إلنتاج مجتم

 العدالة .  -1

 .  وتكافؤ الفرص  -2

ومدارسنا    -3 جامعاتنا  تحويل  للوضرورة  ومختبرات  مصانع  لعقول 

 .  الكتشاف الميول 
 

ردنوووي والمووودارس ألس : بوووين دور الحكوموووة ومكونوووات المجتموووع ا
 والجامعات في تطوير التعليم :
نهضة تعليمية " تطوير التعليم" كما جاء  س : بين كيف يمكن تحقيق
 في الورقة النقاشية السابعة :

والمدارس   /ألردني ومكونات المجتمع ا   / الحكومة  :    افر جهود الجميع تض   -1

 تفوق واإلبداع . للتوفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز واوالجامعات   /

من خالل  ا البشرية  لبناء قدراتنا ومواردنوتأمين االحتياجات الالزمة    -2

نته / ويقوم بعمله بكل منظومة تعليمية ناجحة تعيد للمعلم واألستاذ الجامعي مكا  :

أ لأمانة ورغبة / ويستطيع  العناوين السامية  نرى مدارسنا مشاعل ن يترجم هذه 

 رتقاء المنشود . ال للمعرفة ومكان للتغير وا
 

س : بووين كيووف يمكوون أن تكووون مدارسوونا مشوواعل للمعرفووة 
صووقل المواهووب ، ومكووان لتنميووة وتوودريب القوودرات ومكووان و

كمووا جوواء فووي الورقووة النقاشووية للتغيوور واالرتقوواء المنشووود 
 السابعة :

 ل منظومة تعليم حديثة :من خال -

 مدارك الطلبة .  توسع -1

 مهم . اوتفتح آفاق المستقبل أم -2

3-    : متسلحين  بأنفسهم  ثقتهم  من  وتزيد  تفكيرهم  وتعمق 

لقوي / والثقة القوية / واالعتزاز بهويتنا اإلسالمية  باإليمان ا 

واألجداد المتميز / والرغبة في التعلم  والعربية وتراث اآلباء  

 ديثة . واإلبداع ومواكبة المستجدات الحوالتطور 
 

----------------------------------------------------- 

 

 : الثاني عبدهللا لملكل ةالخارجي السياسية اإلنجازاتس: 

  وإقامة  /  رضهألحّق الشعب الفلسطيني في العودة    دعم (1

أهمية  وتأكيد    /  تقلة عاصمتها القدسدولة فلسطينية مس

 . سالمية والمسيحية والدفاع عنها المقدسات اإل

السمحة (2 اإلسالم  رسال  /  إبراز صورة  عمان    ةوإعالن 

 محاربة التطرف واإلرهاب. ل )علل:( م2004

  للدفاع )علل:(مؤتمرات الدولية في ال المشاركة الفاعلة (3

العربية القضايا  الل  والوقوف   /  عن  الدول  عربية  جانب 

 .ها قضايا  وحل /منها أ للمحافظة على 

على    حصول (4 دائمةاألردن  غير  مجلس    في   عضوية 

للمرة   األمن موترؤسه    /  م2014  الثالثة األمن   جلس 

 م(.2015 - م2014في المدة بين ) مرتين

تحديات  (5 واالقتصادية   األردن  إبراز  واألمنية    السياسية 

 . في المؤتمرات العالمية
 

 وفيق والسداد                         مع تمنياتي لكم بالت

 المسالمة أ. حسين  
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داد : ـإع  

 أ. حـســـــيـن الـمــســـالمــة 
  

( 0786399928الرابية :)   /   (0795655900الجاردنز : )(  /  0796647142خلدا )  

    
 

( وما قبلها 1220  المعيدين خطة )( و  2202) خطةللنظاميين  نوية العامةامتحان الثا  

 

 

 
   

0790107070 

 

065680888 

 

   (facebook) ـ ال متابعة صفحة :   واجهون صعوبة في الحفظللطلبة الذين ي

 ( سكايمسالمة _مدارس الحسين )
 معلومات " تثبيت اللالحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف احرص " 

 

sky  International Schools  :   (06 5680888) (0790107070) لقضاة       ا ئرة قاضي  -  خلف  دا لجاردنز  -ا  عمان   

Facebook :  مدارس سكاي_ حسين مسالمة                                                                                      www.sky-schools.com 

 

http://www.sky-schools.com/
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 : صـورالـعـ عـبـر  األردن :  ـىاألول الـوحـدة       

أن يبتها  -1 األردن  األردن  .. االستقالل والسيادة ..    إن من حق  العرب شرق  أهم جزء من بالد  / شارك    هو : 

 .. نسر لسروره.  رب التحرير لذلك .. يسر بتحقيق أهدافهالحجاز في ح
في مهرجان عمان  ين  عبدهللا بن الحساألمير  

(1946) استمؤكداً    م  إمارة  ضرورة  قالل 

بي ..نتمنى لها العزة والثبات  .. في وضع أسس الثورة العربية .. وانتهت إلى وطن عر  لقد كنت خادم األمة -2 شرق األردن 

 توثيق الصالت األخوية بينها ... ..العمل جاهدين ل

قرار البيعة  له  د هللا األول عندما رفع الملك عب ، شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي  قرار متكالً على هللا تعالى أوافق على هذا ال -3

 بالملك . 

،    يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية هللا ...  ورمز كيانه  رجائه    " من نعم هللا أن يدرك الشعب بأن التاج معقود -4

والتعاون مع  ..  خدمة شعبنابعون هللا على :   . .. المثابرون  ة مخافة هللا العدل أساس الملك ، ورأس الحكمألن  

/    ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا   جوار البلد المقدس فلسطين العربية الكليمةن في  .. ونح العرب  إخواننا ملوك 

 يهدينا صراطاً مستقيماً ".  إلى هللا العلي القدير بأن يسدد خطانا ... وأن متوجهين

المل  الحسينخطاب  ابن  األول  عبد هللا  في    ك 

 خطابه يوم االستقالل 

 

 :  األردن في الهاشميين ملوكلل السياسية  اإلنجازات : الثانية الوحدة  
لعرب  ، ومن َكِرهَ ا  وحفظ لهم صبغتهم  هم إلى خيرهم ،وقاد  ,   ووحد صفوفهم   ،   من أَحبَّ العرب جمع بين كلمتهم" -1

 . دعاهم إلى التفرقة"
  األول ابن الحسين الملك عبد هللا 

، والثقة بكفاءة    ، والثقة بإمكانياته  الوطن  ى الثقة بهذا، ويحتاج إل  والتعاون   حتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزري" -2

أمة هم وحدهم،    أبنائه في كل  اليائسين  ا  علة تأخرها وضعفها   إن  ال لفي حين أن أصحاب  واثقين باهلل هم  عزيمة 

 ".  ر غنى ومن الضعف قوةالذين يجعلون من الفق

 ك طالل بن عبدهللا لمل ل

وإنني سأنمي هذه المحبة وهذه الثقة  ..  وثقته  من محبة الشعب د قوته بعد هللاالعرش الذي انتهى إلينا ليستم"إن  -3
والعمل والتضحية في سبيل   / لكممجانبة الراحة من أج: فأخذت على نفسي ..  الحهابخدمة األمة ورعاية مص

 ه نموت". الذي له نحيا وفي سبيل وطنناإعزاز 
 

 لملك الحسين بن طالل ل

وحين يشتد به العود    /   وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم  /   ع في صفوفكم ويترعر  دهللا عب ولسوف يكبر" ...  -4

لبهجة العميقة  وسيذكر تلك ا  /  واحد منكم بشرى مولده  سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كلالساعد  ويقوى له  

 تكم ووفاؤكم إلى أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم". التي شاءت محب
 

الحسي  األردني  الملك  للشعب  طالل  بن  ن 

   الملك عبدهللا الثاني  بمناسبة مولد 

دأ  ردني ميزته اإلبداع، وطريق اإلبداع يب، فاإلنسان األة من التعليميكل أردني بأفضل نوعطموحي هو أن يحظى    " -5

 بالتعليم".
 

  الثاني الملك عبدهللا

اآلخر إن  " -6 لفهم  مشتركة  أرضية  يشكل  قيم ،    التعليم  والتعصب    وتعميق  الغلو  عن  بعيداً   ، وتحقيق  ،  التسامم 

 . "مهما كانت الظروف والتحديات  النهضة التعليميةاإلصالح الشامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً ب

قاشية  في الورقة الن  الملك عبدهللا الثاني 

 السابعة  

 

 :  الفلسطينية والقضية األردن :  الثالثة  الوحدة    
على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل من السالح    نباتتربض في الج  وكانت األسود" -1

 ". ئير األسود: هللا أكبروتفجر زلوبها العميق من اإليمان باهلل والوطن، والكثير من العزم، وفي ق 
 

الحسي الجيش  الملك  جنود  هنّاً  بن طالل  األردني  ن  العربي 

 بانتصارهم في  معركة الكرامة 

، وال أسكت وفي  ون فلسطين ألهلها العرب، وال أقبل بالتجزئة، وال أقبل باالنتدابل إاّل أن تك"ال أقب -2

 بالعهود التي قطعتها للعرب". دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء عروقي 
 

 الحسين بن علي الشريف 

من أقواله المشهورة عن  بن الحسين / الملك عبدهللا األول ا ى هناك وأموت على أسوار المدينة". سأذهب إل" -3

 القدس

لقد   -4 القدس "  أهلي بوجوب دفني في  قبر    أوصيت  إني  إلى جوار  الشريف،  أبي في ساحة الحرم 

 ". ع القدس بعد الموت وأنا على قيد الحياة، وأريد أن أبقى م أريد القدس معي 
 

/ ولم تنفذ لظروف    لملك عبدهللا األول ابن الحسين اوصية  

 قاهرة . 

وال  رضي هللا عنه،    دس العربية أمانة عربية إسالمية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب إن الق" -5

رائيل  ، ولن تتمكن إسرف بها أو التنازل عنهاحق التصمن العالَميْن العربي و اإلسالمي    ك أحديمل

 ا الواقع، ولو بدا ذلك ممكناً إلى حين". وال سواها من تغيير هذ
 

ب  الحسين  ترتكز على  رؤيته  كانت    ن طاللالملك 

: وقومي  ديني   : عن    بعدين   الدفاع  استمر 

( احتالل  من  بالرغم  (  1967القدس   : )فسر  م( 

القدس ليست موضوع مساومة، أل ن  أكد أن 

 ة. القدس جزء من األرض العربية المحتل
 

 ق والسداد مع تمنياتي لكم بالتوفي

 أ. حسين المسالمة 
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 إعداد : أ. حسين المسالمة               م وما قبله2004جيل        (1) ف لمادة تاريخ األردن مكثفةمراجعة دورة   
 

  

 لمادة تاريخ األردن / الفصل األول   /ردن عبر العصور  األ: ها في وحدة أهم األحداث وتاريخ
     

 .واحتالل فرنسا لها العربية الفيصلية في سوريا انهيار الحكومة  م1920 1

 ينة معان .ألمير عبدهللا بن الحسين إلى مدتوجه ا م1920/  الثاني/ تشرين  21 2

 األمير عبدهللا في عمان. وطنية في األردناستقبل زعماء الحركه ال م1921/آذار/  2 3

 ونستون تشرتشل / وهربرت صموئيل في القدس.لقاء األمير عبدهللا بن الحسين مع  م 1921/ آذار / 29 4

 األردن برئاسة رشيد طليع.تشكلت أول حكومة في شرق  م1921نيسان//11 5

 المعاهدة األردنية البريطانية. م 1928/ شباط /  20 6

 .في عمان  ؤتمر الوطني األولانعقاد الم م1928 7

 لدستورية.ن األردن وصل إلى مرحلة استكمال بناء مؤسساته ااعترفت بريطانيا بقرار هيئة األمم المتحدة أ م1945 8

 عبدهللا بن الحسين .ير األمة مهرجان أقيم تحت رعاي م 1946/ كانون الثاني /  28 9

 الخامس النائب عن الشعب األردني أمر إعالن استقالل البالد األردنية .ني التشريعي األرد المجلس بحث م1946أيار  15 10

 عديالت الدستورية.جملة من التالتشريعي األردني الخامس  المجلسجلسة استثنائية ، أقر بها  م 1946ار عام أي 22 11

 استقالل المملكة األردنية الهاشمية.إعالن  م 1946ر / / أيا 25 12
 

 
 

 ل األول لمادة تاريخ األردن / الفص  /اإلنجازات السياسية للهاشميين  :  ث وتاريخها في وحدة أهم األحدا 

 :   الملك عبد هللا األول ابن الحسين  ❖

 . ولد في مكّة المكّرمة م1882 1

 وأتم دراسته فيها. بن علي إلى األستانة )إستانبول( ، انتقل مع والده الشريف الحسين م1893 2

 تراك .عالن الثورة العربية الكبرى  تولّى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من األ عند إ م1916 3

 .مشروع سوريا الكبرى  م1943 4

 . بروتوكول اإلسكندرية م1944 5

 .ة الدول العربيةجامع م1945 6

 . برى ت جامعة الدول العربية قراًرا بإلغاء مشروع سوريا الكاتخذ م1946 7

 م.1928صدور دستور وإلغاء القانون األساسي الصادر عام  م1947 8

 . ة مع األردنيآماله على قيام وحدة ثنائعقد الشعب الفلسطيني / يحا، ورام هللا، ونابلس(مؤتمرات )عمان، وأر م1948 9

 . جلس النيابي الجديد الذي يمثل الضفتينمال انتُِخب   م1950نيسان  11 10

 . ن عن قيام وحدة الضفتينعلأُ  م1950يسان ن 24 11

 .سين على أبواب المسجد األقصىالملك عبد هللا األول ابن الحاستشهاد  م1951تموز  20 12

 
 :  عبدهللاالملك طالل بن  ❖

 . عبدهللاولد الملك طالل بن  م1909 1

   . ة ساند هيرست العسكرية في بريطانياكليتخرج من  م1929 2

 يًّا للعهد.عُيِّن  ول م1947/آذار / 7 3

 .خطوط المواجهة األمامية وكان يقاتل مع الجيش العربي األردني في /شارك في حرب فلسطين  م1948 4

 . الضمان الجماعي العربي اتفاقية / ير طالل ملكًا للبالدشهاد الملك عبد هللا األول نودي باألمعلى إثر است م1951 5

 .تنازل عن الحكم لنجله األمير الحسين  بسبب مرضه/  اسبةأنشئ ديوان المح/   دستورالإصدار  م1952 6

 الملك طاللتوفي  م1972 /تموز  / 7 7

 
 :  عبدهللا الثاني ابن الحسين الملك   ❖

 انولد في عم م1962كانون الثاني  30 1

 تاون لدراسة الشؤون الدولية.التحق بجامعة جورج  م1987 2

 .(17ت الملكية )ي كتيبة الدباباقائداً لسرية ف م1989 3

 .قائداً للقوات الخاصة الملكية م1994 4

 وريةالملك عبدهللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدست تولى م1999 /شباط  / 7 5

 ة .أنشئت المحكمة الدستوري م2011 6

ترؤسه مجلس األمن الدولي  ، وم 2014ي عام  ضوية غير دائمة في مجلس األمن الدولي للمرة الثالثة فحصول األردن على ع م2014 7

 م(. 2015 - م 2014مرتين في المدة بين )

 .ة على قانون الالمركزيةقدصدرت اإلرادة الملكية السامية، بالمصا م2015 / كانون األول / 16 8
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 إعداد : أ. حسين المسالمة               م وما قبله2004جيل        (1) ف لمادة تاريخ األردن مكثفةمراجعة دورة   
 

  

 :   طالل  الحسين بن لك الم ❖

 . ولد في عمان م1935 /تشرين الثاني  /14 1

 الحسين بن طالل سلطاته الدستورية.تسلم الملك  م1953 /أيار  / 2 2

 . تعريب قيادة الجيش العربي األردني م1956/آذار/1 3

 .نية وإنهاء المعاهدة األردنية البريطا  م1957 4

 . ياالتحاد العربي الهاشم م1958 5

 .يصل الثانيتشهاد الملك فواس / نقالب العسكري الذي أطاح بالحكم الملكي في العراقاال  م1958 / تموز / 14 6

 .مشروع المملكة العربية المتحدة م1972 7

 .مر الدولي للسالم في جنيف بسويسراشارك األردن في المؤت م1973 8

 . لس التعاون الخليجي مج م1981 9

  :، وتفعيل الحياة السياسية والحزبية عن طريق  النيابية دن استطاع العودة إلى الحياة األر م1984 10

 م.1992وقانون األحزاب عام  / م1991والميثاق الوطني عام  / م1989خابات عام انت        

 .عمان مؤتمر القمة العربية )قمة الوفاق واالتفاق( في م1987 11

 . االتحاد المغاربي / مجلس التعاون العربي م1989 12

 اع العراقي الكويتي ضمن البيت العربي.حل النز/  ويتحرب الخليج الثانية ، الناتجة عن اجتياح العراق للك م1990 13

 .الجنوبي واتحادهما في دولة واحدةالمصالحة بين اليمن الشمالي واليمن  م1990 14

 .ي مدريدرك األردن في المؤتمر الدولي للسالم فشا م1991 15

 . لحسين بن طاللعمان لحضور تشييع جثمان الملك الراحل الم زعماء العالم توافد معظ م1999 16

 

 :  سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني ❖

 ين بن عبدهللا الثانيولد سمو األمير الحس م1994/حزيران /28 1

 ثاني وليّاً للعهداألمير الحسين بن عبدهللا ال اإلرادة الملكيّة السامية بتعيين سمو صدرت م 2009 /تموز / 2 2

 .تحدة األمريكية لدراسة التاريخ الدوليالواليات الم جامعة جورج تاون فيتخرج من  م2016 3

 .لشباب في مكافحة التطرف "بعنوان "صون السالم واألمن الدوليين ودور ا وليترؤسه لجلسة مجلس األمن الد م2015 /نيسان  4

 عمان. صدر عنه إعالنحيث  /دى العالمي األول من نوعه للشباب والسالم واألمن ورعى سمّوه فعاليات المنت م2015 /آب  5
 

/ الفصل األول  لمادة تاريخ األردن  /األردن وقضية فلسطين  : أهم األحداث وتاريخها في وحدة   
إلعمااار  دوق الهاشااميالصاانالملك عبدهللا الثاااني   شكل م2007 مؤتمر قم )قرية في إربد(. م1920

 . بة الصخرة األقصى وق

 الثاني مشروع ترميم القبر المقدس ق الملك عبدهللاإطال م.2016 اجتماع الحصن في إربد. م1929
 في كنيسة القيامة.

لمسجد األقصااى)منبر صااالح الاادين(، إعادة بناء منبر ا م2007/كانون ثاني/24 (.181) قرار تقسيم فلسطين رقم م1947
 به في مكانه بالمسجدوتركي

شم وأشرافهم منطقااة مكااة والمدينااة ى أمراء آل هاتول م1925م حتى 967 رب فلسطين النكبة /  ومعركة القدس .ح م1948
 ورعاية الحرمين.

ديين علااى الساالطان العثماااني سااعى بعد انقااالب االتحااا م1908 انسحابها من فلسطين . أعلنت بريطانيا م1948/ أيار /  15 
 الحسين لسد الفراغ الديني. الشريف

أهل القاادس بالشااريف الحسااين ، وبااايعوه أميااراً   رحب م(1924 - م1908)  معركتا اللّطرون وباب الواد. م1948/ أيار /  25
 للمؤمنين مرات عدة .

اً انتهاااء الخالفااة العثمانيااة التااي أعلاان األتااراك رساامي م1924 حرب فلسطين )النكسة(. م1967/ حزيران / 5
 م.أعوا 410ت القدس وبالد الشام حكم

الهاشاامية علااى األماااكن المقدسااة فااي   اتفاق الوصاااية م2013/ آذار /  31 معركة الكرامة. م1968/ آذار/ 21
 م.1924القدس منذ بيعة 

 اإلعمار الهاشمي األول . م(1951-1922) ها( .1393/ رمضان /  10ب تشرين )رمضان( )حر م1973/ تشرين أّول /  6

 ترميم كنيسة القيامة . م1949 غزو إسرائيل جنوب لبنان. م1982 

ى وثيقااة البيعااة فااي فلسااطين علاا  وقاااّع الشااعب العربااي م1924
 للشريف الحسين بن علي.

 اإلعمار الهاشمي الثاني . م(1954-1964)

 الهاشمي الطارئ .اإلعمار  م(1969) توفي الشريف الحسين بن علي . م1931

 اإلعمار الهاشمي الثالث. م(1994-1992) ى .حسين لجنة إعمار المسجد األقصشكل الملك ال م1954

 اإلعمار الهاشمي الرابع. م(1999-1994) جنة ملكية للقدس.لملك الحسين لشكل ا م1971

 ي الخامس.اإلعمار الهاشم مستمر( -م1999) ر فك االرتباط. استثناء القدس من قرا م1988
 

 

 تاريخ األردن / الفصل األول  لمادة /رسالة عمان    : وحدة أهم األحداث وتاريخها في 
 الثاني ومجموعة من كبار علماء األردن رسالة عمان .ملك عبد هللا أصدر ال ها(1425م()2004) 1

 ( بلًدا. 84عمان وأقروها من ) القادة الدينيين والسياسيين الذين وقعوا رسالة ( من 552) 2006تموز  -2005تموز 2

 نوان : )وسطية اإلسالم بين الفكر والممارسة( المؤتمر األول الذي كان بع م2004 3

 ي الذي جاء بعنوان : )الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة(المؤتمر الثان م2006 4

 المتحدة في دورتها السبعين . ي في خطابه أمام الجمعية العامة لألممالحرب التي وصفها الملك عبدهللا الثان م2015ول أيل 28 5
 

   حسين المسالمةمع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد               أ. 
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 احرص الحصول على :  المكثف  عند حصولك علىأخي الطالب 
 في تسميع كل درس / مجموعة أوراق عمل لألستاذ حسين المسالمة .  اختبر نفسكملخص  -1

+  اتها مع إجاب سئلة الوزارية السابقة مرتبة على الدروس لكل درس حسين المسالمة ، وتشمل : األ لألستاذ  زارية دوسية األسئلة الو  -2
 ضع دائرة لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها . لكل الدورات الوزارية السابقة مع إجاباتها + أسئلة نماذج االختتبارات الوزارية 

 . ة على كل درس لألستاذ حسين المسالمة مع إجاباتها النموذجية لكل المادة موزع ع دائرة دوسية أسئلة ض -3

 .  لألستاذ حسين المسالمة  قبل االمتحان مراجعة النهائيةاألسئلة المتوقعة وال -4

 )حسين المسالمة _مدارس سكاي(   (facebook )صفحة الـ لكل جديد تابع  -5
 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد
 أ. حسين المسالمة 

 
 
 
 

 

   (facebook) ـال متابعة صفحة :   ظاجهون صعوبة في الحفوللطلبة الذين ي

 ( مسالمة _مدارس سكايالحسين )
 مات " تثبيت المعلولالحصول على نسخة ورقية واضحة للمكثف " احرص 

 




