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 مدارس االتحاد الثانوٌة                            رفاعً             األستاذ زكرٌا ال

 -فً سورٌا عام : الفٌصلٌة  انتهت  الحكومة العربٌة -1
 1195 -د                 1191 -ج               1191 -ب                  1111 -أ

 
  -تشكلت حكومات محلٌة فً األردن بعد انهٌار الحكومة العربٌة فً سورٌا  فً كل من : -9
 الكرك و معان واربد   -الكرك والسلط وعجلون                           ب -أ

 معان الكرك واربد      -د            الكرك عمان اربد                      -ج
  
بعد انهٌار الحكومة العربٌة فً سورٌا لجؤ أبناء االردن واحرار العرب لقٌادة حركة العربٌة فً  -3

  -االردن إلى:
 السلطان عبد الحمٌد الثانً   -ب               الحسٌن بن علًالشرٌؾ  -أ 

 ٌصل بن الحسٌن األمٌر ف -د    األمٌر علً بن الحسٌن              -ج
 
 وزٌر المستعمرات البرٌطانً  الذي عقد األمٌر عبدهللا بن الحسٌن اتصاالت معه  فً القدس -4

  -هو :   1191آذار  91فً      
 بٌك باشا  -تشرتشل               د -ج    كلوب باشا        -هربت صموئٌل            ب -أ

 
 عقد األمٌر عبدهللا بن الحسٌن اتصاالت معه  المندوب البرٌطانً فً فلسطٌن الذي   -5

  -هو :   1191آذار  91فً القدس فً           
 بٌك باشا  -د        تشرتشل         -ج         كلوب باشا     -هربت صموئٌل          ب -أ

 
 :فًتشكلت أول  حكومة فً شرق األردن   -6
                                       1195اٌار  95 -د    1191آذار   31 -ج  1191آذار  9  -ب      1191نٌسان  11 -أ

 
 -رئٌس أول حكومة فً شرق األردن هو : -7
 حسٌن الطراونة  -ابراهٌم هاشم            د -سلٌمان النابلسً     ج  -رشٌد طلٌع     ب  -أ

 
  -أبرمت  المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌة  فً عام : -7
  1191  -د              1157  -ج                  1195 -ب                   1191 -أ

 
 -من أهم بنود  المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌة  : -1
 االعتراؾ بتؤسٌس إمارة شرق األردن   -اإلمارة األردنٌة دولة عربٌة مستقلة  ذات سٌادة     ب -أ 

 الحكومة مسإولة أمام البرلمان .  -د               ٌجب أن تكون االنتخابات حرة          -ج
 
  -عقد المإتمر الوطنً األول  فً االردن عام : -1
  1199   –د              1191 -ج                 1191 -ب                  1191 -أ

 
  -ة :المإتمر الوطنً االول هو أول مإتمر وطنً فً تارٌخ األردن الحدٌث وكان برئاس -11
 حسٌن الطراونة  -ابراهٌم هاشم    د -سلٌمان النابلسً       ج  -رشٌد طلٌع        ب  -أ  

 األردن عبر العصور                  الوحدة األولى
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  -القائل )إن من حق األردن  ان  ٌبتهج  بما هو حق له  من تمام االستقالل والسٌادة ( هو : -11
 بن الحسٌن    الملك طالل  -ب                         الملك عبد هللا  األول ابن الحسٌن -أ

 الشرٌؾ الحسٌن بن علً  -الحسٌن بن طالل                                      د -ج     
 

رئٌس الوزراء  الذي رافق الملك عبد هللا االول ابن الحسٌن  إلى برٌطانٌا الستكمال إجراءات  -19
 -االستقالل هو :

   ابراهٌم هاشم -دحسٌن الطراونه        -ج     رشٌد طلٌع -بعلً خلقً الشراٌري       -أ   
 

وشح الملك عبد هللا ابن الحسٌن عبارة   ) متكال على هللا تعالى  أوافق على هذا القرار شاكرا  -13
   -لشعبً واثقا بحكومتً (  على :

 المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة   -ب                      المٌثاق الوطنً        -أ
 وحدة الضفتٌن  -د                            ستقاللقرار اال  -ج
 

          -تم  استقالل المملكة األردنٌة الهاشمٌة  فً  : -14
 1153اٌار  9  -د          1156آذار 1 -ج       1146اٌار  95 -ب    1146أٌار  15   -أ

 
  -لقب فهر ٌرجع إلى : -15
 قصً بن كالب  -عبد المطلب          د -ج    قرٌش      -عون بن محسن         ب -أ  
 

  -لقب راعً الهدالء ٌرجع إلى : -16
 قصً بن كالب  -عبد المطلب          د -قرٌش      ج -عون بن محسن       ب -أ  
 

 -:   بن هاشممن  أبناء عبد المطلب واحد مما ٌلً لٌس    -17
 قصً -حمزة                د -ج    أبو طالب          -عبد هللا          ب   -أ  

 
 -ٌرمز اللون األسود فً الراٌة األردنٌة    إلى راٌة : -11 

 آل البٌت -د االسرة الهاشمٌة  -الدولة األموٌة   ج -الرسول صلى هللا علٌه وسلم     ب -أ    
  

  -ٌرمز اللون األسود فً الراٌة األردنٌة    إلى راٌة : -11
 آل البٌت  -الدولة العباسٌة         د -الدولة األموٌة             ج -ٌة      بالدولة الفاطم -أ

 
  -ٌرمز اللون األبٌض فً الراٌة األردنٌة    إلى راٌة  : -91

 آل البٌت -الدولة العباسٌة        د -الدولة األموٌة        ج -االسرة الهاشمٌة        ب -أ
  -ة األردنٌة    إلى:ٌرمز اللون األخضر فً الراٌ -91

 آل البٌت  -د  الدولة العباسٌة   -ج  الدولة األموٌة   -ب    الرسول صلى هللا علٌه وسلم   -أ
 

 ٌرمز اللون االحمر  فً الراٌة األردنٌة    إلى :  -99
  آل البٌت   -د           الدولة العباسٌة   -ج الدولة األموٌة     -ب        االسرة الهاشمٌة -أ
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الذي ٌرمز أن نظام الحكم  فً المملكة األردنٌة  نظام ملكً  وراثً  فً شعار المملكة األردنٌة  -93
 الهاشمٌة  : 

 الوشاح األحمر      -ب           التاج الملكً الهاشمً         -أ
 وسام النهضة من الدرجة األولى -د                  الكرة األرضٌة         -ج

 العرش الهاشمً ٌمثل له فً  شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة   :  -94
 الوشاح األحمر       -ب                          التاج الملكً الهاشمً       -أ

 األولىوسام النهضة من الدرجة  -د                            الكرة األرضٌة          -ج
 

 الذي ٌرمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته فً العالم فً شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة  : -95
 الوشاح األحمر  -ب          التاج الملكً الهاشمً            -أ

 وسام النهضة من الدرجة األولى -د               الكرة األرضٌة            -ج
من شعار  المملكة األردنٌة  الهاشمٌة مطرز علٌه عباراة من الجهة على  الشرٌط األصفر   -96

  -الٌسرى )عكس الناظر له ( :
 ملك المملكة األردنٌة الهاشمٌة  -ب                   الراجً من هللا التوفٌق والعون -أ

  المملكة األردنٌة الهاشمٌة   -عبد هللا الثانً ابن الحسٌن ابن عون           د -ج
 
 -المملكة األردنٌة  الهاشمٌة مطرز علٌه عباراة فً الوسط  :على  الشرٌط األصفر من شعار -97

  ملك المملكة األردنٌة الهاشمٌة -بالراجً من هللا التوفٌق والعون                       -أ     
 ة الهاشمٌة المملكة األردنٌ  -عبد هللا الثانً ابن الحسٌن ابن عون                  د -ج  
 

 3971036970مدارس االتحاد الثانوية     EDYOUمنصة   االستاذ   زكريا  الرف اعي     
على  الشرٌط األصفر من شعار  المملكة األردنٌة  الهاشمٌة مطرز علٌه عباراة  من الجهة  -91

 الٌمنى ) عكس الناظر له ( :
 ملك المملكة األردنٌة الهاشمٌة  -بالراجً من هللا التوفٌق والعون                       -أ
 المملكة األردنٌة الهاشمٌة  -د    عبد هللا الثانً ابن الحسٌن ابن عون           -ج
 

  -الذي أبلػ الدول العربٌة والعالم بقرار االستقالل للملكة االردنٌة الهاشمٌة هو : -91
 وزٌر الداخلٌة  . -ملك           دال -رئٌس الوزراء         ج -ب        وزٌر الخارجٌة -أ   
 

  -الملك الذي لقب بالملك المإسس  هو الملك  : -31
 طالل بن الحسٌن      -ب                      عبد هللا االول  ابن الحسٌن  -أ

 عبد هللا الثانً بن الحسٌن   -د                          الحسٌن بن طالل        -ج
 ب بالملك البانً هو:الملك الذي لق -31

 الملك طالل بن الحسٌن   -ب                  الملك عبد هللا االول  ابن الحسٌن -أ
 عبد هللا الثانً بن الحسٌن   -د                                  الحسٌن بن طالل -ج
 

 الملك الذي لقب بالملك المعزز  هو :  -39
 الملك طالل بن الحسٌن        -ب                 عبد هللا االول  ابن الحسٌن -أ

 عبد هللا الثانً بن الحسٌن  -د                       الحسٌن بن طالل  -ج   
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 الوحدة الثانٌة     اإلنجازات السٌاسٌة للملوك الهاشمٌٌن فً األردن 
 سٌن الفصل األول      اإلنجازات السٌاسٌة فً عهد الملك عبد هللا األول ابن الح 
  
 :       مكة المكرمة  ولد الملك عبد هللا بن الحسٌن  فً مدٌنة  -1
 
  1119             -: ولد الملك عبد هللا بن الحسٌن  عام -9
 
  1113     -:انتقل الملك عبد هللا بن الحسٌن  مع والده إلى االستانة ) استنابول (  عام -3
 
  - ابن الحسٌن تحرٌرها من االتراك هو :المدٌنة التً تولى األمٌر  عبد هللا  -4 
 ٌنبع  -د       تبوك               -ج   جدة              -الطائؾ           ب -أ

  -مإلفات الملك عبد هللا األول األدبٌة كتاب : واحدة مما ٌلً ال تعد من -19
  لٌس سهال ان تكون ملكا -خواطر النسٌم د  -جواب السائل عن الخٌل األصائل ج -المذكرات ب -أ

 
  -تحول نظام الحكم  من أمٌري إلى :   1147بموجب دستور   -5
 مدنً ملكً وراثً  -د    مدنً نٌابً وراثً -نٌابً ملكً وراثً    ج -ملكً  نٌابً وراثً   ب  -أ

 
 ؟  من مشارٌع الوحدة العربٌة  التً طرحت عربٌا وساندها  الملك عبد هللا األول بن الحسٌن -6
 مجلس التعاون العربً  -المملكة العربٌة المتحدة   د -االتحاد العربً الهاشمً   ج -سورٌا الكبرى   ب  -أ

   
  -طرح مشروع سورٌا الكبرى عام :  -7

 1159 -د                1145 -ح          1147 -ب                1143 -أ      
 
ٌهدؾ  للوصول إلى   الوحدة العربٌة الكاملة . وقٌام دولة  مشروع من فكر الملك عبد هللا األول -1

 موحدة  فً سورٌا الطبٌعٌة    هو :
                                                                        المملكة العربٌة المتحدة -د    الهالل الخصٌب -ج   االتحاد العربً الهاشمً  -ب    مشروع سورٌا  الكبرى-أ

 
  -عقد بروتوكول اإلسكندرٌة إلنشاء جامعة الدول العربٌة عام :  -1
  1143 -د                   1151 -ج                 1144 -ب           1145 -أ

 
من الدول العربٌة التً شاركت فً  بروتوكول االسكندرٌة إلنشاء جامعة واحدة مما ٌلً لٌست   – 11

  -الدول العربٌة  هً :
 الٌمن   -د       الكوٌت         -ج        لبنان  -ب             سورٌا   -أ       

  
 احدى هذه الدول لم تشارك فً تؤسٌس جامعة الدول العربٌة : -11
 المؽرب  -د              السعودٌة -مصر                    ج -األردن          ب -أ   
  -ربٌة  عام :تؤسست جامعة الدول الع  -19

 1159 -د               1145 -ح              1147 -ب           1143 -أ      
  -مقر جامعة الدول العربٌة هو : -13

 بؽداد  -د         الرٌاض         -ج             عمان  -ب            القاهرة      -أ
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 إلقامة وحدة الضفتٌن منها     ؟ قرارات مإتمر أرٌحا واحدة مما ٌلً ال تعد من   -14
 المنادة بالوحدة الفلسطٌنٌة األردنٌة   -أ

 أن وحدة األردن وفلسطٌن هً مقدمة للوحدة العربٌة   -ب
 مباٌعة الملك عبد هللا بن الحسٌن ملكا على  األردن وفلسطٌن -ج
 المطالبة بإنهاء االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن . -د
 

  -ن لتكون طرٌقا نحو الوحدة العربٌة الشاملة  فً عهد  الملك :تمت وحدة الضفتٌ -15
 فٌصل بن الحسٌن   -طالل بن عبد هللا   د -الحسٌن بن طالل  ج -عبد هللا االول ابن الحسٌن   ب -أ

     
  -ٌن عام :تم وحدة الضفت -16

 1167 -د              1141 -ج              1151 -ب            1136 -أ
 

 مشروع قدمه نوري السعٌد رئٌس الوزراء   العراقً دعا فٌه إلى وحدة  بالد الشام والعراق  -17
 الهالل الخصٌب   -المملكة العربٌة المتحدة   د -االتحاد العربً الهاشمً ج -سورٌا الكبرى ب  -أ  
 

 أهم المإتمرات التمهدٌة إلقامة وحدة الضفتٌن  مإتمر :  -11
 أرٌحا  -نابلس                            د -م هللا                جرا -عمان      ب -أ

 
 الفصل الثانً                                الملك طالل بن  عبد اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
 
   1111                                -ولد  الملك طالل بن عبد هللا  عام :  -1
 
  -عٌن ولٌا للعهد  االمٌر طالل بن عبد هللا فً عام : -9
 1159 -د                    1147 -ج                1146 -ب          1191 -أ

 
  -من الحروب التً شارك فٌها الملك طالل بن عبد هللا  هً : -3
 مة معركة الكرا -د   1173حرب تشرٌن  -ج  1167حرب عام  -ب   1141حرب عام  -أ

 
   -قرر مجلس األمة األردنً   بالمنادة باألمٌر طالل ملكا  فً :  -4
               1153 \اٌار \9 -د     1151أٌلول   6      -ج  1159  \اٌار \9 -ب    1151 \نٌسان \94   -أ

 
والثقة   قائل العبارة : )) ٌحتاج هذا البلد إلى التآلؾ و التعاون وٌحتاج إلى الثقة بهذا الوطن -5

  -بإمكانٌاته والثقة بكفاءة أبنائه .إن الٌائسٌن فً كل أمة هم وحدهم علة تؤخرها وضعفها (( هو :
 الملك طالل بن عبد هللا   -الملك عبد هللا ابن الحسٌن                            ب -أ

 لثانً ابن الحسٌن الملك عبد هللا ا -د                           الملك الحسٌن بن طالل -ج  
 
  -إنجازات السٌاسة الداخلٌة  للملك طالل بن الحسٌن هً :واحدة مما ٌلً من  -6
 توثٌق العالقات مع الدول العربٌة   -ب              1159إصدار دستور عام   -أ

 التوقٌع على اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك  -دالمحكمة الدستورٌة             إنشاء    -ج
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  -نظام الحكم فً االردن هو : 1159حسب   دستور عام    -7
 مدنً ملكً دستوري   -نٌابً ملكً وراثً    د -ج  مدنً نٌابً وراثً  -ملكً وراثً نٌابً ب -أ

 
تطرح الثقة بالوزارة أو بؤحد الوزراء أمام النواب إذا قرر المجلس  عدم  1159حسب دستور عام   -1

  -الثقة بـــ :
 نصؾ عدد أعضائه  -رٌة المطلقة  من  مجموع أعضائه                            باألكث -أ

 اجماع  أعضاء  المجلس  -د                                 ثلثً أعضاء المجلس               -ج
 
وي الجهة المسإولة عن مراقبة إٌرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها  من خالل تقدٌم  تقرٌر سن -1

 لمجلس األعٌان والنواب  عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام ٌقصد به :
  مكافحة الفساد -دٌوان المحاسبة              د -مجلس األعٌان   ج -مجلس النواب    ب  -أ

 
 تم  التوقٌع على اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك ) اتفاقٌة الضمان الجماعً العربً( فً عهد الملك -11

:-  
 عبد هللا الثانً -طالل بن عبد هللا           د -الحسٌن بن طالل      ج -عبد هللا االول      ب -أ

 
  -تم  التوقٌع على اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك ) اتفاقٌة الضمان الجماعً العربً( عام : -19

 1153 -د                   1159 -ج                  1151 -ب          1151 -أ
 

 الفصل الثالث                          اإلنجازات السٌاسٌة فً عهد الملك الحســـــٌـن بن طالل 
 

 ولد الملك الحسٌن بن طالل فً  مدٌنة :  -1
 استنابول -القدس                د -عمان          ج -مكة المكرمة                ب -أ

 
  -ل فً  عام :ولد الملك الحسٌن بن طال -9

  1134 –د                        1136 -ج          1141 -ب         1135    -أ
  -انتقل الحكم لألمٌر الحسٌن   بعد أن تنازل عنه الملك طالل  عام : -3
 1159 -د                1151 -ج               1151 -ب         1153 -أ

 
س وصاٌا على العرش فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة بمقتضى الدستور المجلس الذي قرر تعٌن مجل -4

  -هو : 1159عام 
 المجلس القضائً االردنً   -مجلس الوزراء   د -ج  مجلس االعٌان -مجلس النواب    ب -أ  
 
  -تسلم الملك الحسٌن بن طالل سلطاته الدستورٌة  فً : -5
 1159 -د          1151 -ج                          1151 -ب            1153 -أ

 
قرر مجلس  الوزراء تعٌٌن مجلس وصاٌة على العرش بمقتضى الدستور بسبب عدم بلوغ الملك   -6

 -الحسٌن بن طالل  سن  :
 السابعة عشر قمرٌة  -الثامنةعشر قمرٌة       د -السابعة عشر شمسٌة    ج -االثامنة عشر شمسٌة ب -أ
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 ملك الحسٌن بن طالل: مإلفات المن   -7
   المذكرات  -خواطر النسٌم        د  -األمالً السٌاسٌة   ج -مهنتً كملك       ب  -أ  
 
  -مإلفات الملك الحسٌن بن طالل   منها :واحدة مما ٌلً ال تعد من  -1 
 ئٌل . حربنا مع إسرا  -لٌس سهال أن تكون ملكا        د  -خواطر النسٌم  ج -مهنتً كملك  ب  -أ

 
 قائل عبارة  ))) إن العرش الذي انتهى إلٌنا  لٌستمد قوته بعد هللا من محبة الشعب(  هو . -1
 الملك  طالل بن عبد هللا  -الملك عبد هللا االول ابن الحسٌن                           ب -أ

 هللا الثانً ابن الحسٌن  الملك عبد -الملك الحسٌن بن طالل                                    د -ج
   -هً  :طالل فً مجال السٌاسة الداخلٌة  إنجازات الملك الحسٌن بن واحدة مما ٌلً لٌست من  -11

 تعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً .  -تعزٌز النهج الدٌمقراطً .                        ب  -أ
  1159صدور دستور عام  -د   التعدٌالت  الدستورٌة .                          -ج
 

  -تم اتخاذ  قرار تعرٌب قٌادة الجٌش اإلردنً بهدؾ  : -11
 تعدٌل الدستور   -تحقٌق السٌادة الوطنٌة األردنٌة .                              ب -أ 

 اطً لتعزٌز النهج الدٌمقر -د          الدعوة إلى إجراء انتخابات                            -ج
 

  -تعرٌب قٌادة الجٌش العربً عام : -19
  1157\اٌلول \ 13 -د   1151 \تموز \95 -ج       1153\أٌار  \ 9 -ب     1156آذار    1 -أ

 
  -إنهاء المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌة عام  :تم    -13

  1146 -د                1156 -ج             1157 -ب                  1155 -أ
 

  -قرار تعرٌب الجٌش العربً اتخذ فً عهد الملك : -14
 طالل بن عبد  هللا  -د  عبد هللا الثانً ابن الحسٌن -ج  ابن الحسٌن  األول  عبد هللا -ب  الحسٌن بن طالل  -أ

 
أجرٌت  تعدٌالت عدة على الدستور  فً عهد الملك الحسٌن بن طالل بما ٌتناسب  مع التطورات   -15

  -فً :
 تحقٌق السٌادة الوطنٌة  -األمن الوطنً     د -السٌاسة الخارجٌة     ج  -السٌاسٌة  الداخلٌة   ب   -أ

 
   -تعطل المإسسات الدستورٌة  فً األردن  فً عهد الملك الحسٌن بن طالل بسبب : -16

 زمة االقتصادٌة األ -الصراع مع إسرائٌل      د  -حرب الخلٌج الثانٌة    ج -التعدٌالت الدستورٌة ب -أ
 صدر المٌثاق الوطنً عام : -17

 1111 -د                    1119 -ج                 1111 -ب           1111 -أ
 

  -تم صدور قانون االحزاب األردنً عام :  -11
 1111 -د                         1119 -ج              1111 -ب        1111 -أ  
 

 شارٌع الوحدة العربٌة فً عهد الملك الحسٌن بن طالل :من م   -11
 الهالل الخصٌب   -وحدة الضفتٌن    د -االتحاد العربً الهاشمً       ج -سورٌا الكبرى        ب  -أ
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 -هو : 1151المشروع الذي  اقترحه الملك الحسٌن بن طالل ٌضم األردن والعراق  عام   -91
 الهالل الخصٌب   -وحدة الضفتٌن        د -د العربً الهاشمً       جاالتحا -سورٌا الكبرى    ب  -أ

 
ٌمثل أنموذجا عملٌا 1111مشروع ٌضم كل من االردن والعراق ومصر والٌمن الشمالً عام   -91

 نحو سعً  الدول العربٌة نحو التضامن والعمل العربً المشترك :
 مجلس التعاون العربً    -وحدة الضفتٌن     د -ً   جاالتحاد العربً الهاشم -المملكة المتحدة     ب  -أ

 
 -عقد  مإتمر الوفاق واالتفاق  للجامعة العربٌة فً مدٌنة : - 99

 الرٌاض  -الرباط                     د -القاهرة        ج -عمان             ب -أ
 

  -عقد  مإتمر الوفاق واالتفاق  للجامعة العربٌة عام : -93
 1111 -د                   1119 -ج           1117 -ب             1111 -أ

 
  -من مشارٌع الوحدة العربٌة مشروع المملكة العربٌة المتحدة  فً عهد الملك :  -94
 فٌصل األول   -الحسٌن بن طالل      د -ج طالل بن عبد هللا  -ب عبد هللا االول ابن الحسٌن  -أ  
 

  -العربٌة مشروع المملكة العربٌة المتحدة فً عام : من مشارٌع الوحدة -95
  1111 -د              1111 -ج                1179 -ب                        1151 -أ

  -الدول التً تكون منها مشروع المملكة المتحدة هً: -96
 والسعودٌة ردن اال -د  االردن وسورٌا    -االردن وفلسطٌن     ج -االردن والعراق   ب -أ

 
  -انقالب عسكري أطاح بالحكم  الملكً  فً العراق واؼتٌال الملك فٌصل الثانً عام : -97
  1179 -د                    1157 -ج         1155 -ب           1151   -أ  
 

  -الملك :   1151رئٌس االتحاد العربً الهاشمً عام   -91
 فٌصل األول   -د  الحسٌن بن طالل     -جفٌصل الثانً  -ن   بعبد هللا االول ابن الحسٌ -أ  
 

 -واحدة من الدول التالٌة ال تعد  من الدول األعضاء فً مجلس التعاون العربً  : -91
 العراق  -د   مصر                      -جلبنان                   -األردن           ب -أ  

  -العربٌة  المتحدة هً :العاصمة المركزٌة للمملكة  -91
 رام هللا   -د                      عمان -دمشق                  ج -القدس             ب -أ 
 

  -ظهر مجلس التعاون الخلٌجً عام : -31
  1111 -د                       1111 -ج           1179 -ب                    1151 -أ 
 

  -مؽاربً عام :ظهر االتحاد ال -31
  1111 -د                 1111 -ج               1179 -ب                      1151 -أ

 
  -المجلس الذي انتهى بسبب حرب الخلٌج الثانٌة هو : -39

 االتحاد العربً الهاشمً -التعاون العربً           د  -ج  االتحاد المؽاربً  -التعاون الخلٌجً   ب -أ



 11 

 
  -الذي عقد فً مدٌنة : 1173شارك األردن فً المإتمر الدولً للسالم عام  -33

 بارٌس  -د     مدرٌد        -ج                جنٌؾ         -لندن                      ب -أ
 

   -الذي نص على : 337إتحاذ  الجمعٌة العمومٌة لالمم المتحدة قرارها    -34
  1167انسحاب اسرائٌل من االراضً المحتلة عام  -ب                        1173وقؾ حرب عام  -أ

 دعم حق الشعب الفلسطٌنً   -الصهٌونٌة هً شكل من أشكال التمٌٌز العنصري          د -ج
 

      -شارك األردن فً المإتمر الدولً للسالم  فً مدٌنة : 1111        -35
 بارٌس  -مدرٌد                       د -ج        جنٌؾ           -ب    لندن          -أ

 
  -هو :  1111ترأس الوفد األردنً للمشاركة فً المإتمر الدولً للسالم  عام   -36
 وزٌر الداخلٌة  -د  وزٌر االعالم      -ج         وزٌر الخارجٌة -رئٌس الوزراء        ب -أ  
 

  -لجنوبً  واتحادهما فً دولة واحدة  عام :المصالحة بٌن الٌمن الشمالً والٌمن ا -37
 1119 -د                           1111 -ج           1111 -ب        1111 -أ   
 

  -الذي شارك فٌه األردن  هو :  1173من نتائج    عن المإتمر الدولً للسالم عام  -31
 إدانة إسرائٌل                     -أ  
  1167ل من االراضً المحتلة عام انسحاب اسرائٌ -ب 

 الصهٌونٌة هً شكل من أشكال التمٌٌز العنصري   -ج
 فض النزاع بٌن   مصر وسورٌا من جهة  وإسرائٌل من جهة أخرى .  -د
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 الفصل الرابع                                 اإلنجازات السٌاسٌة  فً عهد  الملك عبد هللا الثانً 
 
  -ولد الملك  عبد هللا الثانً ابن الحسٌن عام :  -1 
  1165 -د            1161 -ج                            1163 -ب              1169  -أ

 
  -فً:  1117درس جاللة الملك  عبد هللا الثانً الشإون الدولٌة عام  -9
 جامعة أكسفورد .  -ب                ساند هٌرست  العسكرٌة                              -أ

 اكادٌمٌة دٌر فٌلد  -جامعة  جورج تاون                                                  د -ج
 

  -:1114الذي  اصبح  قائدا للقوات الخاصة الملكٌة  -3
 لثانً  بن الحسٌن األمٌر عبد هللا ا -األمٌر فٌصل بن الحسٌن                                 ب -أ

 األمٌر حمزه بن الحسٌن  -األمٌر علً بن الحسٌن                                  د -ج
 
  -تولى الملك عبد هللا الثانً سلطاته الدستورٌة ملكا لإلردن  عام : -4
 9111حزٌران  11-د      1117أٌار  9-ج      1111آذار  15 -ب            1111شباط  7 -أ 

 
 

  -مإلؾ كتاب فرصتنا األخٌرة  السعً نحو السالم فً وقت الخطر هو الملك : -5
 عبد هللا الثانً -طالل بن عبد هللا         د -الحسٌن بن طالل       ج -عبد هللا االول          ب -أ

 
ٌن بناء على قانون الالمركزٌة ٌتم انتخاب فً كل محافظة أعضاء   مجلس للمحافظة  على ان تع -6

 الحكومة  من أعضاء هذا المجلس  المنتخب ما نسبته :
 % 95 -%                      د51%            11 -%                ب31 -أ

 
 أبرز اإلنجازات السٌاسٌة الخارجٌة  التً تحققت فً عهد جاللة الملك عبد هللا الثانً هً :    -7

 استحداث الهٌئة المستقلة االنتخابات -ى أرضه      بدعم حّق الشعب الفلسطٌنً فً العودة إل -أ
 إعالن رسالة عمان  -د    ٌة                            إنشاء المحكمة الدستور -ج

 
 زكرٌا الرفاعً        \األستاذ 

  -ولد األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً  فً عمان عام    : -1
 1115 -د                             1114 -ج                 1119 -ب        1111 -أ   
 
األمٌر  الحسٌن عبد هللا الثانً     درس التارٌخ الدولً  فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  تخرج   -1

 من جامعة .  9116
 أكسفورد .  -ساند هٌرست  العسكرٌة                              ب  -أ

 اكادٌمٌة دٌر فٌلد  -د                               جورج تاون             -ج
 

  -تولى األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً والٌة العهد فً : -11
 9111نٌسان  11 -د      9115تموز  91 -ج     9115اٌار  9  -ب         9111تموز 9 -أ
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  -ترإس األردن لمجلس األمن الدولً مرتٌن فً المدة بٌن : -11

  9116\9115 -د         9115\9114 -ج      9114\9113 -ب      9111 \9111 -أ
 

 من مبادرات سمو األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً لتؤهٌل الكوادر الطبٌة  فً المجال الرٌاضً :-19
 مبادرة قصً  -مبادرة الحسٌن        د -مبادرة سمع بال حدود       ج -مبادرة حقق        ب -أ

 
  -أصؽر شخصٌة  سنا  تترأس مجلس األمن  منذ تؤسٌسه هو : -13

 األمٌر حمزه  بن الحسٌن    -األمٌر هاشم بن عبد هللا الثانً          ب -أ
 االمٌر الحسٌن بن عبد هللا  الثانً  -د      األمٌر ؼازي  بن محمد           -ج  
 

ستصدار قرار تارٌخً من مجلس األمن فً األمم نجح سمو األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً با  -14
 المتحدة  ٌعد االول من نوعه خاص بالشباب  والسالم واألمن وهو قرار رقم :

  9951 -د                             337-ج                       949 -ب           111 -أ
 

 -لً للمرة الثالثة فً عام :حصول األردن على عضوٌة ؼٌر دائمة فً مجلس األمن الدو -15
 9114 -د                               9111 -ج          9113 –ب           9111 -أ

 
من المبادرات التً اطلقها سمو االمٌر الحسٌن لتنمٌة مهارات الفرد والجماعة فً مجال التعاون  -16

  -والعمل المشترك هً :

 فرسان التؽٌٌر  -حقق                 د -ج            قصً    -سمع بال حدود         ب -أ

  -األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً هً : التً اطلقها  مبادراتمن ال -17
  خط الطوارئ -حقق             د -مهرجان القراءة للجمٌع           ج -ب   مدرستً    -أ

 
  -بد هللا الثانً مبادرة  :واحدة مما ٌلً  من مبادرات األمٌر الحسٌن بن ع -11

 مدرستً  -المعلم المتمٌز          د -قصً        ج -الحقٌبة المدرسٌة                ب -أ
 

  -من مبادرات األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً  لدعم األطفال الصم وتؤهٌلهم  هً : -11
 مدرستً  -د      قصً        -ج   سمع بال حدود           -خط الطوارئ للصم        ب -أ

 
  -إنجازات جاللة الملك عبد هللا الثانً على المستوى الداخلً:واحدة مما ٌلً ال تعد من  -91

  صدور المٌثاق الوطنً -ب                      إنشاء محكمة دستورٌة كجهة قضائٌة   -أ
 قانون الالمركزٌة   -د             ة مستقلة لإلشراؾ على االنتخاباتتؤسٌس هٌئ -ج

 
  -تم  إنشاء محكمة دستورٌة كجهة قضائٌة  مستقلة من أجل : -91

 رقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة ال -ب الفصل بٌن المتخاصمٌن                -أ
 تنظٌم العالقات بٌن المواطن المإسسات  الدستورٌة  -د              القوانٌن واالنظمة تفسٌر  -ج

  -القوانٌن الناظمة للعمل السٌاسً   فً مقدمتها قوانٌن  :  -99
 ممارسة الشعائر الدٌنٌة  -داالبنٌة الحكومٌة      -االنتخاب           ج -ب    العمل والتعلٌم     -أ
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  -المحكمة الدستورٌة  أنشئت عام :-93
 م  9111 -د  م                  1111 -م          ج    9115  -م      ب  1111 -أ

 
  -تتكون المحكمة الدستورٌة فً االردن من مجموعة من القضاة لمدة : -94

 ست سنوات قابلة للتجدٌد  -خمس سنوات قابلة للتجدٌد                                      ب -أ
 لتجدٌد               خمس سنوات ؼٌر  قابلة ل -ست سنوات ؼٌر قابلة للتجدٌد                              د -ج
 

تحفٌز المواطنٌن للدخول فً حوار بّناء   حول القضاٌا المهمة، والمشاركة الشعبٌة فً عملٌة  -95
  -صنع القرار تعنً :

 التعددٌة السٌاسٌة  -المواطنة الفاعلة         د -الدولة المدنٌة           ج -سٌادة القانون            ب -أ
 

اشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً  التً تناولت  ) مسٌرتنا نحو بناء الدٌمقراطٌة الورقة النق  -96
  -المتجددة ( هً   :

 السادسة  -الخامسة                 د -األولى               ج -الثانٌة           ب -أ
 

امنا الدٌمقراطً لخدمة جمٌع الورقة النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً  التً تناولت  )تطوٌر نظ -97
  -األردنٌٌن( هً  :

 السادسة  -الخامسة                                د -ج    األولى        -ب            الثانٌة -أ
 

الورقة النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً  التً تناولت ) أدوار تنتظرنا لنجاح دٌمقراطٌتنا  -91
  -المتجددة (هً :

 الثالثة  -السادسة                د -الخامسة                    ج -الرابعة            ب -أ
 

الورقة النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً  التً تناولت  )نحو تمكٌن دٌمقراطً ومواطنة فاعلة(  -91
  -هً   :

 السابعة   -دسة                  دالسا -الخامسة                    ج -الرابعة           ب -أ
 

الورقة النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً  التً تناولت  )تعمٌق التحول الدٌمقراطً: األهداؾ،  -31
  -والمنجزات، واألعراؾ السٌاسٌة( هً :

 عة الساب -السادسة                د -الخامسة                    ج -الرابعة            ب -أ
 

الورقة النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً  التً تناولت)سٌادة القانون أساس الدولة المدنٌة (  هً   -31
:-  
 السابعة  -السادسة                  د -الخامسة                    ج -الرابعة            ب -أ

 
لتً تناولت  )تطوٌر التعلٌم اساس االصالح الشامل الورقة النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً  ا -31

 ( هً :
 السابعة  -السادسة                  د -الخامسة                    ج -الرابعة          ب -أ

 
 االستاذ زكرٌا الرفاعً 
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   -: واحدة منها هً   مسؤلتٌن اساسٌتٌنإلى  تطرقت الورقة النقاشٌة األولى -39
 كٌؾ نرسخ التعددٌة السٌاسٌة  -ب                           حقوق االنسان  نضمنكٌؾ   -أ 

 كٌؾ  نركز على المواطنة الفاعلة  -د           كٌؾ نتخذ القرارات على مستوى الوطن   -ج
 

الممارسات االجتماعٌة التً ٌجب اتباعها لتجذٌر الدٌمقراطٌة  بحسب  واحدة مما ٌلً ال تعد من  -33
 -فً الورقة النقاشٌة األولى هً :ما ورد 

 المواطنة ترتبط بممارسة واجبات المساءلة  -ب                    اآلراء .           احترام  -أ
 توفٌر فرصة  للتنافس السٌاسً  . -االختالؾ فً الرأي ال ٌعنً الفرقة .     د  -ج
 

باعها لتجذٌر الدٌمقراطٌة  بحسب ما ورد واحدة مما ٌلً من الممارسات االجتماعٌة التً ٌجب ات  -34
  -فً الورقة النقاشٌة األولى  وهً :

 تبنً الحوار والحلول الوسط  ورفض  العنؾ   -ب           حق المشاركة      -أ
 أفراد المجتمع جمٌعهم شركاء فً التضحٌات و المكاسب -د       االنخراط الفاعل     -ج
 

ولى  حرٌة التعبٌر تكون ناقصة إذا لم ٌلتزم المواطنون جمٌعاً بمسإولٌة حسب الورقة النقاشٌة األ -35
:-  
 المشاركة  -االستماع                د -االنخراط            ج -الحوار                ب -أ

 
رة الورقة النقاشٌة التً  تناولت عدداً من المحاور لمتابعة المسٌرة الدٌمقراطٌة األردنٌة المستم   -36

منذ تؤسٌس المملكة األردنٌة الهاشمٌة وتطوٌرها وتعمٌقها للوصول إلى نهج الحكومات البرلمانٌة 
  -الفاعلة هً:

 الرابعة  -الثالثة                         د -الثانٌة             ج -األولى                  ب -أ
 

  -ت البرلمانٌة الفاعلة   هً  :الخطوات والمتطلبات للوصول إلى نهج الحكوما من     -37
 احترام اآلراء  -ب               بروز أحزاب وطنٌة فاعلة               -أ 

 حرٌة الصحافة  -د      ت والمكاسب               الشراكة فً التضحٌا -ج
 

منا المبادئ الراسخة للنهج اإلصالحً فً األردن  لتطوٌر نظا  واحدة مما ٌلً ال تعد من  -31
 الدٌمقراطً  كما وردت فً  الورقة النقاشٌة الثانٌة  هً ؟   

 صون حقوق األقلٌات.       -ب          االلتزام بمبدأ التعددٌة السٌاسٌة.         -أ

 الشراكة فً التضٌحات والمكاسب  -د  لمواطنٌن التً كفلها الدستور حماٌة حقوق ا  -ج

 االستاذ زكرٌا الرفاعً 

المحاور التً  نوه  إلٌها جاللة الملك عبد هللا الثانً فً الورقة النقاشٌة مما ٌلً ال تعد من واحدة  -31
  -الثالثة هً :

 القٌم الضرورٌة إلنجاز التحول الدٌمقراطً وإرساء نهج الحكومات البرلمانٌة -أ
 المفاهٌم التً تستند الٌها الدولة المدنٌة    -ب
 ن الوزارة والنٌابة للوصول إلى الحكومات البرلمانٌة المتطلبات الجوهرٌة للجمع بٌ -ج
 األدوار المنتظرة من أطراؾ العملٌة السٌاسٌة جمٌعاً . -د
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   -أطراؾ العملٌة السٌاسٌة  فً األردن منها :واحدة مما ٌلً لٌس من   -41
 مجلس النواب -ألحزاب السٌاسٌة الرئٌسة                            ب -أ

 رئٌس الوزراء ومجلس الوزراء                 -د    لقضائً االردنً                 س االمجل  -ج  
 

   -أطراؾ العملٌة السٌاسٌة   فً االردن منها :من   -41
 المواطن  -دالصحافة           -ج   االردنً    المجلس القضائً -ب  مجلس االعٌان     -أ  
 

طلوب من األحزاب السٌاسٌة   كما وردت فً الورقة  النقاشٌة واحدة مما ٌلً من المهام الم -49
    -الثالثة:

 تبنً نهج الشفافٌة والحاكمٌة  -ب        تطوٌر رإٌة وطنٌة لحٌاتنا السٌاسٌة وتجذٌرها -أ
 واقتراح االفكار والحلول البدٌلة. -ج         اتباع نهج ٌستشرؾ المستقبل.                   -ج
 

   -المهام المطلوبة من النواب  كما وردت  فً الوقة النقاشٌة الثانٌة  هً : مما ٌلً ال تعد من واحدة -43
 ال بد للنائب من أن ٌسعى إلى خدمة الصالح العام . -أ

 ٌعكس أداء النائب  توازناً بٌن المصالح على المستوى المحلً والوطنً .  -ب

 ارضة البّناءة.ٌوازن بٌن مسإولٌة التعاون ومسإولٌة المع  -ج

 ٌضع معاٌٌر للعمل الحكومً المتمٌز المخلص . -د

المهام المطلوب من   رئٌس الوزراء ومجلس الوزراء    كما وردت فً واحدة مما ٌلً ال تعد من  -44

   -الورقة  النقاشٌة الثالثة:

        اقتراح االفكار والحلول البدٌلة.    -أ   
 ة النٌابٌة والمحافظة علٌها .علٌهم مسإولٌة نٌل الثق  -ب   
 ووضع معاٌٌر للعمل الحكومً المتمٌز المخلص. -ج  
 تبنً نهج الشفافٌة والحاكمٌة الرشٌدة وترجمته قوالً وعمالً.   - -د  
 

كما وردت فً الورقة     الملكٌة الهاشمٌة  المهام المطلوب من   واحدة مما ٌلً ال تعد من  -45
   -النقاشٌة الثالثة هً  :

 حماٌة القٌم األردنٌة األصٌلة   -أ
 االستمرار فً حماٌة منظومتنا الوطنٌة للعدالة والنزاهة   -ب
 تبنً نهج الشفافٌة والحاكمٌة الرشٌدة وترجمته قوالً وعمالً. -ج
ٌّز واإلبداع . -د   نشر روح الثقة بقدرة األردنٌٌن واألردنٌات على التم
 

بقاء مإسسة الجٌش  وهً  مهام المطلوبة من الملكٌة الهاشمٌةال من  واحدة مما ٌلً ال تعد -46
 :   العربً، واألجهزة األمنٌة، والقضائٌة، والمإسسات الدٌنٌة العامة

ٌّسة     -ج   مهنٌة  -ب  مستقلة  ومحاٌدة  -أ    حامٌة للتراث الدٌنً والنسٌج االجتماعً.    -د    مس
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ملكٌة الهاشمٌة فً نشر روح الثقة بقدرة األردنٌٌن واألردنٌات ر الادوأ لٌست من  مما ٌلً  واحدة -47

ٌّز واإلبداع   ؟هًعلى التم

 تبنً المبادرات الرٌادٌة . -ب                                       دعم قصص النجاح       -أ

 حلول الوسط تبنً الحوار وال -تقدٌر الجهود الفردٌة واإلنجازات االستثنائٌة .               د -ج

  -اللبنة األساسٌة فً بناء نظامنا الدٌمقراطً األردنً كما وصؾ جاللة الملك  هو : -41

 مجلس الوزراء  -االحزاب               د -المواطن              ج -مجلس النواب       ب -أ

  :اشٌة الثالثة هًالنقاطن كما وردت فً الورقةالمهام المطلوب من المو واحدة مما ٌلً ال تعد من-41

 علٌه البحث المستمر عن الحقٌقة. -اتباع نهج ٌستشرؾ المستقبل                     ب -أ

 اقتراح االفكار والحلول البدٌلة.  -د                          متابعة القضاٌا الوطنٌة -ج   

  -جاللته : ركزت رإٌة جاللة الملك فً الورقة النقاشٌة الرابعة على ما أسماه -51
 الحقوق والواجبات   -المواطنة الفاعلة           د -دولة القانون     ج -الدولة المدنٌة      ب -أ

 
األسس الرئٌسة للمواطنة الفاعلة كما لخصها جاللة الملك عبد هللا واحدة مما ٌلً ال تعد من   -51

  -الثانً :
 واجب المشاركة .  -ب                                            حق المشاركة           -أ 

  تبنً المشاركة  -د   بالسلمٌة واالحترام المتبادل   مسإولٌة المشاركة الملتزمة  -ج  
 

   -ممارسات دٌمقراطٌة ٌترتب على كل المواطنٌن اإلٌمان بها حتى تزدهر الحٌاة السٌاسٌة منها : -59

 االختالؾ بالرأي ال ٌعنً الفرقة  -ب     احترام الرأي اآلخر.               -أ

 تعزٌز الحرٌات  -د     ارسة واجبات المساءلة         مم-ج    

 

ٌترتب على كل المواطنٌن اإلٌمان بها حتى  التً  دٌمقراطٌةالممارسات واحدة مما ٌلً ال تعد من ال  -53

   -تزدهر الحٌاة السٌاسٌة منها :

 االنخراط الفاعل.   -ب                             اإللتزام بمبدأ الكفاءة   -أ

 الشراكة فً التضحٌات والمكاسب.         -د          تبنً الحوار والحلول الوسط.            -ج   

 أهم اإلنجازات التً حققها األردن فً المجال التشرٌعً كما وردت فً الورقة النقاشٌة الخامسة من  -54
   -:ما عدا 

 قرار تعدٌالت دستورٌة رسخت مبادئ الفصل والتوازن بٌن السلطاتإ -أ
 وتعزٌز الحرٌات .  -ب
 استحداث مإسسات دٌموقراطٌة جدٌدة.  -ج
 وضع معاٌٌر للعمل الحكومً المتمٌز . -د
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 الهٌئة المستقلة لالنتخابات نالت االحترام والتقدٌر داخل األردن وخارجه، لدورها الرائد فً:  -55
 ضمان نزاهة انتخابات مجالس الطلبة  -ب               االنتخابات النٌابٌة والبلدٌة ان نزاهةضم -أ 

 اعتمادها الحوار والحلول الوسط  -د    ضمان نزاهة انتخابات النقابات العمالٌة والمهنٌة   -ج
 

ً الورقة النقاشٌة دت فاالهداؾ التً ٌسعى جاللة الملك عبد هللا الثانً لتحقٌقها كما ور مما ٌلً -56
 ؟ ما عدا   الخامسة 

 تحقٌق  حرٌة الصحافة واالعالم  -ب                تطوٌر القوانٌن السٌاسٌة الرئٌسة .     -أ
  وتحقٌق دور فاعل أكثر لالحزاب السٌاسٌة -تطوٌر أداء القطاع العام والجهاز الحكومً .        د -ج
 

  -دن من ضمنها :مإسسات المجتمع المدنً فً  االر -57
 الجامعات ومراكز الدراسات   -مجلس النواب                            ب -أ
 البعثات االجنبٌة         -د      الوزراء                     مجلس -د
 

 دولة القانون التً تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانٌن فً ظل الثوابت الدٌنٌة والشرعٌة.   -51
  -تكز  على   المواطنة الفاعلة هً :وتر 
 الدولة القومٌة  -الدولة الدٌنٌة        د -الدولة المدنٌة          ج -ب  الدولة الدكتاتورٌة      -أ

 
قائل عبارة  )) وكم ٌإلمنً وٌؽضبنً أن أرى طفلة تموت فً أحضان والدها فً عرس أو   -51

ودع ابنها دون أن تعلم أنه لن ٌعود بسبب سائق لم ٌحترم نٌران األسلحة، أو أم ت  احتفال تطلق فٌه
  -القانون(( هو :

 الملك الحسٌن بن طالل             -الملك عبد هللا األول ابن الحسٌن                                ب -أ
 انً ابن الحسٌن الملك عبد هللا الث -د                                     الملك فٌصل بن الحسٌن    -ج
 

  -المٌزان الذي ٌضعه جاللة الملك عبد هللا الثانً فً رإٌته لدولة القانون والمواطنة هو :   -61
 الحرٌة فً التعبٌر عن الرأي  -سٌادة القانون  .                              ب -أ

 العدالة االجتماعٌة  -د    لتوازن بٌن السلطات الثالثة  الفصل وا -ج
 ألستاذ زكرٌا الرفاعً ا

قائل عبارة  )) شهدنا فً السنوات األخٌرة بعض الممارسات بالتجاوز على مإسساتنا وإثقاالً لها  -61
وللمواطن بموظفٌن ؼٌر أكفٌاء وتجرٌدأً وحرماناً التعٌٌنات فً المواقع الحكومٌة وبخاصة المناصب 

  -العلٌا((.هو :
 الملك الحسٌن بن طالل             -ب                 الملك عبد هللا األول ابن الحسٌن -أ

 الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن  -د      بن الحسٌن                   الملك فٌصل  -ج
 

حسم جاللة الملك عبد هللا الثانً  الجدل الواسع والدائر حول تطوٌر العملٌة  التعلٌمٌة    والتً     -69
  -تنطلق من :

 القوانٌن              -ب                             ة القران الكرٌم              لؽ -أ
 النظرٌات الفكرٌة الحدٌثة  -روح الحضارة الؽربٌة                                   د  -ج

 زكرٌا الرفاعً  \األستاذ        
  -مستقبل التعلٌم الذي ٌرٌده جاللة الملك عبد هللا الثانً ؼٌر  مبنً على : -63

 النقد والتحلٌل .  -الفهم  والبحث            د -التلقٌن         ج -االستقصاء         ب -أ
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ٌمكن انتاج مجتمع معرفة  دون ستٌرادها من الخارج كما ورد فً الورقة النقاشٌة السابعة من  -64 

  -: خالل
 احترام اآلراء  -حرٌة الرأي والتعبٌر        د -الحوار       ج -العدالة  وتكافإ الفرص         ب -أ 
  

الملك القائل :  ))لم ٌرتِق مستوى األداء واإلنجاز فً الجهاز اإلداري خالل السنوات األخٌرة  – 65
 لما نطمح إلى تحقٌقه، ولما ٌستحقه شعبنا العزٌز (( هو : 

 عبد هللا الثانً -الحسٌن بن طالل     د -طالل بن عبد هللا       ج -ب  عبد هللا االول      -أ
 
 

تطرح الثقة بالوزارة أو بؤحد الوزراء أمام النواب وجب علٌها أن تستقٌل إذا قرر المجلس   عدم  -66
  -الثقة من  من خالل :

 األكثرٌة المطلقة   -د     االعضاء  كل -نصؾ عدد األعضاء     ج - -ثلثً األعضاء     ب  -أ
 

الورقة النقاشٌة التً  تقؾ على محطات اإلنجاز التً حققها األردن للحفاظ على زخم مسٌرته   -67
 اإلصالحٌة فً المجال التشرٌعً والمإسسً هً الورقة النقاشٌة : 

 الخامسة  -د        الثالثة      -ج             الثانٌة              -ب     السابعة     -أ
 

المفاهٌم التً ابتدأ  بها  جاللة الملك عبد هللا الثانً فً  الورقة النقاشٌة من واحدة مما ٌلً لٌست  -61
 :الحوار حول مفهوم السادسة 

 اإلدارة الالمركزٌة   -د        الدولة المدنٌة  -ج      المواطنة   -ب        دولة القانون والحقوق  -أ
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 األردن والقضٌة الفلسطٌنٌة                                         الوحدة الثالثة           
 

 و القضٌة الفلسطٌنٌة –الجٌش العربً  –الفصل األول :                  القوات المسلحة األردنٌة 
 
  -الصهٌونٌة فً بٌسان هو :  المإتمر  الذي  قرر فٌه أبناء االردن مهاجمة المستعمرات  -1 

 قم  -عمان                           د -الحصن               ج -ب     السلط        -أ   
 
 -أول شهٌد أردنً على أرض فلسطٌن  : -9
 رشٌد طلٌع  -الملك عبد هللا األول        د -كاٌد مفلح العبٌدات      ج -حسٌن الطراونة  ب -أ

 
ملك عبد هللا االول الكتٌبة الرابعة األردنٌة بسبب انتصارها فً معركتا  اللطرون وباب لقب ال -  -3

 الواد  بالكتبٌة :
 المجتهدة -المحررة               د -الرابحة                ج -المنتصرة             ب -أ

 
  -اجتماع الحصن من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطٌنٌة فً مدٌنة : -4
 الكرك  -د                     إربد -ج     السلط            -ب     عمان                 -أ

 
  -اجتماع أبناء االردن فً  مإتمر قم  عام : -5 
  1191 -د                     1191 -ج               1191 -ب               1116 -أ 
 
  -فً :مإتمر قم عقد  فً قرٌة  موجوده  -6
 الكرك  -إربد                                د -السلط             ج -عمان         ب -أ  
 
  -اجتماع الحصن من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطٌنٌة عقد عام : -7
  1191 -د                          1191 -ج              1191 -ب               1116 -أ

 
  -در قرار تقسٌم فلسطٌن عن هٌئة األمم المتحدة عام :ص -1
  1151 -د                  1141 -ج                    1147 -ب               1117 -أ

 
  -قرار تقسٌم فلسطٌن  الصادر عن هئٌة األمم المتحدة  هو قرار رقم  : -1
  337 -د                          331 -ج                949 -ب             111 -أ

 
  -هو :  1141قرار األمم المتحدة الذي ترتب علٌه قٌام حرب حرب عام  -11

  337 -د                      331 -ج                949 -ب                  111 -أ
 

  -ؼزو إسرائٌل لبنان عام :  -11
  1119 -د                  1161 -ج              1167 -ب           1156 -أ 
 

  -بــ : 1141تسمى حرب عام   -19
 الرابحة    -تشرٌن              د  -النكبة                   ج -النكسة               ب -أ 



 21 

 
  -بــ :  1167تسمى حرب عام  -13

 الرابحة    -د             تشرٌن     -ج        النكبة      -النكسة                             ب -أ
 

   -:منها  1141ب عام العربٌة التً دخلت فلسطٌن فً حر الجٌوش  -14
 الجٌش المؽربً   -ب                  الجٌش العربً األردنً  -أ 

 الجٌش الجزائري  -د     ٌش السعودي                     الج -ج
 
ٌه  التقدم  نحو محوري جسر األمٌر محمد )دامٌا(  الجٌش الذي  كان عل   1141فً حرب عام   -15

  -و جسر الملك حسٌن   هو الجٌش :
 المصري    -د                     العراقً        -ج    السوري     -ب      العربً االردنً -أ

                
لتً خاضها الجٌش المعركة ا  1141أهم المعارك التً خاضتها الجٌوش العربٌة  فً حرب عام  -16

   -العربً  االردنً وهً   :
 معركة  باب الواد  -معركة القدس            د-معركة  اللطرون     ج-معركة الكرامة        ب -أ 
 

( جندي إسرائٌلً  هً 311المعركة  التً استطاع فٌها الجٌش العربً االردنً قتل ما ٌزٌد عن )  -17
:-   
 معركة  باب الواد -معركة القدس            د-معركة  اللطرون      ج-معركة الكرامة      ب -أ

 
 

   -:ما عدا المعارك التً خاضها الجٌش العربً للحفاظ على القدس  -11
 معركة  باب الواد -معركة القدس            د-معركة  اللطرون     ج-معركة الكرامة      ب -أ

 
 -د فً :وقعت معركتا  اللطرون وباب الوا -11 
  1147تموز  -د     1141أٌار  -ج      1167حزٌران  -م              ب1141أٌار عام   -أ

 
وشكل موقعها   1141احدى المعارك التً خاضها  الجٌش العربً االردنً  فً حرب عام     -91

  -القدس  هً معركة :  أهمٌة عسكرٌة حٌث تعد مفتاح  مدٌنة
 اللطرون   -القدس                        د -ج      الكرامة      -باب الواد         ب -أ  
 

   -:ما عدا   1167من  أسباب قٌام حرب حزٌران عام  -91
 إؼالق مصر لمضائق تٌران على البحر األحمر فً وجه المالحة اإلسرائٌلٌة .-أ
 احتالل المرتفعات الؽربٌة من االردن  . -ب        
 ن تنامً القوة العسكرٌة العربٌة .خوؾ إسرائٌل م -ج    

 رؼبة إسرائٌل فً السٌطرة على مٌاه   نهر األردن . -د         
 

  -الحرب التً استولت فٌها إسرائٌل على الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة وهضبة الجوالن هً : -99
  1161حرب  -د      1173حرب  -ج              1141حرب  -ب        1167حرب عام  -أ 
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 انهٌار االقتصاد العربً، و توقؾ التنمٌة، و انخفاض االستثمارات المالٌة و العربٌة و األجنبٌة -93 
   -:من  نتائج  حرب  

 1173تشرٌن  -د   1141عام   -ج.   1968الكرامة عام   -ب   1967حزيران  -أ
 

الذي حاول العبور الى  المعركة التً خاضها الجٌش العربً االردنً  ضد قوات العدو الصهٌونً -94
  -االردن ،وكانت نتٌجتها انتصار القوات االردنٌة وتحطٌم اسطورة الجٌش الذي ال ٌقهر هً :

 باب الواد  -اللطرون                  د -الكرامة                     ج -القدس      ب -أ
 

  -حدثت معركة الكرامة عام : -95
 1173 -د                       1161-ج                 1167 -ب             1141 -أ

 
   -:من أسباب قٌام حرب  العمل على تدمٌر االقتصاد الزراعً فً وادي األردن -96

  1161 عام  -د      1173 عام  -ج              1141 عام  -ب        1167عام  -أ
 

   -ى األردن فً معركة الكرامة  هً :من المحاور التً شنت إسرائٌل الهجوم عن طرٌقها عل -97
 المثلث المصري عن طرٌق  جسر الملك حسٌن    . -أ
 السلط عن طرٌق جسر  األمٌر محمد    )جسر دامٌا( . –مثلث الشونة الجنوبٌة  -ب   
 الشونة عن طرٌق  جسر األمٌر عبدهللا . –مثلث عمان  -ج   
 ٌة  .ؼور الصافً باتجاه طرٌق الشونة الشمال  -د   

 
 -تم تحطٌم أسطورة التفوق العسكري إلسرائٌل  و مقولة )الجٌش الذي ال ٌقهر(  فً معركة : -91

 باب الواد  -الكرامة                                   د -القدس                   ج -اللطرون         ب -أ
 

 ؾ إطالق النار فً  معركة :أضطرت إسرائٌل ألول مرة فً تارٌخها العسكري أن تطلب وق -91
 النكبة  -الكرامة                  د -اللطرون           ج -حرب تشرٌن       ب -أ  
 

القائل )و كانت األسود تربض فً الجنبات على أكتاؾ السفوح و فوق القمم، فً ٌدها القلٌل من  -31
هلل و الوطن، و فجر زئٌر األسود : هللا السالح و الكثٌر من العزم، و فً قلوبها العمٌق من اإلٌمان با

 أكبر ( الملك :
 الحسٌن بن طالل    -عبد هللا االول ابن الحسٌن               ب -أ           

 عبد هللا الثانً ابن الحسٌن  -د              طالل بن عبد هللا             -ج         
 

)) و كانت األسود تربض فً الجنبات على أكتاؾ السفوح  المناسبة التً قٌلت فٌها هذه العبارة    -31
و فوق القمم، فً ٌدها القلٌل من السالح و الكثٌر من العزم، و فً قلوبها العمٌق من اإلٌمان باهلل و 

 الوطن، و فجر زئٌر األسود : هللا أكبر((.
 معركة الكرامة  -دمعركة باب الواد         -معركة اللطرون       ج -معركة القدس       ب -أ
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حملت معركة الكرامة معانً البطولة والشجاعة للقٌادة الهاشمٌة والقوات المسلحة االردنٌة من   -39
  -نتائجها :

   جرٌحا 951و ( جندي اسرائٌلً 311مقتل ما ٌزٌد عن)  -أ
 ( جرٌحا451( قتٌال  و )951بلؽت خسائرإسرائٌل  )  -ب
 ( جرٌحا  751( قتٌال و )  511بلؽت خسائر اسرائٌل )  -ج
 .( جندي إسرائٌلً  111مقتل ) -د
 

   -لمعركة الكرامة  آثار نفسٌة مهمة تملثت   بــ :  -33
 تحطٌم اسطورة الجٌش الذي ال ٌقهر  -برفع معنوٌات العدو الصهٌونً                        -أ

 االقتصاد العربً  انهٌار -د  الٌؤس واإلحباط لدى العرب       شٌوع حالة من -ج
 

وعودة االطراؾ المتحاربة إلى    1173قرار األمم المتحدة لوقؾ القتال فً حرب تشرٌن عام    -34
  -هو قرار رقم : 1167حدود عام 

  337 -د                            331 -ج                 949 -ب             111 -أ  
 

   -م هً :1173ار الجٌش العربً األردنً فً حرب أدوواحدة مما ٌلً ال تعد من  -35
 منع إسرائٌل من تعزٌز قواتها  على الجهتٌن السورٌة و المصرٌة .  -أ  
 منعت إسرائٌل من االلتفاؾ حول الجناح األٌسر للقوات السورٌة   -ب 
 . بارلٌؾ إجتاحت القوات األردنٌة خط  -ج 
 حماٌة العاصمة دمشق    -د 

  
دفاعٌة أقامتها إسرائٌل على طول الساحل الشرقً لقناة السوٌس، بعد حرب عام تحصٌنات  -36

  -م، لمنع عبور أي قوات مصرٌة إلٌها تسمى :1167
 خط شمعون  -د  خط الهدنة               -ج    خط بارلٌؾ     -خط ماجٌنو          ب -أ

 
 القدس و الهاشمٌون                        الفصل الثانً :                                         

 
الذي فضل النفً على أن ٌفرط بحقوق األمة اإلسالمٌة والعربٌة أو بؤي شبر من أراضٌها المقدسة  -1

  -هو :
 الملك  الحسٌن بن طالل       -ب                           الملك عبد هللا األول  بن الحسٌن      -أ
 الملك طالل بن عبد هللا  -د       بن علً                              الشرٌؾ الحسٌن  -ج 
 

  -وقع الشعب العربً فً فلسطٌن على وثٌقة البٌعة للشرٌؾ الحسٌن بن علً عام :   -9
  1194 -د                   1116 -ج             1111 -ب               1114 -أ

 
  -فً  مدٌنة  :  1131عام  توفً الشرٌؾ الحسٌن بن علً -3 

 القدس  -استنابول                  د -مكة المكرمة           ج  -عمان          ب -أ  
 
  -دفن الشرٌؾ الحسٌن بن علً حسب وصٌته فً مدٌنة : -4

 القدس  -استنابول              د -مكة المكرمة       ج  -عمان       ب -أ            
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  -قصى لقب أطلق على :شهٌد األ -5

 الملك  الحسٌن بن طالل       -الملك عبد هللا األول  بن الحسٌن                    ب -أ
 الملك طالل بن عبد هللا  -د             الشرٌؾ الحسٌن بن علً               -ج 
 

  -القضٌة المركزٌة عند الهاشمٌٌن هً :  -6
 االعتدال والوسطٌة  -د القضاٌا القومٌة  -جقضٌة الوحدة العربٌة   -ب القضٌة الفلسطٌنٌة والقدس   -أ

 
الذي دعا العرب إلى عدم التعامل مع الٌهود أو بٌعهم عقارا" أو أي أرض لهم بوصفهم  محتلٌن، و  -7

  -كان ٌدعوهم إلى دعم صندوق األمة الفلسطٌنً هو :
 الملك  الحسٌن بن طالل       -ب           الملك عبد هللا األول  بن الحسٌن               -أ
 الملك طالل بن عبد هللا  -د                              سٌن بن علً  الشرٌؾ الح -ج 

 
  -تمت وحدة الضفتٌن بٌن األردن والضفة الؽربٌة  فً عهد الملك : -1

 ن طالل      الملك  الحسٌن ب -الملك عبد هللا بن الحسٌن                     ب -أ
 الملك طالل بن عبد هللا  -د الحسٌن بن علً                  الشرٌؾ  -ج 

 
  -نالت ٌد الؽدر من الملك المإسس عبد هللا بن الحسٌن وهو ٌهم بالدخول لتؤدٌة صالة الجمعة عام :  -1

 1151 -د                   1159 -ج             1141 -ب              1151 -أ
 

الذي ظل ٌإكد أن القدس لٌست موضوع مساومة  ألن القدس جزء من األرض العربٌة المحتلة   -11
  -هو :
 الملك  الحسٌن بن طالل       -الملك عبد هللا بن الحسٌن                                     ب -أ
 الل بن عبد هللا الملك ط -د                                 الشرٌؾ الحسٌن بن علً   -ج 

 
  -قال الملك الحسٌن بن طالل  ) إن القدس العربٌة أمانة عربٌة إسالمٌة منذ عهد ( :-11

 عثمان بن عفان رضً هللا عنه  -ب                الرسول صلى هللا علٌه وسلم                -أ
 الخطاب رضً هللا عنه                        عمر بن -د                  أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه          -ج
 

  -العام الذي تشكلت فٌه  لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك، و قبة الصخرة المشرفة هو :  -19
  1174 -د                116 -ج                              1171 -ب            1154  -أ

 
  -قدس عام :تشكٌل اللجنة الملكٌة لشإون ال -13

  1174 -د               1164 -ج              1171 -ب             1154  -أ 
  

            
  -تم تشكٌل اللجنة الملكٌة لشإون القدس فً  عهد:  -14

 الملك  الحسٌن بن طالل       -ب          لحسٌن                     الملك عبد هللا بن ا -أ
 الملك طالل بن عبد هللا  -د                        ٌن بن علً    الحسالشرٌؾ  -ج 
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إصرار الملك الحسٌن رحمه هللا على احترام الدور التارٌخً الخاص للرعاٌة الهاشمٌة للمسجد   -15
من اتفاق السالم الذي عقدته  األردن مع دولة اإلحتالل  1األقصى المبارك.  و قد ورد ذلك فً الفقرة 

  -ٌلً عام  :اإلسرائ
  1116 -د                          9114 -ج           1115 -ب         1114  -أ

 
 -تم تشكٌل الصندوق الهاشمً إلعمار القدس و قبة الصخرة المشرفة فً عهد جاللة الملك : -16

 الملك  الحسٌن بن طالل       -الملك عبد هللا بن الحسٌن                 ب -أ
 الملك عبد هللا الثانً   -د   شرٌؾ الحسٌن بن علً            لا -ج

 
حرص جاللة الملك عبدهللا الثانً على تؤكٌد ارتباط األردن بالقدس بتؤكٌد مفهوم الوصاٌة    -17

  -الهاشمٌة المتواصلة على المقدسات فً القدس منذ عهد :
 الملك  الحسٌن بن طالل       -الملك عبد هللا بن الحسٌن                         ب -أ

 الملك عبد هللا الثانً   -د      الشرٌؾ الحسٌن بن علً                  -ج
 

موقؾ الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن صاحب الوصاٌة و خادم   واحدة مما ٌلً ال تعد من -11
  -األماكن المقدسة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة هً :

 عمار الهاشمً للمقدسات اإلسالمٌة وعلى رأسها المسجد األقصى . تؤسٌس قانون اإل -أ  
 تشكٌل مجلس الكنائس األردنً الذي ٌشمل كنائس القدس الرئٌسة .   -ب
 م .9116إطالق مشروع ترمٌم القبر المقدس فً كنٌسة القٌامة، و اإلسهام فً ترمٌمه عام  -ج
 ات الدولٌة ترسٌخ مفهوم الحرم الشرٌؾ و ما ٌشمله فً المنظم -د
 

مشارٌع إعمار المقدسات اإلسالمٌة و المسٌحٌة فً القدس فً عهد جاللة واحدة مما ٌلً ال تعد من  -11
  -الملك عبد هللا الثانً هً :

 إعادة بناء منبر المسجد األقصى المبارك ) منبر صالح الدٌن ( و تركٌبه فً مكانه  بالمسجد .   -أ
 على قائمة التراث المهدد بالخطر فً الٌونسكو .  نجاح االردن فً إدراج القدس -ب
 ترمٌم الحائط الجنوبً و الشرقً للمسجد األقصى، -ج
 ترمٌم و صٌانة لمختلؾ مرافق المسجد األقصى المبارك و أقسامه  و قبة الصخرة المشرفة.  -د
 

 أقبل باالنتداب، وال قائل )ال أقبل إال أن تكون فلسطٌن ألهلها العرب، و  ال أقبل بالتجزئة،  وال -91

 أسكت و فً عروقً دم عربً عن مطالبة الحكومة البرٌطانٌة بالوفاء بالعهود ((؟

 عبد هللا الثانً -الحسٌن بن طالل         د -الشرٌؾ الحسٌن بن علً      ج -عبد هللا االول  ب -أ
 

 قائل )سؤذهب إلى هنالك و أموت على أسوار المدٌنة( :  -91
 عبد هللا الثانً -الحسٌن بن طالل         د -الشرٌؾ الحسٌن بن علً      ج -االول       بعبد هللا  -أ

 
  -الملك الذي رفض إعطاء الٌهود ممرا"إلى حائط البراق هو :  -99

 عبد هللا الثانً -الحسٌن بن طالل         د -الشرٌؾ الحسٌن بن علً      ج -عبد هللا االول       ب -أ
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ك الذي قال  "لقد أوصٌت أهلً بوجوب دفنً فً القدس إلى جوار قبر أبً فً ساحة الحرم المل  -93
 الشرٌؾ، إنً أرٌد القدس معً و أنا على قٌد الحٌاة و أرٌد أن أبقى مع القدس بعد الموت ".

  طالل بن عبد هللا -الحسٌن بن طالل         د -الشرٌؾ الحسٌن بن علً      ج -ب   عبد هللا االول -أ
 

  -:كانت رإٌة الملك الحسٌن رحمه هللا  للقدس ترتكز على بعدٌن هما  -94

 دٌنً وقومً  -دٌنً ووطنً                 د  -سٌاسً واقتصادي            ج -دٌنً وسٌاسً    ب -أ

 

ه، قائل )إن القدس العربٌة أمانة عربٌة إسالمٌة منذ عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عن - 95

أحد .... حق التصرؾ بها أو التنازل عنها، و لن تتمكن إسرائٌل وال سواها من تؽٌٌر هذا  وال ٌملك

 :  الواقع، ولو بدا ذلك ممكنا" إلى حٌن

 الحسٌن بن طالل  -عبد هللا الثانً       د -الشرٌؾ الحسٌن بن علً    ج -عبد هللا االول       ب -أ
 

         
  -راج القدس على قائمة التراث العالمً المهدد بالخطر فً منظمة :نجاح األردن بإد -96

 الٌونسكو  -األنروا                        د  -الٌونسٌؾ              ج -الفاو      ب -أ

 

 -قرار فك االرتباط اإلداري و القانونً مع الضفة الؽربٌة  اتخذه  الملك الحسٌن بن طالل عام : -97

  1111 -د                        1111 -ج           1114 -ب            1167 -أ    

 

أمر جاللة الملك عبدهللا الثانً بتشكٌل الصندوق الهاشمً إلعمار القدس و قبة الصخرة المشرفة  -91

 عام :

 9117 -د                         9111 -ج                  9115 -ب         9111 -أ    

إعادة بناء منبر المسجد األقصى المبارك ) منبر صالح الدٌن ( و تركٌبه فً مكانه  بالمسجد  فً  -91
  -عام :

 9117 -د                       9111 -ج               9115 -ب             1114 -أ

 احتلت إسرائٌل القدس عام  : -31
 1173-د          1161 -ج                         1167 -ب                1141 -أ

 
 
 
 
 
 

 1716391753زكرٌا  الرفاعً                       \األستاذ 
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 الفصل الثالث:                                   الوصاٌة الهاشمٌة على المقدسات الدٌنٌة فً القدس 
 
  -:ما عدا  ن لعدة أسباب ٌت مدٌنة القدس باهتمام الهاشمٌٌحظ -1
 أنها مسرى جدهم محمد صلى هللا علٌه و سلم و معراجه للسماوات العلى .  -أ                

 فٌها قبة الصخرة المشرفة . -ب               
 مسجدٌن و ثالث الحرمٌن الشرٌفٌن و المسجد األقصى المبارك أولى القبلتٌن و ثانً ال -ج               

 سط بٌن الدول العربٌة موقعها المتو -د                
 
هو ما دار علٌه السور من أرض تبلػ مساحتها ما ٌزٌد على مئة و اربعة و أربعٌن دونما"، إضافة  -9

  -إلى ما علٌها من أبنٌة و مساجد و مصاطب و قباب تحت األرض و فوق األرض  ٌقصد به :
 الحرم اإلبراهٌمً  -وي           دالمسجد النب -المسجد األقصى       ج -المسجد الحرام         ب -أ

 
منذ بزوغ شمس اإلسالم كان آلل هاشم دور محوري فً رعاٌة المقدسات اإلسالمٌة تولى أمراء   -3

  -آل هاشم و أشرافهم منطقة مكة المكرمة منذ  عام :
 م           1194م حتى 1911 -ب                       1195م حتى 167  -أ

  1116م  حتى  1911 -م                   د 1116م حتى  167 -ج  
 
الذي سعى  لسد الفراغ الدٌنً، و إنقاذ المسجد األقصى المبارك من   إهمال االتحادٌٌن األتراك و  -4

  -تخلٌهم عن المسإولٌة هو :
   الملك  الحسٌن بن طالل     -الملك عبد هللا االول ا بن الحسٌن                         ب -أ

 الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن  -د                  الشرٌؾ الحسٌن بن علً                  -ج
 
رحب أهل القدس بالشرٌؾ الحسٌن بن علً، و باٌعوه أمٌرا" للمإمنٌن أي خلٌفة على المسلمٌن  -5

  -مرات عدة فً األعوام بٌن  :
 م              1194م و 1116 -ب                                  م                         1194م و 1111 -أ

 م  1191م و1116 -م                                                          د 1116م و 1111-ج
ٌقصد  ) بترحٌب أهل القدس بالشرٌؾ الحسٌن بن علً، و باٌعوه أمٌرا" للمإمنٌن  وخلٌفة  -6

  -بمثابة صك وصاٌة آلل هاشم على المسجد األقصى  ( ٌعنً :  للمسلمٌن   وهً 
 جمٌع ما ذكر  -وثٌقة الملك         د  -وثٌقة البٌعة              ج  -دستور الحكم        ب  -أ

 
المدٌنة التً وقعت فٌها  اتفاقٌة الوصاٌة الهاشمٌة بٌن جاللة الملك عبد هللا الثانً والرئٌس  -7

  -ود عباس هً  :الفلسطٌنً محم
 العقبة  -رام هللا                           د  -ج       القدس        -ب          عمان-أ

 
   -: ما عدا على عدة أمور  9113  عام  تإكد اتفاقٌة الوصاٌة الهاشمٌة   -1
 تإكد أن مجلس األمة هو  هو صاحب الوصاٌة على األماكن المقدسة فً القدس الشرٌؾ. -أ

 م.1194إعادة تاكٌد الوصاٌة الهاشمٌة على األماكن المقدسة فً مدٌنة القدس منذ بٌعة  عام   -ب
 تإكد االتفاقٌة المبادئ التارٌخٌة المتفق علٌها أردنٌا" و فلسطٌنٌا"حول القدس . -ج
 تهدؾ إلى حماٌة مئات الممتلكات الوقفٌة التابعة للمسجد األقصى المبارك .  -د
 



 27 

ود  التً تقوم بها دائرة أوقاؾ  القدس التابعة لوزارة األوقاؾ  األردنٌة لتنفٌذ  وصاٌة الجه  من  -1
  -:  ما عدا  ابن الحسٌن على المقدساتالملك عبد هللا الثانً 

 إدارة شإون المسجد األقصى المبارك  . -أ
 تعرٌؾ الناس و اإلعالم الدولً و المحلً بؤهمٌة القدس الدٌنٌة و الروحٌة -ب
 عدة  استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات عربٌة و إسالمٌة -ج
 إدارة شإون مساجد المملكة االردنٌة الهاشمٌة . -د
 

تشرؾ دائرة أوقاؾ القدس على األمالك الوقفٌة فً مدٌنة القدس القدٌمة التً تشكل ما ٌزٌد   – 11
  -على :

 مالك        %  من األ 51 -ب  %    من االمالك                31 -أ  
 %  من األمالك 15 -د        %   من األمالك          75-ج  
 

  -(   هو : 1151 -1199اإلعمار الهاشمً الذي امتد بٌن عامً )    -11
 الثانً  -الرابع                    د -الثالث                      ج -األول       ب -أ  
 

  -( هو : 1164 – 1154بٌن عامً ) اإلعمار الهاشمً الذي امتد  -19
 الثانً  -الرابع                    د -الثالث                      ج -األول       ب -أ  
 

  -(  هو : 1114 – 1119اإلعمار الهاشمً الذي امتد بٌن عامً )   -13
 الثانً  -د           الرابع              -ج        الثالث               -األول      ب -أ

 
 

  -( هو : 1111 – 1114اإلعمار الهاشمً الذي امتد بٌن عامً )  -14
 الثانً  -الرابع                     د -الثالث                      ج -الخامس     ب-أ

 
  -مستمر (  هو : -1111اإلعمار الهاشمً الذي امتد   )  -15

 الخامس  -الرابع                   د -ج           الطارئ         -السادس       ب-أ
 

  -اإلعمار الهاشمً األول تم فً عهد :  -16
 الملك عبد هللا األول  والملك طالل       -ب        الملك فٌصل االول   الشرٌؾ الحسٌن بن علً و -أ

 علً والملك عبدهللا األول الشرٌؾ الحسٌن بن  -د  ًل  والملك عبد هللا الثانالملك الحسٌن بن طال -ج
 

 اإلعمار الهاشمً الثانً  تم فً عهد : -17
 الملك عبد هللا األول  ابن الحسٌن      -الشرٌؾ الحسٌن بن علً            ب -أ

 الملك طالل بن عبد هللا  -د            الملك الحسٌن بن طالل -ج
 

 -اإلعمار الهاشمً الثالث تم فً عهد : -11
 الملك عبد هللا األول  ابن الحسٌن      -الحسٌن بن علً                            بالشرٌؾ  -أ

 الملك طالل بن عبد هللا  -د                            الملك الحسٌن بن طالل -ج
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 -اإلعمار الهاشمً الطارئ  تم فً عهد: -11
 الملك عبد هللا األول  ابن الحسٌن      -بالشرٌؾ الحسٌن بن علً                                 -أ

 الملك طالل بن عبد هللا  -د                               الملك الحسٌن بن طالل -ج
 

  -اإلعمار الهاشمً الرابع تم فً عهد : -91
 الملك عبد هللا األول  ابن الحسٌن      -الشرٌؾ الحسٌن بن علً                     ب -أ

 الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن -د                    ك الحسٌن بن طاللالمل -ج
 

  -اإلعمار الهاشمً  الخامس  تم فً عهد : -91
 الملك عبد هللا األول  ابن الحسٌن      -ب     ٌؾ الحسٌن بن علً               الشر -أ

 هللا الثانً ابن الحسٌنالملك عبد  -د     حسٌن بن طالل               الملك ال -ج
 

ألؾ    دٌنار ذهبً إلعمار المسجد األقصى المبارك   31تبرع الشرٌؾ الحسٌن بن علً بمبلػ   -99
 فً عام :

  1195 -د            1194 -ج                           1193 -ب      1199 -أ
 

  -وقفٌة فً عموم فلسطٌن بملػ :تبرع الشرٌؾ الحسٌن بن علً إلعمار المساجد   و األمالك ال -93
 ألؾ دٌنار ذهبً              95 -ألؾ دٌنار ذهبً                                      ب  31 -أ 
 ألؾ دٌنار ذهبً            51 -د      ألؾ دٌنار ذهبً                                  41 -ج
 
 

بعد أن شب بها حرٌق كاد أن ٌدمرها و شارك فً إخماده  م1141إعادة ترمٌم كنٌسة القٌامة عام  -94
  -الملك :

 الملك عبد هللا األول  ابن الحسٌن      -الشرٌؾ الحسٌن بن علً                               ب -أ
 الملك طالل بن عبد هللا  -د      طالل                         الملك الحسٌن بن  -ج
 
 

   -إلعمار الهاشمً األول هً  :إنجازات امن   -95
 الحرم اإلبراهٌمً وترمٌمه .إعمار  -أ

 م.1141ترمٌم المسجد األقصى بعد تعرضه ألضرار كبٌرة فً حرب   -ب
 تبدٌل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من األلمنٌوم المذهب . -ج 

 تبهم .مضاعفة عدد موظفً أوقاؾ القدس و حراس المسجد األقصى المبارك و زٌادة روا -د
 

وجهاء القدس ٌتقدمهم المجلس اإلسالمً األعلى فً القدس طلبوا  أن ٌترأس عمارة الحرم  -96
  -الشرٌؾ   الملك  :

 عبد هللا األول ابن الحسٌن   -الشرٌؾ الحسٌن بن علً                      ب -أ
 فٌصل ابن الحسٌن  -د     الل                          الحسٌن بن ط -ج
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طلب   و جهاء القدس ٌتقدمهم المجلس اإلسالمً األعلى فً القدس ان ٌتولى اإلشراؾ المباشر   -97
  -على  اإلعمار الهاشمً  للمسجد االقصى   :

 عبد هللا األول ابن الحسٌن   -ب        ؾ الحسٌن بن علً              الشرٌ -أ
 فٌصل ابن الحسٌن  -د   الل                          الحسٌن بن ط -ج
 

  -واحدة مما ٌلً من  إنجازات اإلعمار الهاشمً الثانً : -91
 ترمٌم مبنى الجامع القبلً، و المعالم اإلسالمٌة فً ساحة الحرم الشرٌؾ -أ 
 مشروع إعادة صنع منبر صالح الدٌن .  -ب 

 وقاؾ فً القدس .القٌام بؤعمال صٌانة لمرافق المسجد األقصى المبارك كافة، و مبانً األ -ج
 مضاعفة عدد موظفً أوقاؾ القدس و حراس المسجد األقصى المبارك و زٌادة رواتبهم. -د
 

  -تبدٌل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من األلمنٌوم المذهب  فً اإلعمار الهاشمً : -91
 الرابع  -د     الثالث            -ج    الثانً        -األول                ب -أ

 
صفٌحة ذهبٌة على نفقة جاللة الملك الحسٌن  5111إعادة تصفٌح قبة مسجد قبة الصخرة بحوال   -31

  -من إنجازات اإلعمار الهاشمً :بن طالل الشخصٌة 
 الرابع  -الثالث                د -الثانً           ج -األول                ب -أ

 
ترمٌمات فً ساحة الحرم القدسً الشرٌؾ  تضمنت فً اإلعمار الهاشمً الثالث  تم إجراء   -31

  -: كل مما ٌلً ما عدا  ترمٌم
 
 الجامع القبلً   -د  .  مبنى باب الرحمة  -المتحؾ اإلسالمً               ج    -ب قبة السلسلة     -أ 
 

 من إنجازات اإلعمار  م1161مشروع إعادة صنع منبر صالح الدٌن الذي دمر فً حرٌق عام   -39
  -: الهاشمً

 الخامس  -الرابع             د -الثالث                         ج -األول           ب -أ   
 

استصدار دلٌل المسجد األقصى، و التعرٌؾ الدٌنً و التارٌخً الثابت للمسجد األقصى فً  -33
  -اإلعمار الهاشمً :

 الخامس  -الرابع                  د -ج الثالث                         -األول        ب -أ
 

 1716391753زكرٌا الرفاعً                                 \األستاذ 
  -أعلن األتراك رسمٌا   انتهاء الخالفة العثمانٌة التً حكمت القدس و بالد الشام   عام : -34

 1111 -د                      1194 -ج         1116 -ب               1111 -أ

 أعلن األتراك رسمٌا انتهاء الخالفة العثمانٌة التً حكمت  القدس وبالد الشام قرابة : -35

 عام 611 -أعوام                    د 511 -عام        ج411 -أعوام         ب 411  -أ    

حسٌن مع الرئٌس الفلسطٌنً اتفاقٌة الوصاٌة الهاشمٌة   وقعها جاللة الملك عبد هللا الثانً بن ال - 36
 عام :

 9113 -د                   9113 -ج           9111 -ب                     9115 -أ
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  -م فً اإلعمار الهاشمً :1154تم تشكٌل لجنة اإلعمار الهاشمً  عامً  -37

  الرابع  -دالثالث                       -ج     الثانً          -ب    األول          -أ
 

جاء اإلعمار الهاشمً الطارئ نتٌجة لألضرار الكبٌرة التً لحقت بالجامع القبلً إثر الحرٌق  -31
 الذي أضرمه ٌهودي متطرؾ بالتواطإ مع سلطات االحتالل اإلسرائٌلٌة فً المسجد األقصى عام.

 م 9111 -د    م               1141 -ج    م          1161  -م               ب1167 -أ
 

  -صحٌفة ذهبٌة على نفقة جاللة الملك: 5111تم إعادة تصفٌح قبة مسجد قبة الصخرة بحوال -31
 الحسٌن بن طالل       -الشرٌؾ الحسٌن بن علً                          ب -أ          
 االول ابن الحسٌن عبدهللا   -د           ً  ابن الحسٌن          عبد هللا الثان  -ج          

 تم  تؤسٌس الصندوق الهاشمً إلعمار المسجد األقصى فً عهد الملك : -41

 الحسٌن بن طالل   -ب                              الشرٌؾ الحسٌن بن علً   -أ

 عبدهللا االول ابن الحسٌن   -د                      عبد هللا الثانً  ابن الحسٌن    -ج   

 

تؤسٌس كرسً جاللة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن المعظم لدراسة فكر اإلمام الؽزالً فً تم   -41
 -المسجد األقصى و جامعة القدس فً اإلعمار :

 الثانً  -د      الثالث        -االول          ج-الخامس            ب -أ            
 

 رسالة عمان  الوحدة الرابعة                               
 رسالة عمان )مفهومها و مبادئها(                                 الفصل األول 

 
 المصادر التً  نبعت منها رسالة عمان منها :  -1
  الحرٌات العامة -المٌثاق العالمً                 د  -الدستور      ج -تعالٌم القرآن .      ب -أ

 
جمعت أركانها فً األردن وتوقدت فً لٌلة مباركة )لٌلة القدر( وفً شهر رسالة  عمان هً فكرة ت -9

   -مبارك خطت بؤحرؾ عربٌة اطلقها  :
 عبد هللا الثانً بن الحسٌن الملك  -الملك الحسٌن بن طالل                    ب  -أ

 الشرٌؾ الحسٌن بن علً   -د     د هللا االول ابن الحسٌن     الملك عب -ج
 
  -العام الهجري الذي صدرت فٌه رسالة عمان هو :  -3
 هـ  1496 -هـ                  د 1495 -هـ             ج 1491 -هـ       ب 1431 -أ

 
  -العام المٌالدي الذي صدرت فٌه رسالة عمان هو : -4
  م 9113 -م                     د  9114  -م            ج 9115 -م         ب 9111 -أ

 
 قوام رسالة عمان هو  : من    -5
 المساواة  والحرٌة         -اإلخالص هلل  وحب الجار                               ب -أ

 حرم الؽدر واالعتداء على اآلخرٌن  -د    قٌات                       احترام المواثٌق واالتفا -ج
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   -الفئات المخاطبة فً  رسالة عمان هً :من  -6
 العرب فً الوطن العربً  -ب                   اخوتنا فً دٌار اإلسالم              -أ

 األوربٌٌن   -د                   المإمنون بالرساالت السماوٌة   -ج  
 
ما ٌحٌق األمة  من أخطار، و ما تتعرض له من تحّدٌات تهدد هوٌتها و تفرق كلمتها، و تعمل على  -7

  -و النٌل من مقدساتها ٌقصد به : تشوٌه دٌنها
 الوسطٌة  -التطرؾ                  د -المنعطؾ الصعب              ج -اإلرهاب      ب -أ

 
   -محاور  رسالة عمان هً :واحدة مما ٌلً لٌست من    -1
 . وقؾ تكفٌر المسلمٌن بعضهم لبعض - -أ

 اعتراؾ  كل المسلمٌن بعضهم ببعض   -ب
 لى االقل تعرٌة الفتاوى ؼٌر الصحٌحة على أٌدي الجهالء وقؾ أو ع -ج
 تكرٌم اإلنسان من ؼٌر النظر إلى لونه أوجنسه أو دٌنه     -د
   
   -مبادئ رسالة عمان هً :واحدة مما ٌلً ال تعد من   -1
 تكرٌم اإلنسان من ؼٌر النظر إلى لونه أوجنسه أو دٌنه -أ  
                               التوازن واالعتدال  والتوسط   -ب  
 احترام حق الحٌاة  لؽٌر المقاتلٌن  -ج  
 اعتراؾ كل المسلمٌن بعضهم ببعض -د  
 

  -سمو النفس ٌعبر عنها فً مبادئ رسالة عمان ب :  -11
  الرفق واللٌن  ونبذ العنؾ والؽلظه            -احترام حق الحٌاة  لؽٌر المقاتلٌن               ب -أ   
 التسامح والعفو -د      احترام المواثٌق  والعهود  وتحرٌم الؽدر -ج   
 
 القادة الدٌنٌٌن و السٌاسٌٌن الذٌن وقعوا وأقروا رسالة عمان من -11 

 ( :9116تموز  - 9115)تموز    
  559  -د                       779  -ج          151 -ب          1111 -أ

 
قؾ أخالقً سلوكً قائم على اعتدال اإلنسان فً أموره الدٌنٌة و الدنٌوٌة كافة منهج فكري،ومو -19

 بعٌداً عن اإلفراط و التفرٌط ٌعنً  : 
  الوسطٌة -دالتٌسٌر                        -التوازن        ج -التسامح           ب -أ

 
االنفتاح والمعرفة وحرٌة الفكر   مفهوم إنسانً  ٌعنً احترام التنوع واالختالؾ  وقبولهما  عبر -13

 والمعتقدات  وهو لٌس أخالقٌا فقط بل هو سٌاسً وقانونً ٌقصد به :
 الوسطٌة  -التٌسٌر               د  -التوازن              ج -التسامح                ب -أ

 
تتجاوز ما هو مؤلوؾ  مجموعة من األفكار والمعتقدات والمواقؾ التً ٌتشدد األفراد فً اتخاذها،و -14

 ٌقصد به :  أو سائد أو متفق علٌه
 الجرٌمة   -التعصب               د  -اإلرهاب               ج -التطرؾ            ب -أ 
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 ،و ٌتمثل بالخروج عن القواعد الفكرٌة والثقافٌة  السائدة فً المجتمع هو:أخطر صور التطرؾ   -15

 التطرؾ السٌاسً -التطرؾ االخالقً      د -التطرؾ الدٌنً          ج -التطرؾ الفكري       ب  -أ
 

  -: ٌعنً اتخاذ مواقؾ عنصرٌة متشددة تجاه الشعوب    -16
 التطرؾ السٌاسً -د   التطرؾ االخالقً    -جالتطرؾ الدٌنً       -التطرؾ الفكري     ب  -أ
  

بٌق سلوك أخالقً معٌن،أو فً التخلً تماماً عن الخروج عن االتزان األخالقً إما بالتشدد فً تط -17
 هو التطرؾ :  تطبٌق ذلك السلوك

 التطرؾ السٌاسً -د    التطرؾ االخالقً -التطرؾ الدٌنً        ج -التطرؾ الفكري       ب  -أ
 

 الممارسات الخاطئة أٌاٌّ كان مصدرها و شكلها،و المتمثلة فً التعّدي على الحٌاة اإلنسانٌة   -11
 -هو :بصورة باؼٌة متجاوزة ألحكام هللا"  
 الجرٌمة   -التعصب          د  -اإلرهاب         ج -التطرؾ                        ب -أ

 
حربنا العالمٌة الٌوم لٌست بٌن الشعوب أو المجتمعات أو األدٌان ،بل هً حرب تجمع كل  القائل : -11

 -د كل المتطرفٌن من جمٌع االدٌان والمعتقدات هو :المعتدلٌن من جمٌع األدٌان والمعتقدات ض
 الملك عبد هللا الثانً  -الملك الحسٌن بن طالل                                 ب -أ

 الملك عبد هللا األول  -د       الثانً               االمٌر الحسٌن بن عبد هللا -ج
 

  -: من مظاهر التطرؾ استباحة الدماء واألموال  -91
 التطرؾ السٌاسً -د       التطرؾ االخالقً  -ج  التطرؾ الدٌنً     -التطرؾ الفكري    ب  -أ

 
أكدت رسالة عمان مبادئ أساسٌة فً السلوك البشري، وفً العالقة بٌن الشعوب واألمم،وفً   -91

 -مقدمتها :
  رؾ واالرهابالتط -الوسطٌة والتسامح             د -ج    الؽلو  -ب     العنؾ -أ 
 

إلزالة كل أسباب العنؾ والتعصب والكراهٌة بٌن البشرولتحقٌق ؼاٌات الشرائع السماوٌة كما جاء  -99
  -فً رسالة عمان ال بد من   تطبٌق :

  إنشاء االحزاب السٌاسٌة  -د    الوسطٌة والتسامح -ج     تكافإ الفرص  -ب   حرٌة الراي  -أ
 
   -هً نشر : ؼاٌات الشرائع السماوٌة -93
 المحبة و العدل و السالم.  -ب                 التعصب المذهبً          -أ

 تعرٌة الفتاوى ؼٌر الصحٌحة على أٌدي الجهالء  -وقؾ تكفٌر المسلمٌن بعضهم لبعض   د  -ج
 

  -الدٌن األسالمً  ما كان ٌوما إال حرباً على نزعات الؽلّو والتّطرؾ والتشّدد  إلنها :-94
 نشر المحبة وتقبل اآلخر   -ب              حجب العقل عن تقدٌر سوء العواقب        -أ

 تعزٌز القٌم المرتبطة بحقوق اإلنسان  -د    تعري الفتاوى ؼٌر الصحٌحة على أٌدي الجهالء   -ج
 

   -:ما عدا  األهداؾ التً سعى اإلسالم إلى تحقٌقها عن طرٌق الوسطٌة -95
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 الحقائق  بعٌدا عن المٌول واألهواء الوصول إلى   -أ
 من ؼٌر إفراط  أو تهاون  ام اإلنسان بواجباتهقٌ -ب 

    نشر المحبة وتقبل اآلخر  ونبذ  التعصب  -ج
 تعرٌة الفتاوى ؼٌر الصحٌحة على أٌدي الجهالء  -د
 
 

ٌن الفكر عقدت مإتمرات  منتدى الوسطٌة للفكر والثقافة المإتمر األول  ) وسطٌة اإلسالم ب-96
  -والممارسة( تحت رعاٌة :

 األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً         -الملك عبد هللا الثانً                        ب -أ
 وزٌر األوقاؾ والشإون والمقدسات االسالمٌة  -د   حسٌن بن طالل                 الملك ال -ج
 

  -الممارسة عام :عقد مإتمر  وسطٌة اإلسالم بٌن الفكر و  -97
 م 9113 -م          د  9114 -ج    م         9119 -م           ب 9111 -أ       

 
المإتمر األول الذي كان بعنوان )وسطٌة اإلسالم بٌن الفكر والممارسة( اعتمد مقررات   -91

 -مإتمرات الوسطٌة التً عقدت فً :
 سورٌا ومصر والعراق   -الكوٌت و  السعودٌة والبحرٌن           ب -أ  
 لبنان وعمان وقطر  -ج         من وتونس                لٌبٌا والٌ -ج
 

  -مإتمر  )الدور العملً لتٌار الوسطٌة فً اإلصالح ونهضة األمة(عقد فً مدٌنة :  -91
 دبً  -القاهرة                          د -الرٌاض      ج -عمان             ب -أ       

 
  -مإتمر )  الدور العملً لتٌار الوسطٌة فً اإلصالح ونهضة األمة(  عقد عام : -31

 م 9113 -م            د  9116 -م        ج   9114 -م           ب 9115 -أ       
 

 ما عدا ٌعد التسامح من أهم المبادئ اإلنسانٌة   التً دعت  إلٌها  االدٌان السماوٌة    -31
 تنوع البشر فً أصولهم وثقافاتهم وأدٌانهم    -أ       
 قٌام اإلنسان بؤموره الدٌنٌة والدنٌوٌة دون إفراط أو تفرٌط -ب      
 من أجل تحقٌق التعارؾ و التعاٌش والتعاون  .   -ج      
 تعزٌز القٌم المرتبطة بحقوق اإلنسان واحترام الكرامة اإلنسانٌة.  -د      

 
 ؟  ما عدا  رسالة عمان من خاللها  لتطبٌق التسامح  الوسائل التً  دعت -39

 احترام حقوق اإلنسان وحرٌاته لتحقٌق العدالة،وحفظ الكرامة اإلنسانٌة.      -أ
 االحترام المتبادل بٌن أتباع األدٌان والمذاهب.    -ب
 تكرٌم اإلنسان بالنظر إلى لونه وجنسه ودٌنه     -ج
 ٌش المشترك والمحبة بٌن الشعوبتعزٌز مفهوم الحوار و الع    -د
 
  -من  آثار تطبٌق :  نشر ثقافة العٌش المشترك بٌن الشعوب واألمم  -33  
 الؽلو  -د                  الحرٌة -ج   التسامح      -الوسطٌة                          ب -أ
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  -المجتمعات البشرٌة  : واحدة مما ٌلً لٌست من  أسباب  انتشار ظاهرة التطرؾ والؽلو فً  -34
 ضعؾ القٌم والمبادئ . -أ

 االبتعاد عن تعالٌم الدٌن،والفهم المؽلوط للكثٌر من النصوص الشرعٌة -ب
 احترام  حقوق اإلنسان و الحرٌات  -ج
  -ممارسة صور التعصب العرقً أو الطائفً أو المذهبً. -د
 
ها منظمات خارجة عن الدٌن فهً تستؽل اسم المقصود بالمنظمات المتطرفة فكرٌاً و دٌنٌاً ألن  -53

  -الدٌن لتحقٌق أهدافها المتطرفة الفكرٌة والسٌاسٌة ومصالحها الخاصة :
 حركات التحرر  -خوارج هذا العصر                د -ج   القومٌون      -ب    الوطنٌون          -أ

 
  -من آثار التطرؾ فً المجتمعات :  -36
 نشر ثقافة العٌش المشترك         -ب           امخة فً مدنٌات كبرى .تدمٌر بنى ش -أ   
 تعزٌز مفهوم الحوار بٌن الشعوب  -د                أزدهار المجتمعات البشرٌة         -ج
 

 
أسباب الحروب كما ٌرها جاللة الملك عبد هللا الثانً فً خطابه أمام الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  -37

  -هً: 9115عام 
 النزاعات االقتصادٌة                                                 -المشكالت الحدودٌة                     ب -أ          

 النزاعات على مصادر الطاقة  -ج              التطرؾ و اإلرهاب     -ج           
 

  -لى :الدور األهم واألكبر لمواجهة التطرؾ ٌقع ع  -31
 األجهزة األمنٌة  -المواطن                  د -ج   مجلس النواب   -ب    الحكومة       -أ          

 


