بسم هللا الرحمن
الرحيم
األسئلة
المقترحة
والمكثفة بإذن
هللا تعالى الفصل
األول للمستوى
الثالث
مادة:تاريخ
األردن

للعام2022/2021 :

الصف  :الثاني
الثانوي جميع
الفروع األكاديمية

معلم المادة :
محمد عبدالجواد

" اللهم ال سهل إال ما جعلته
سهالً ،وأنت تجعل الحزن إذا
شئت سهالً "

س :1ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في العبارات اآلتية:
 -1من أهم قواعد النهج السياسي لحكم الملك عبدهللا األول بن الحسين.
 -1مخافة هللا في الحكم

 -3النهضة االجتماعية

 -2النهضة االقتصادية

-2اللون الذي يشير إلى راية (العقاب) وهي راية الرسول محمد –صلى هللا عليه وسلم ،-ثم
اتخذها الدولة العباسية راية لها.
أ-األسود

ب -األحمر

ج -األخضر

 -3الشعار الذي يرمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم من شعار الذي يتكون منه المملكة
األردنية الهاشمية.
 -1األسلحة العربية

 -2الكرة األرضية

-3الرايتان

-4التفاف أبناء األردن وأحرار العرب نحو الشريف الحسين بن علي.
-1لقيادة معركة ميسلون

 -2لقيادة الحركة العربية في األردن

 -3لتحرير العراق

 -5دالالت عقد مؤتمرات وطنية كثيرة بين ( )1929-1933في تاريخ األردن لنيل االستقالل.
-1الوحدة القومية

-2نمو الوعي السياسي والنضج الفكري  -3انتخابات حرة مصونة

 -6من بنود الميثاق الوطني األردني عام 1928م.
 -1اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة.
 -2وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية
 -3الوحدة العربية

 -7رئيس الوزراء الذي رافق األمير عبدهللا األول بن الحسين في جهود سموه لنيل االستقالل
وإنهاء االنتداب.
 -1إبراهيم هاشم

 -3رشيد طليع

 -2راضي عناب

-8تم إعالن استقالل المملكة األردنية الهاشمية.
 /25-1آذار1946 /م

/25 -2أيار1946 /م

/20 -3أيار1946 /م

-9إقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي.
 -2تعديالت على دستور 1928م

 -1وثيقة االستقالل

 -3الميثاق الوطني

 -10أول رئيس حكومة بعد استقالل إمارة شرق األردن بتاريخ  11نيسان من عام 1921م
-1راضي عناب

 -3عاكف الفايز

-2رشيد طليع

 -11من مؤلفات الملك عبدهللا األول ابن الحسين
 -1مهنتي كملك

 -3سمع بال حدود

 -2خواطر النسيم

 -12من مشاريع الوحدة العربية التي طرحت عربيا وساندها الملك عبدهللا األول ابن الحسين.
-1مشروع المملكة العربية المتحدة عام 1972م
-2مجلس التعاون العربي عام 1989م.
-3مشروع سوريا الكبرى عام 1943م
-13منظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من آسيا وإفريقيا ينص ميثاقها على التعاون
والتنسيق بين الدول األعضاء في المجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية ،ومقرها
الدائم مدينة القاهرة.
-1اليونسكو

 -2األمم المتحدة

 -3جامعة الدول العربية

-14من مراحل مشروع وحدة الضفتين.
-1بروتوكول اإلسكندرية

 -2المؤتمرات التمهيدية

 -3إصدار دستور عام 1952

-15تم إعالن وحدة الضفتين عام.
1948 -1

1946 -2

-16نودي باألمير طالل بن عبدهللا ملكا للبالد عام.

1950 -3

1951 -2

1950 -1

1952 -3

-17أبرز ما جاء في مواد دستور عام .1952
- 1نظام الحكم نيابي ملكي وراثي
 -2نظام الحكم جمهوري
 -3نظام الحكم ديمقراطي

-18من أهم الحريات االجتماعية التي كفلها دستور عام 1952
-1حرية التنقل والسكن

 -2حرية القيام بالشعائر الدينية

 -3حرية اقامة األسواق والمصانع

 -19تعتبر من اإلنجازات السياسية الخارجية للملك ..........................التوقيع على اتفاقية
الدفاع المشترك
 -2الملك طالل بن عبدهللا

 -1الملك الحسين بن طالل

 -3الملك فيصل بن الحسين

 -20من إنجازات الداخلية للملك طالل بن عبدهللا إنشاء ديوان المحاسبة عام 1952بهدف.
-1مراقبة المجلس التشريعي

 -2مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها

 -3مراقبة نظام الحكم

اختار االجابة الصحية فيما يلي :
 -1كان مشروع المملكة المتحدة لعام  1972يضم كل من .





االردن ولبنان
االردن و سويا
االردن و فلسطين
االردن والعراق
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-3

اقيم مجلس التعاون العربي في عهد الملك الحسين بن طالل عام .
1989
1998
1899
1972
توفي الملك الحسين بن طالل رحمة هللا عام .
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-5




-6




-7




-8
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1990
1999
1995
1997
تسلم الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية عام .
1935
1953
1955
1950
ولد سمو االمير الحسين بن عبد هللا  28حزيران العام .
1996
1990
1994
1992
يتكون مجلس المحافظة من اعضاء على ان تعين الحكومة ما نسبته
% 52
%25
%50
%30
احدى االوراق النقاشية دعت الى ترسيخ ممارسات اجتماعية لتجذير الديموقراطية .
الورقة النقاشية التانية
الورقة النقاشية الثالثة
الورقة النقاشية االولى
الورقة النقاشية الخامسة
تعزيز مبائ الفصل و التوازن بين السلطات احدى القيم التى دعت اليها الورقة النقاسية
الثالثة
الثانية
الرابعة
السادسة
ركزت الورقة النقاشية الرابعة على اهمية .
صون حقوق االقليات
التسامح
المواطنة الفاعلة
حرية التعير

 – 10دعت الورقة النقاشية الخامسة الى .





االهتمام بحق المشاركة
سيادة القانون
صوت حقوق االقليات
انشاء محكمة دستورية

-11الورقة النقاسية التي أكدت على سيادة القانون التي هي اساس الدولة المدنية .





الورق النقاسية الثانية .
الورق النقاشية السادسة
الورقة النقاشية االولى
الورقة النقاسية الخامسة

 -12من اهم االهداف التي ركزة عليها الورقة النقاشية الخامسة .





تطوير اداء القطاع العام و الخاص
المواطنة الفاعلة
سيادة القانون
صون خقوق االقليات

 -13اهم اساس الدوله المدنية .





سيادة القانون
تشجيع االبداع و التنميز
المشاركة من السياسة
تطوير القوانين و االنظمه

 -14اكد الملك عبد هللا على مبدأ واحد ليكون أساس للتعينات هو .





الكفاءة و الجدارة
الواسطة والمحسوبية
االقدمية
قوة الشخصية

 -15تم اعالن رسالة عمان التي دعت الى محاربة التتطرف واالرهاب عام .






2014
2000
2004
2010

 – 16حقق االردن حكاته بارزة بين دول العالم في عهد عبد هللا الثاني بن الحسين بفضل .





دعم القضايا العربية والدولية
دعم القضايا العربية
دعد قضية فلسطين
دعم القضايا الدوليه

 -17دعت رسالة عمان الى .





الدعوه الى االرهاب
محاربة التطرف واالرهاب
دعت الى التفرقة والعنصري
االقليمية واستخدام العنف

 -18اول شهيد اردني على ارض فلسطين هو .





يوسف العظم
عبد القادر الحسيني
كايد مفلح العبيدات
محمود العبيدات

 -19تم عقد العديد من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية مثل اجتماع الحصن في اربد
عام .





1929
1925
1930
1923

 – 20صدار قرار التقسيم رقم  181و المتضمن بتقسيم فلسطين بين العرب و اليهود عام .






1949
1947
1967
1948

 -1من اهم نتائج حرب حزيران 1967





تدمير القوة الجوية االسرائيلة
تفوق سالح الجو االسرائيلي
انتصار العرب
هزيمة اسرائيلي

 - 2كان من نتائج حرب  1967م .





انتصار اسرائيل
هزيمة اسرائيل
تدمير القوة الجوية االسرائيل
انتصار العرب

 -3تم اجتماع ابناء األردن في مؤتمر قم قم قرب مدينة .





اربد
عمان
العقبة
معان

 – 4من اهم الثوراث التي ادت الى قيام العديد من المظاهرات في أنحاء المدن االردنية .





ثورة عام 1921
1925
1936
1920

 – 5من قائل حقولة "ال أقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها العرب وال اقبل بالتجزئة واالنتداب.






عبد هللا بن الحسين االول
الحسين بن طالل
الملك طالل
الحسين بن علي

 -6دفن الشريف الحسين بن علي في





مكة
القدس
عمان
العقبة

 -7تم اعالن وحدة الضفتين عام .





1950
1952
1948
1946

 – 8كانت رؤية الملك الحسين بن طالل في الدفاع عن القدس ترتكز الى بعدين .






ديني وسياسي
ديني و وطني
ديني وقومي
قومي و سياسي

 -9تم اعالن فك االرنباط االداري و القانوي بين االردن و فلسطين عام .





1980
1988
1984
1986

 -10تم استثناء من قرار فك االداري و القانوي مع الضفة الغربية مدنية . .





حيفا
الخليل
القدس
غزه

 -11تم تشكيل اللجنه الملكية لشؤؤن القدس عام .





1970
1971
1975
1974

 – 12امر الملك عبد هللا الثاني بتشكيل الصندوق الهاشمي العمار االقصى و قبة الصخرة عام.





2009
2005
2007
2001
 – 13تم توقيع اتفاقية الوصايه بين الملك عبد هللا الثاني و رئيس دولة فلسطين ومنظمة
التحرير الفلسطينية عام .
2013 
2001 
2003 
2010 

 -14الصندوق الهاشمي هو صندوق امر بتشكيله جاللة الملك عبد هللا الثاني عام .





2007
2009
2001
2004

 -15تم اعادة مشروع بناء منبر صالح الدين في عهد .





الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا االول
الملك عبد هللا الثاني
الملك طالل بن عبدهللا

 -16تم تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  1971من اجل





جمع التبرعات
اصدار المؤلفات والنشرات لفضح االعمال التهويدية السرائيل
اعمار القدس
ترميم منبر صالح الدين

 -17من قائل مقولة " سأذهب الى القدس و اموت على اسوار المدينة" .





الملك عبد هللا االول
الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا الثاني
الملك طالل

 -18تم اعالن انقالب االتحاديبن االتراك على السلطان العثماني و الدين االسالمي عام .





1901
1914
1905
1908

 -19تم اعالن اتفاقية الوصايه بين الملك عبد هللا الثاني و الرئيس الفلسطيني محمود عباس .





2004
2013
2008
2010

 -20تبلغ نسبة االمالك الوقفيه لمدينة القدس القديمة .





% 85
% 58
% 75
% 60

 -21تم االعمار الهاشمي الثاني في عهد الملك .
 الملك عبد هللا االول
 الشريف بن علي
 الحسين بن طالل

 الملك عبد هللا الثاني
 – 22صدر قرار االعمار الهاشمي الطارئ في عهد الملك الحسين بن طالل عام





1922
1969
1999
1994

 -23ابرز انجازات االعمال الهاشمي الخامس .





اعادة صنع منبر صالح الدين
تأسيس كرسي الملك عبد هللا الثاني
تبديل قبة الصخرة
ترميم ساحة الحرم القدسي

 -24الملك الهاشمي الذي له دور كبير في االعمارات الهاشميه للمسجد االقصى .





الشريف الحسين
الملك عبد هللا االول
الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا الثاني

 – 25اطلقت رساله عمان عام .





2004
2006
2008
2002

 -26تم اصدار رسالة عمان قي عهد .





الملك عبد هللا االول
الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا الثاني
الملك طالل

 -27جاءت رسالة عمان من اجل .
 الدفاع عن االسالم
 الدعوة الى القومية العربية

 الدعوة الى حب الوطن
 -28الفئات المخاطبة في رسالة عمان .






العرب
المسلمين
االردنين
للعالم اجمع

 -29من اهم مبادئ رسالة عمان .





الدعوة الى التطرف
التسامح و العفو
اخذ الحق بالقوة
العنف و الغلظه

 -30اقتصرت رسالة عمان على .
 اللغه العربية
 اللغة االوربية
 اللغات العالمية

 –31بلغ عدد القادة الدينين و السياسين الذين وقعوا رسالة عمان .





450
500
400
552

 -32يدعو الدين االسالمي الحنيف الى .





استخدام القوة
الكراهية و البغضاء
الوسطية و االعتدال
االنانية وحب الذات

 – 33تم عقد المؤتمر الثاني لتدعيم الوسطيه من الفكر الهاشمي .
2006 

2004 
2005 
2003 
 -34حدثت معركة الكرامة في زمن الملك





الحسين بن طالل
عبد هللا االول
عبد هللا الثاني
الملك طالل

 -35كانت من نتائج معركة الكرامة .





هزيمة الجيش االردني
هزيمة الجيش االسرائيلي
انتصار الجيش االسرائيلي
سيطرة اسرائيل على المرتفعات الغربية لالردن

 -36كان عدد شهداء الجيش العربي االردني في معركة الكرامة .





 250شهيد
 86شهيد
 68شهيد
 100شهيد

 -37تم تحطيم مقولة الجيش االسرائيلي الذي ال يقهر .





معركة تشرين 1973
معركة القدس
معركة الكرامة
حرب 1967

 -38خط بارليف تحصينات اقامتها اسرائيل في .





فلسطين
االردن
سوريا
مصر

 -39كانت حرب تشرين ( رمضان) بين اسرائيل و كل من .






مصر وسوريا
االدن و فلسطين
فلسطين و مصر
سوريا و االردن

 -40توقفت حرب بتشرين رمضان بسبب .






 هزيمة العرب
 انتصار اسرائيل
 -21 يطلق لقب النكسة على حرب
 اصدار قرار رقم 338
 اصدار قرار التقسيم رقم 181
حرب 1967
حرب فلسطين 1948
حرب تشرين . 1973
غزو لبنان عام 1982

 -22من أهم المعارك التي خاضها الجيش العربي للحفاظ على القدس





معركة حطين
معركة الكرامة
معركة اللطرون وباب الواد .
المعركة الكبرى

 -23من نتائج حرب عام . 1948





انتصار العرب
خسارة الجيوش العربية
ابقاء الضفة الغربية بيد الجيش العربي .
خسارة اسرائيل و هزيمتها

 -24كانت نتيجة معركة القدس .





انهزام العرب
انتصار الجيش االسرائيلي
هزيمة الجيش االسرائيلي
استيالء اسرائيل على اسلحة العرب

 -25الكتبة الرابحة






كتيبة اردنية
كتيبة اسرائيلية
كتيبة عربية
كتيبة فلسطينة

 -26يطلق اسم النكسة على .





حرب حزيران 1967
حرب تشرين 1973
معركة الكرامة
معركة القدس

 -27قام الجيش العربي في حرب تشرين على حماية العاصمة .





بغداد
بيروت
دمشق
عمان

 -28قامت معركة الكرامة عام .





1967
1968
1965
1948

 -29سميت حرب  1948بالنكبة بسبب:





عودة التشريد القتل
استيالء اسرائيل على اراضي فلسطين
النها تعتبر الكارثة التي شردت الفلسطين
بسبب هزيمة اسرائيل

 -30تعد من اهم المعادك التي ادت الى تحول هام من الصراع العربي االسرائيلي .





معركة القدس
معركة الكرامة
معركة باب الواد
غزو لبنان

 -31من اهم نتائج حرب  -----شيوع حالة من الياس و االحباط وخيبة االمل لدى الدول
العربية.





حرب 1967
حرب 1948
معركة الكرامة
حرب تشرين 1973
 -32من اسباب معركة الكرامة عام  1968م .
 اصدار قرار التقسيم
 احتالل المرتفعات الغربية من االردن
 اغالق مضائق تيران
 تخوف اسرائيل من قوة العرب

 -33حدثت معركة الكرامة في زمن الملك





الحسين بن طالل
عبد هللا االول
عبد هللا الثاني
الملك طالل

 -34كانت من نتائج معركة الكرامة .





هزيمة الجيش االردني
هزيمة الجيش االسرائيلي
انتصار الجيش االسرائيلي
سيطرة اسرائيل على المرتفعات الغربية لالردن

 -35كان عدد شهداء الجيش العربي االردني في معركة الكرامة .





 250شهيد
 86شهيد
 68شهيد
 100شهيد

 -36تم تحطيم مقولة الجيش االسرائيلي الذي ال يقهر .
 معركة تشرين 1973
 معركة القدس
 معركة الكرامة

 حرب 1967
 -37خط بارليف تحصينات اقامتها اسرائيل في .





فلسطين
االردن
سوريا
مصر

 -38كانت حرب تشرين ( رمضان) بين اسرائيل و كل من .





مصر وسوريا
االدن و فلسطين
فلسطين و مصر
سوريا و االردن

 -39توقفت حرب بتشرين رمضان بسبب .





هزيمة العرب
اصدار قرار رقم 338
اصدار قرار التقسيم رقم 181
انتصار اسرائيل

 -40من اسباب حرب حزيران 1967





قرار التقسيم
اغالق مصر مضائق تيران
تنامي القوة العسكرية االسرائيلية
االستيالء على مدينة القدس

-10




-11

كان مشروع المملكة المتحدة لعام  1972يضم كل من .
االردن ولبنان
االردن و سويا
االردن و فلسطين
االردن والعراق
اقيم مجلس التعاون العربي في عهد الملك الحسين بن طالل عام .

1989 
1998 
1899 
1972 
توفي الملك الحسين بن طالل رحمة هللا عام .
-12
1990 
1999 
1995 
1997 
تسلم الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية عام .
-13
1935 
1953 
1955 
1950 
ولد سمو االمير الحسين بن عبد هللا  28حزيران العام .
-14
1996 
1990 
1994 
1992 

يتكون مجلس المحافظة من اعضاء على ان تعين الحكومة ما نسبته

-15
% 52 
%25 
%50 
%30 
احدى االوراق النقاشية دعت الى ترسيخ ممارسات اجتماعية لتجذير
-16
الديموقراطية .
 الورقة النقاشية التانية
 الورقة النقاشية الثالثة
 الورقة النقاشية االولى
 الورقة النقاشية الخامسة
تعزيز مبائ الفصل و التوازن بين السلطات احدى القيم التى دعت اليها الورقة
-17
النقاسية
 الثالثة

 الثانية
 الرابعة
 السادسة
ركزت الورقة النقاشية الرابعة على اهمية .
-18
 صون حقوق االقليات
 التسامح
 المواطنة الفاعلة
 حرية التعير
 – 10دعت الورقة النقاشية الخامسة الى .





االهتمام بحق المشاركة
سيادة القانون
صوت حقوق االقليات
انشاء محكمة دستورية

-11الورقة النقاسية التي أكدت على سيادة القانون التي هي اساس الدولة المدنية .





الورق النقاسية الثانية .
الورق النقاشية السادسة
الورقة النقاشية االولى
الورقة النقاسية الخامسة

 -12من اهم االهداف التي ركزة عليها الورقة النقاشية الخامسة .





تطوير اداء القطاع العام و الخاص
المواطنة الفاعلة
سيادة القانون
صون خقوق االقليات

 -13اهم اساس الدوله المدنية .





سيادة القانون
تشجيع االبداع و التنميز
المشاركة من السياسة
تطوير القوانين و االنظمه

 -14اكد الملك عبد هللا على مبدأ واحد ليكون أساس للتعينات هو .





الكفاءة و الجدارة
الواسطة والمحسوبية
االقدمية
قوة الشخصية

 -15تم اعالن رسالة عمان التي دعت الى محاربة التتطرف واالرهاب عام .





2014
2000
2004
2010

 – 16حقق االردن حكاته بارزة بين دول العالم في عهد عبد هللا الثاني بن الحسين بفضل .





دعم القضايا العربية والدولية
دعم القضايا العربية
دعد قضية فلسطين
دعم القضايا الدوليه

 -17دعت رسالة عمان الى .





الدعوه الى االرهاب
محاربة التطرف واالرهاب
دعت الى التفرقة والعنصري
االقليمية واستخدام العنف

 -18اول شهيد اردني على ارض فلسطين هو .





يوسف العظم
عبد القادر الحسيني
كايد مفلح العبيدات
محمود العبيدات

 -19تم عقد العديد من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية مثل اجتماع الحصن في اربد
عام .





1929
1925
1930
1923

 – 20صدار قرار التقسيم رقم  181و المتضمن بتقسيم فلسطين بين العرب و اليهود عام .





1949
1947
1967
1948

 -21يطلق لقب النكسة على حرب





حرب 1967
حرب فلسطين 1948
حرب تشرين . 1973
غزو لبنان عام 1982

 -22من أهم المعارك التي خاضها الجيش العربي للحفاظ على القدس





معركة حطين
معركة الكرامة
معركة اللطرون وباب الواد .
المعركة الكبرى

 -23من نتائج حرب عام . 1948





انتصار العرب
خسارة الجيوش العربية
ابقاء الضفة الغربية بيد الجيش العربي .
خسارة اسرائيل و هزيمتها

 -24كانت نتيجة معركة القدس .





انهزام العرب
انتصار الجيش االسرائيلي
هزيمة الجيش االسرائيلي
استيالء اسرائيل على اسلحة العرب

 -25الكتبة الرابحة





كتيبة اردنية
كتيبة اسرائيلية
كتيبة عربية
كتيبة فلسطينة

 -26يطلق اسم النكسة على .





حرب حزيران 1967
حرب تشرين 1973
معركة الكرامة
معركة القدس

 -27قام الجيش العربي في حرب تشرين على حماية العاصمة .





بغداد
بيروت
دمشق
عمان

 -28قامت معركة الكرامة عام .





1967
1968
1965
1948

 -29سميت حرب  1948بالنكبة بسبب:
 عودة التشريد القتل
 استيالء اسرائيل على اراضي فلسطين
 النها تعتبر الكارثة التي شردت الفلسطين

 بسبب هزيمة اسرائيل
 -30تعد من اهم المعادك التي ادت الى تحول هام من الصراع العربي االسرائيلي .





معركة القدس
معركة الكرامة
معركة باب الواد
غزو لبنان

 -31من اهم نتائج حرب  -----شيوع حالة من الياس و االحباط وخيبة االمل لدى الدول العربية
.





حرب 1967
حرب 1948
معركة الكرامة
حرب تشرين 1973
 -32من اسباب معركة الكرامة عام  1968م .
 اصدار قرار التقسيم
 احتالل المرتفعات الغربية من االردن
 اغالق مضائق تيران
 تخوف اسرائيل من قوة العرب

 -33حدثت معركة الكرامة في زمن الملك





الحسين بن طالل
عبد هللا االول
عبد هللا الثاني
الملك طالل

 -34كانت من نتائج معركة الكرامة .





هزيمة الجيش االردني
هزيمة الجيش االسرائيلي
انتصار الجيش االسرائيلي
سيطرة اسرائيل على المرتفعات الغربية لالردن

 -35كان عدد شهداء الجيش العربي االردني في معركة الكرامة .
 250 شهيد
 86 شهيد

 68 شهيد
 100 شهيد
 -36تم تحطيم مقولة الجيش االسرائيلي الذي ال يقهر .





معركة تشرين 1973
معركة القدس
معركة الكرامة
حرب 1967

 -37خط بارليف تحصينات اقامتها اسرائيل في .





فلسطين
االردن
سوريا
مصر

 -38كانت حرب تشرين ( رمضان) بين اسرائيل و كل من .





مصر وسوريا
االدن و فلسطين
فلسطين و مصر
سوريا و االردن

 -39توقفت حرب بتشرين رمضان بسبب .





هزيمة العرب
اصدار قرار رقم 338
اصدار قرار التقسيم رقم 181
انتصار اسرائيل

 -40من اسباب حرب حزيران 1967





قرار التقسيم
اغالق مصر وظائف تيران
تنامي القوة العسكرية االسرائيلية
االستيالء على مدينة القدس

 -41من اهم نتائج حرب حزيران 1967
 تدمير القوة الجوية االسرائيلة

 تفوق سالح الجو االسرائيلي
 انتصار العرب
 هزيمة اسرائيلي
 - 42كان من نتائج حرب  1967م .





انتصار اسرائيل
هزيمة اسرائيل
تدمير القوة الجوية االسرائيل
انتصار العرب

 -43تم اجتماع ابناء األردن في مؤتمر قم قم قرب مدينة .





اربد
عمان
العقبة
معان

 – 44من اهم الثوراث التي ادت الى قيام العديد من المظاهرات في أنحاء المدن االردنية .





ثورة عام 1921
1925
1936
1920

 – 45من قائل حقولة "ال أقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها العرب وال اقبل بالتجزئة واالنتداب.





عبد هللا بن الحسين االول
الحسين بن طالل
الملك طالل
الحسين بن علي

 -46دفن الشريف الحسين بن علي في





مكة
القدس
عمان
العقبة

 -47تم اعالن وحدة الضفتين عام .






1950
1952
1948
1946

 – 48كانت رؤية الملك الحسين بن طالل في الدفاع عن القدس ترتكز الى بعدين .






ديني وسياسي
ديني و وطني
ديني وقومي
قومي و سياسي

 -49تم اعالن فك االرت باط االداري و القانوي بين االردن و فلسطين عام .





1980
1988
1984
1986

 -50تم استثناء من قرار فك االداري و القانوي مع الضفة الغربية مدنية . .





حيفا
الخليل
القدس
غزه

 -51تم تشكيل اللجنه الملكية لشؤؤن القدس عام .





1970
1971
1975
1974

 – 52امر الملك عبد هللا الثاني بتشكيل الصندوق الهاشمي العمار االقصى و قبة الصخرة عام.






2009
2005
2007
2001
 – 53تم توقيع اتفاقية الوصايه بين الملك عبد هللا الثاني و رئيس دولة فلسطينن و
منظمة التحرير الفلسطينية عام .
2013 
2001 
2003 
2010 

 -54الصندوق الهاشمي هو صندوق امر بتشكيله جاللة الملك عبد هللا الثاني عام .





2007
2009
2001
2004

 -55تم اعادة مشروع بناء منبر صالح الدين في عهد .





الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا االول
الملك عبد هللا الثاني
الملك طالل بن عبدهللا

 -56تم تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  1971من اجل





جمع التبرعات
اصدار المؤلفات والنشرات لفضح االعمال التهويدية السرائيل
اعمار القدس
ترميم منبر صالح الدين

 -57من قائل مقولة " سأذهب الى القدس و اموت على اسوار المدينة" .





الملك عبد هللا االول
الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا الثاني
الملك طالل

 -58تم اعالن انقالب االتحاديبن االتراك على السلطان العثماني و الدين االسالمي عام .





1901
1914
1905
1908

 -59تم اعالن اتفاقية الوصايه بين الملك عبد هللا الثاني و الرئيس الفلسطيني محمود عباس .





2004
2013
2008
2010

 -60تبلغ نسبة االمالك الوقفيه لمدينة القدس القديمة .





% 85
% 58
% 75
% 60

 -61تم االعمار الهاشمي الثاني في عهد الملك .





الملك عبد هللا االول
الشريف بن علي
الحسين بن طالل
الملك عبد هللا الثاني

 – 62صدر قرار االعمار الهاشمي الطارئ في عهد الملك الحسين بن طالل عام





1922
1969
1999
1994

 -63ابرز انجازات االعمال الهاشمي الخامس .
 اعادة صنع منبر صالح الدين
 تأسيس كرسي الملك عبد هللا الثاني
 تبديل قبة الصخرة

 ترميم ساحة الحرم القدسي
 -64الملك الهاشمي الذي له دور كبير في االعمارات الهاشميه للمسجد االقصى .





الشريف الحسين
الملك عبد هللا االول
الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا الثاني

 – 65اطلقت رساله عمان عام .





2004
2006
2008
2002

 -66تم اصدار رسالة عمان قي عهد .





الملك عبد هللا االول
الملك الحسين بن طالل
الملك عبد هللا الثاني
الملك طالل

 -67جاءت رسالة عمان من اجل .
 الدفاع عن االسالم
 الدعوة الى القومية العربية
 الدعوة الى حب الوطن
 -68الفئات المخاطبة في رسالة عمان .





العرب
المسلمين
االردنين
للعالم اجمع

 -69من اهم مبادئ رسالة عمان .
 الدعوة الى التطرف
 التسامح و العفو
 اخذ الحق بالقوة

 العنف و الغلظه
 -70اقتصرت رسالة عمان على .
 اللغه العربية
 اللغة االوربية
 اللغات العالمية
 – 71بلغ عدد القادة الدينين و السياسين الذين وقعوا رسالة عمان .





450
500
400
552

 -72يدعو الدين االسالمي الحنيف الى .





استخدام القوة
الكراهية و البغضاء
الوسطية و االعتدال
االنانية وحب الذات

 – 73تم عقد المؤتمر الثاني لتدعيم الوسطيه من الفكر الهاشمي .





2006
2004
2005
2003

انتهت األسئلة مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

