
 

 

 مدرسه الحسن بن الهيثم الثانويه للبنين 

 امتحان الشهر األول للفصل الدراسـي الثاني                                معلم المادة : محمد الشرعه               

                          الصــــــــــــــــــــــف : األول الثانوي األدبي شعبه (ب)                   المـــــــــــــــــــــــادة: تـــاريخ األردن  

  

  اسم الطالب                              ..................................

  

                    2( وعدد الصفحات  )   4أجب عن جميع األسئلة اآلتية علما بأن عددها)     مالحظة: 

   ى الخاص  *)* اإلجــابـة على ورقــة خارجـيـة ،مع تصوير ورقة االجابه وارسالها لي عل 

 

   عالمة15
 

 

 السؤال األول : 
 

   

  عالمات7:                  وّضح المقصود بكل من المفاهيم والمصطلحات اآلتية أ(  

  . حي المهاجرين  :                   1 

  .النهضة العربية   : 2 

 مجلس المبعوثان :  .3

 :   النواب .4

   

  عالمات(8ب( أعــــــط تــوضيحــاً تامـــــاً لــــكل مـــن اآلتـيـة:                      )  

 . سيطرت القبائل البدوية على المناطق التي تقع على طريق الحج الشامي في بداية القرن التاسع عشر ميالدي ؟ 1

  (عالمتان )

  األردن    .                                عالمتان. تعُد الزراعة المورد الرئيس لسكان شرق 0 



   هجرة بعض القبائل والسكان من األردن في أثناء والية أحمد باشا الجزار    .  عالمتان .3

  تحسن  فرص التعليم عند أهالي األردن  .                                               عالمتان   .4

 

    عالمات6
 

 

 السؤال الثاني :
 

   

 م التي قامت في األردن نتيجة لسوء سياسة اإلدارة العثمانية   ؟ 1112أ. اذكــر نتائج (حركة الكرك ) الهية عام  

  عالمات     3

   عالمات  3الزعامات المحلية التي حكمت في بالد الشام ؟   ب(  اذكر ثالثــة من  أبرز  

  

   

 

    عالمات 8 
 

 

 السؤال الثالث :
 

   

  ** أجب عما يلي:......  

اذكر ثالثة من العوامل التي ساعدت على ظهور النهضة العربية في منتصف القرن التاسع عشر حتى القرن  (أ

  عالمات  3العشرين ؟    

  عدد الحركات التي قامت ضد سياسة إبراهيم باشا ؟     عالمتان    (ب

  عالمات 3مـا أسباب تدني اإلنتاج الزراعي ) النباتي و الحيواني  ؟       (ج

 

   مةعال 11
 

 

 السؤال الرابع : 
 

   

  عالمات(  5)   بين التطورات التي شهدها قطاع الزراعة في عهد اإلمارة ؟. 1 

  الزعامات الحاكمة في بالد الشام على بنية المجتمع األردني   ؟  ) عالمتان( . وضح أثر 0 

  عالمات  (    3. اذكــر ثالثة من األعمال التي قام بها إبراهيم باشا على بالد الشام  ؟ ) 3 

  نقاط * 3عالمات*  (  3. بين أثر انتشار المدارس في النهضة العربية في األردن   ؟)  5 

   

 ___________________________________________________________________  

   

   


