
 

 

 تاريخ األردن

 الوحدة األولى

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

            من المدن األردنية التي شكلت فيها حكومات محلية بعد انهيار الحكومة العربية الفيصلية -1

 : 1920في سوريا عام 

 إربد وعمان والكرك - ب     الكرك والسلط وعجلون -أ

 الكرك والسلط وإربد - معان والسلط وعجلون   د -ج

 

 االمير الذي كلفه الشريف الحسين بالتوجه الى االردن : -2

 عبد هللا بن الحسين - زيد بن الحسين           د - علي بن الحسين       ج - فيصل بن الحسين      ب -أ

 

 م , وكانت برئاسة  : 1921األردن عام  تم تشكيل أول حكومة في شرق  -3

 توفيق أبوالهدى - سليمان النابلسي        د -ج      إبراهيم هاشم  - ب               رشيد طليع     -أ

 

 :العام الذي أسست فيه إمارة شرق األردن هو   -4

 1928 - د        1923 -ج     1922 - ب       1921 -أ

 

 م : 1928األردنية البريطانية عام من أهم بنود المعاهدة  -5

 إلغاء المجالس التشريعية  -ب           صدور قانون االنتخاب  -أ

 إلغاء قانون األساسي -د     تعين حدود إمارة األردن   -ج

 

   ما عداكل مما يأتي من بنود المعاهدة األردنية البريطانية  -6

 األمير فيصل بن الحسين التشريع واإلدارةتولي   -ب     االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن -أ

 وضع قانون أساسي إلمارة شرق األردن  -د            تعيين حدود إمارة شرق األردن -ج

 

 :  هي ,  م   1928عام  المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني األول   -7

 عمان - إربد       د -معان        ج  -السلط      ب -أ

 

 الوطني األول  هي :  األردنية التي تم انتخابها رئيسا للمؤتمرالشخصية  -8

 راضي عناب  - ابراهيم هاشم              ب -أ

 سليمان النابلسي   -حسين الطروانة         د -ج

 

 :  1928من ابرز بنود الميثاق الوطني لعام  -9

 تعيين حدود امارة شرق االردن -ب الحكومة مسؤولة امام البرلمان                                    -أ

 يعترف االردن بمبدأ االنتداب  - تولي االمير فيصل االدارة و التشريع                           ج -ج

 

 



 

 

   ستقاللاالالشخصية التي رافقت سمو األمير عبدهللا ابن الحسين إلى بريطانيا الستكمال اجراءات  -10

 توفيق أبوالهدى  -رشيد طليع            د -ابراهيم هاشم     ج - ب    علي خلقي الشراري    -أ

 

 ما عدا    1946كل من االتية من التعديالت الدستورية التي اقرها المجلس التشريعي الخامس عام  -11

 المملكة االردنية الهاشمية دولة مستقلة  -ب          الملك يعقد االتفاقيات و المعاهدات -أ

 االمير  تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو  -د                    مجلس االمة يعلن الحرب -ج

 

 العام الذي أعلن فيه استقالل المملكة األردنية الهاشمية هو -12

                                           1946 -د      1948 -ج         1945 - ب       1947 -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك الباني   -13

 طالل بن عبدهللا  -د         عبدهللا األول    -ج         عبدهللا الثاني -الحسين بن طالل      ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك المعزز هو  :  -14

 طالل بن عبدهللا   -د        عبدهللا األول    -ج        عبدهللا الثاني -الحسين بن طالل      ب -أ

 

 : الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األسود راية لها  -15

 المملوكية  -العباسية   د - الفاطمية   ج - األموية      ب -أ

 

 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األبيض رمزا لها   -16

 العثمانية  -العباسية   د -ج     الفاطمية -ب   األموية   -أ

 

 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األخضر رمزا لها   -17

 المملوكية  -العباسية   د - الفاطمية   ج - األموية      ب -أ

 
 الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  :  -18

 الوشاح األحمر   - الملكي          دالتاج  - ج        الكرة األرضية - طير العقاب         ب -أ

 

 من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , ويرمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم :  -19

 طير العقاب  -د      الكرة األرضية           - األسلحة العربية            ج -الوشاح األحمر        ب -أ

 

 المملكة األردنية الهاشمية  يرمز الوشاح األحمر في شعار  -20

 نظام الحكم - العرش الهاشمي       د -ج       انتشار اإلسالم -ب             القوة والبأس   -أ

 

 العبارة المكتوبة في وسط الشريط األصفر من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية هي :  -21

 عبدهللا األول ابن الحسين بن عون  -ب                  ملك المملكة األردنية الهاشمية -أ

 الراجي من هللا التوفيق والعون  -د         عبدهللا الثاني ابن الحسين بن عون -ج

 

 

 



 

 

 : اليسرى عكس الناظر له العبارة على الشريط االصفر في شعار المملكة في الجهة  -22

 ملك المملكة االردنية الهاشمية  -أ

 هللا ابن الحسين ابن عون عبد  -ب

 الراجي من هللا التوفيق و العون  -ج

 الملك الهاشمي  -د

 

 

 اإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن مكثف النشمي في تاريخ األردن *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 



 

 

 تاريخ األردن

 ثانية الوحدة ال

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

 المدينة التي ولد بها الملك عبدهللا األول ابن الحسين هي :  -1

                 تبوك  -دمكة المكرمة    -جدة   ج  - المدينة المنورة   ب -أ

 

 عبدهللا تحريرها من األتراك هي : المدينة التى تولى األمير   -2

 ينبع  -تبوك                  د - جدة         ج -الطائف     ب  -أ

 

 :    األمير الهاشمي تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من األتراك هو  -3

 فيصل بن الحسين –د        زيد بن الحسين      - ج     علي بن الحسين   -عبدهللا بن الحسين      ب-أ

 

 الملك الهاشمي الذي جمعت مؤلفاته في مجلد واحد بعنوان )االثار الكاملة ( هو :  -4

 الحسين بن طالل  -د      عبدهللا الثاني    -ج      طالل بن عبدهللا         -ب     عبدهللا األول        -أ

 

 الحسين:  بن األول  عبدهللا للملك األدبية  المؤلفات ليست من  واحد من التالية  -5

 األصائل  الخيل عن السائل  جواب  -المذكرات                ب -أ

 مهنتي كملك  -السياسية     د األمالي  -ج

 

 : الكبرى عام  سوريا مشروعتم االعالن عن   -6

 1945 - د      1942 - ج       1943-ب       1944 -أ

 

 بدعوة من االمير عبد هللا االول :  1943من مطالب المؤتمر السوري الذي عقد  -7

 تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك  - الغاء وعد بلفور                                                      ب-أ

 المطالبة بعودة االجئين الفلسطينين - بالوحدة االردنية الفلسطينية                           دالمناداة  -ج

 

المشروع الوحدوي الذي وقفت كل من بريطانيا وفرنسا ضده ألنه اليتوافق مع مصالحها   -8

 االستعمارية هو : 

                                              الهالل الخصيب                -المملكة العربية المتحدة          ب  -أ

 جامعة الدول العربية  - سوريا الكبرى                     د -ج

 
 المدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية :  -9

 القاهرة-دمشق               د  -عمان      ج- تونس    ب -أ

 

 الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية  : واحدة من اآلتية ال تعد من  -10

 مصر  -د             العراق  -تونس       ج  -ب      األردن    -أ

 



 

 

على ان تكون طبقا للعادات و التكون منافية   1952الحرية التي كفلها الدستور االردني لعام  -11

 لالداب : 

 تأليف االحزاب - العمل و التعليم               د -تاليف الجمعيات      ج -اقامة الشعائر الدينية      ب  -أ

 

 الديوان الذي يقدم تقريرا سنويا لمجلسي النواب و االعيان عن المخالفات بحق المال :  -12

 الرأي و التشريع  -المحاسبة                    د  -المظالم        ج  - الرقابة و التفتيش         ب -أ

 

 اتفاقية الدفاع العربي المشترك:  الملك الهاشمي الذي وقع -13

 الحسين بن طالل  -عبدهللا الثاني     د - ج               طالل بن عبدهللا        -عبدهللا األول       ب -أ

 

 عام :  18المجلس الذي قرر تعيين مجلس وصاية على العرش لعدم بلوغ االمير الحسين  -14

 مجلس الوزراء - مجلس االعيان               د  -ج       المجلس القضائي   -مجلس النواب         ب -أ

 

 مؤلف كتاب " ليس سهال أن تكون ملكا " هو :  -15

                                            الملك الحسين بن طالل    -ب                                                  الملك عبدهللا األول   -أ

 الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين  - د                                           الملك طالل بن عبدهللا    -ج

 

 الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) مهنتي كملك ( هو  :  -16

 الحسين بن طالل  -د    عبدهللا الثاني     - ج      طالل بن عبدهللا        -ب     عبدهللا األول       -أ

 

القرار التاريخي الذي اتخذه الملك الحسين بن طالل استكماال لتحقيق السيادة الوطنية األردنية ,   -17

 هو :  

 تعزيز النهج الديمقراطي  -تعريب قيادة الجيش العربي   ب -أ

 إصدار الميثاق الوطني   - القانوني  جفك االرتباط اإلداري و -ج

 

 العام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني هو   -18

 1957 -د         1956 - ج         1955-ب      1954 -أ

 

 م هي  : 1972عام             الدول التي تكون منها مشروع المملكة المتحدة  -19

 األردن والعراق - ب   األردن وفلسطين                  -أ

 األردن ومصر -األردن وسوريا                      د -ج

 

المشروع الوحدوي الذي جاء تجسيدا لفكر الملك الحسين بن طالل الداعي الى ضرورة الحفاظ  -20

 على حق الشعب الفلسطيني في ارضه هو : 

                                                 المملكة العربية المتحدة  -مجلس التعاون العربي           ب  -أ

 مشروع الهالل الخصيب   -االتحاد العربي الهاشمي        د -ج

 

 

 

 



 

 

 ان تناط السلطة التشريعية المركزية بـ :  1972من ابرز بنود مشروع المملكة المتحدة  -21

                                             الملك و مجلس االمة        -ب          الملك و مجلس الوزراء     -أ

 الملك و الحكومة  - الملك و السلطة القضائية          د -ج

 

 م هو  :  1990المجلس التعاوني الذي انتهى بسبب حرب الخليج الثانية عام   - 22

                                                     مجلس التعاون الخليجي   -ب      مجلس االتحاد المغربي  -أ

 مجلس التعاون العربي- د     مجلس الجامعة العربية -ج

 

 تعد من الدول األعضاء في مجلس التعاون العربي  :   واحدة من الدول اآلتية ال -23

 العراق  -مصر          د  -ج    لبنان     -ب       األردن -أ

 

 :    م هي1973المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -24

 لندن -روما           د -بروكسل         ج -جنيف           ب  -أ

 

م , والذي نتج عنه فض النزاع 1973شارك األردن في المؤتمر الدولي للسالم في جنيف عام  -25

 بين إسرائيل وكل من :  

 األردن ومصر  -لبنان وسوريا               د  -مصر وسوريا            ج - األردن وسوريا         ب -أ

 

 :    م هي1991المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -26

 لندن -مدريد               د  -جنيف          ج - روما       ب -أ

 

 تخرج منها جاللة الملك عبد هللا الثاني بتخصص الشؤون الدولية : الجامعة التي   -27

 جورج تاون - السوربون         د -دبلن                                        ج  - اكسفورد            ب  -أ

 

 ) فرصتنا األخيرة : السعي نحو السالم في وقت الخطر ( هو :   الملك الهاشمي الذي ألف كتاب   -28

 طالل بن عبدهللا  - د         عبدهللا الثاني -ج        الحسين بن طالل      -ب           عبدهللا األول  -أ

 

 واحدة من التالية ال تعد من االنجازات الداخلية    للملك عبد هللا الثاني :  -29

 هيئة مستقلة لالنتخابات تأسيس  - اصدار قانون الالمركزية                                          ب  -أ

 انشاء ديوان المحاسبة  - انشاء محكمة دستورية                                          د -ج

 

 المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين :  -30

 الدستورية  -الجنايات الكبرى                 د -االدارية العليا         ج -امن الدولة             ب  -أ

 

عبد هللا الثاني  لك السياسي من االنجازات السياسية للم للعمل  الناظمة بالقوانين النظر اعادة  -31

 :ما عدا  شملت عدة امور 

 العقوبات  -د               االجتماعات -ج             االحزاب السياسية      -ب       االنتخاب    قوانين -أ

 

 

 



 

 

 االنجازات السياسية للملك عبد هللا الثاني على المستوى الخارجي : من  -32

 تأسيس هيئة مستقلة لالنتخابات  -صدور قانون الالمركزية                                           ب   -أ

 اعالن رسالة عمان  -انشاء محكمة دستورية                                            د -ج

 

 دائمة : ال س االردن جلسات مجلس االمن في المرة الثالثة للعضوية غير أتر -33

 مرات  4 - د        مرات         3 -ج                                مرتين       - ب           مرة           -أ

 

لثاني وليا  العام التي صدرت فيه اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمو األمير الحسين بن عبدهللا ا  -34

 للعهد هو : 

 2007-د        2009 - ج      2008-ب         2010-أ

 

من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين لتنمية مهارات الفرد والجماعة في  -35

 :  مجال التعاون والعمل المشترك هي 

فرسان   - د                 حقق        - ج                         قصي          -سمع بال حدود             ب-أ

 التغيير 

 

 :  هي لتأهيل الكوادر الطبية الرياضية  من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين  -36

 فرسان التغيير - د              حقق         -ج           قصي          -سمع بال حدود             ب-أ

 

            م 2015 - عام نيسان  في الدولي االمنمجلس  تراس جلسة االمير الهاشمي  الذي  -37

 ) السالم وتعزيز والعنف التطرف مكافحة في الشباب الدوليين دور واالمن السالم صون ( بعنوان

 االمير عبد هللا  -د        األمير علي            -ج            حسين      االمير -ب           االمير هاشم   -أ

 

                                                                           الورقة النقاشية الرابعة  جاءت بعنوان :  -38

                                                                         مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة      -أ

 تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين  -ب

                                                                         المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح  تنتظرنا أدوار -ج

 .فاعلة  ومواطنة  ديمقراطي تمكين نحو -د

 

الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة   -39

 :  األردنيين هي 

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

 

 السياسية كما جاء في الورقة النقاشية الثالثة : واحدة من التالية ال تعد من اطراف العملية   -40

 مجلس النواب  -الملكية الهاشمية           د -المجلس القضائي             ج - المواطن             ب  -أ

 

كل من االتية من االدوار المنتظرة من رئيس الوزراء و الوزراء كما جاء في الورقة النقاشية   -41

 الثالثة ماعدا : 

 وضع معايير العمل الحكومي   -نيل الثقة النيابية و الحفاظ عليها                               ب  -أ

 تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية   -تبني نهج الشفافية و الحاكمية الرشيدة                      ج -ج



 

 

حو تمكين ديمقراطي ومواطنة ) ن   الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت  -42

 فاعلة( هي  : 

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

 

 :  الورقة النقاشية التي تناولت ما أسماه جاللة الملك عبدهللا الثاني ب " المواطنة الفاعلة " هي -43

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

 

الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت )تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل(   – 44

 هي : 

 الخامسة  –الرابعة       د -الثالثة       ج   -السابعة         ب  -أ

 

 من محطات االنجاز التشريعي كما جاء في الورقة النقاشية الخامسة :  -45

 انشاء محكمة دستورية  -استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة                           ب  -أ

 الميثاق الوطني - استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب                                د -ج

 

من محطات اإلنجاز المؤسسي التي حققها األردن للحفاظ على زخم مسيرته اإلصالحية كما جاء   -46

 قة النقاشية الخامسة لجاللة عبدهللا الثاني :  في الور

 انشاء هيئة مستقلة لالنتخاب   -استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة                           ب  -أ

 إقرار التعديالت الدستورية   -د    إنجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية                   -ج

 

 

 اإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن مكثف النشمي في تاريخ األردن *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 



 

 

 تاريخ األردن

 لثة ثاالوحدة ال

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

م , وقرر فيه المؤتمرون مهاجهة المستعمرات الصهيونية في  1920المؤتمر الذي عقد عام  -1

 :   بيسان هو

 عمان  - السلط            د -قم              ج  -الحصن      ب  -أ

 

 شهيد اردني على االراضي الفلسطنية : اول  -2

 حسين الطراونة  - ابراهيم هاشم         د -ج          رشيد طليع         -ب       كايد العبيدات      -أ

 

المحوران اللذان كان الجيش العربي االردني يتقدم نحوهما للوصل الى القدس في حرب فلسطين  -3

 هما :  1948

 جسر الملك عبد هللا و جسر االمير محمد -الملك حسين                      ب الغور الصافي و جسر  -أ

 جسر االمير محمد و مثلث الشونة الجنوبية  -جسر االمير محمد و جسر الملك حسين               د -ج

 

( جندي من العدو  300المعركة التي استطاع فيها الجيش العربي األردني قتل مايزيد عن )  -4

 اإلسرائيلي هي : 

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

 

تم اطالق اسم الكتيبة الرابحة على الكتيبة الرابعة بسبب بسالتها وتصديها للعدو اإلسرائيلي بعد  -5

 معركة : 

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

 

 محاور التي تضمنها الهجوم االسرائيلي على االردن في معركة الكرامة ماعدا : كل مما يأتي من ال  -6

                                                            غور الصافي باتجاه الكرك                               -أ

 المثلث المصري جسر االمير محمد ) داميا (  -ب

                                                             جسر االمير محمد ) داميا ( باتجاه الغور الصافي  -ج

 مثلث عمان الشونة عن طريق جسر الملك عبد هللا  -د

 

 اع غزة وهضبة الجوالن هي : الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وقط -7

 1968الكرامة  معركة -د                1973حرب  -ج          1948حرب  -ب          1967حرب  -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب شهيد األقصى هو :  -8

 الملك عبدهللا األول-د        الملك طالل     -ج   الملك عبدهللا الثاني        -الملك الحسين        ب -أ

 

 



 

 

الملك الهاشمي الذي دعا العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقارا أو أرضا بوصفهم   – 9

 محتلين هو  : 

 الملك عبدهللا األول-د       الملك طالل    -ج       الملك عبدهللا الثاني       -الملك الحسين        ب -أ

 

 صندوق االمة الفلسطيني هو :  ا الى دعمالملك الذي دع -10

 الملك عبدهللا األول ابن الحسين - الملك طالل       د-ج     الملك عبدهللا الثاني-الملك الحسين        ب -أ

 

 ممرا إلى حائط البراق هو : الملك الهاشمي الذي رفض إعطاء اليهود   -11

 الملك عبدهللا األول-د       الملك طالل    -ج        الملك عبدهللا الثاني     -الملك الحسين        ب -أ

 

 :  1988المدينة التي  تم استثنائها من قرار فك االرتباط االداري عام  -13

 نابلس  -رام هللا          د  -القدس      ج -طولكرم    ب -أ

 

 العام الذي تم فيه تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس هو  -14

 1972 - د            1971 - ج      1969 - ب       1967 -أ

 

 الملك الهاشمي الذي اطلق عليه لقب صاحب الوصاية و خادم االماكن المقدسة :  -15

 الملك عبدهللا األول-د        الملك طالل    -ج         الملك عبدهللا الثاني     -الملك الحسين        ب -أ

 

 الصندوق الهاشمي الذي اسس ليكون ذراعا ماليا لدعم االعمار الهاشمي :  -16

 السالمي صندوق التضامن ا -الصندوق الهاشمي العمار االقصى                              ب  -أ

 صندوق االمة الفلسطيني  -الصندوق العربي للتعمير                                         د -ج

 

 الملك الهاشمي الذي تم في عهده تشكيل مجلس الكنائس االردني و شمل كنائس القدس :  -17

 الملك عبدهللا األول-د        الملك طالل     -ج        الملك عبدهللا الثاني     -الملك الحسين        ب -أ

 

 العام الذي أعلن فيه األتراك رسميا إنهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام هو  :  -18

 1924 -د       1923-ج     1921 - ب     1920 -أ

 

م بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس  2013المدينة التي وقعت فيها اتفاقية الوصاية عام  -19

 الفلسطيني محمود عباس هي : 

 العقبة  - رام هللا        د - القدس        ج - عمان     ب -أ

 

ع لدعم  الجهة المسؤولة عن استقبال المساعدات العربية واالسالمية لغاية التعاون في المشاري  -20

 صمود اهل القدس

                                                        لجنة زكاة القدس            -اللجنة الملكية لشؤون القدس        ب -أ

 التضامن العربي  - الصندوق الهاشمي                     د -ج

 

 م (  هو :  1964 – 1954)  اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي  -21

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



 

 

 م ( هو : 1999 – 1994)  اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي  -22

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

 

 ونيوم المذهب في اإلعمار الهاشمي : تم تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من األلم -23

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

 

   اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه استصدار دليل المسجد األقصى والتعريف الديني والتاريخي له هو  -24

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

 

 االمام الذي اسس جاللة الملك عبد هللا الثاني كرسيا خاصا لدراسة فكره في جامعة القدس :  -25

 المالكي -الشافعي      د -ابن تيمية     ج - الغزالي     ب -أ

 

 

 اإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن مكثف النشمي في تاريخ األردن *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 



 

 

 تاريخ األردن

 رابعةالوحدة ال

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

 :  العام الذي صدرت فيه رسالة عمان هو -1

 2004- د       2003 -ج     2006   -ب      2005 -أ

 

 :العام الهجري الذي صدرت فيه رسالة عمان هو   -2

 1426-د      1425 -ج      1428 -ب         1430 -أ

 

 المدينة التي شهدت انطالقة رسالة عالمية تنبعث من تعاليم القران و نبض االسالم و وسطيته هي   -3

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

 

 :  الملك الهاشمي الذي صدرت في عهده رسالة عمان هو  -4

 طالل بن عبدهللا  -د        عبدهللا األول     -ج              عبدهللا الثاني    -ب       الحسين بن طالل   -أ

 

 كل مما يأتي من مبادئ رسالة عمان ما عدا :  -5

 العدالة في معاملة االخريين - ب    احترام العهود و المواثيق                                   -أ

 تكريم االنسان حسب لونه و جنسه و دينه  -د   قاتلين                       احترام حق الحياة لغير الم -ج

 

 المنهج الفكري القائم على اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة هو :  -6

 المساواة  -الرحمة          د -التسامح     ج -الوسطية     ب -أ

 

 :  2004عام        عنوان المؤتمر االول لمنتدى الوسطية الذي عقد  -7

 االسالم بين الفكر و الممارسةوسطية    -ب   التعاون الدولي لمكافحة االرهاب                              -أ

 تمكين الشباب و تعزيز التسامح  -ج  الدور العملي لتيار الوسطية في االصالح                  -ج

 

                الدولة التي عقد بها مؤتمر )الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة(  -8

 هي :  2006عام 

 البحرين  -مصر            د - األردن       ج -ب      العراق -أ

 

احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية  المفهوم اإلنساني الذي يعني  -9

 الفكر والمعتقدات هو 

 التسامح  -االعتدال        د-الوسطية      ج -التطرف    ب  -أ

 

 ا : ماعدكل مما يأتي من اسباب انتشار ظاهرة التطرف  -10

 ضعف القيم و المبادئ  -انتهاك حقوق االنسان                                               ب  -أ

 الفهم المغلوط للنصوص الشرعية  -االستخدام الصحيح لوسائل التواصل                            د -ج



 

 

 التطرف الذي من مظاهرة التعصب للرأي اآلخر وعدم تقبل آراء اآلخرين هو :  -11

 الديني –الفكري      د  -األخالقي     ج -السياسي     ب -أ

 

 :  استباحة الدماء واألموال من مظاهر التطرف  – 12

 السياسي  - الفكري     د -الديني     ج -األخالقي     ب  -أ

 

 انواع التطرف : التطرف المذهبي من  -13

 االخالقي  -السياسي       د - الديني    ج - الفكري     ب -أ

 

 التطرف الذي يعني اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاة الشعوب هو :  -14

 السياسي التطرف -د  التطرف الفكري       - ج التطرف االخالقي      - ب التطرف الديني           -أ

 

كل األديان وتدمر المجتمعات من  ن م            المنظمات االرهابية التي تستبيح دماء االخريين  -15

 :   األمثلة على 

 االخالقي   - د     السياسي  -الديني       ج -الفكري    ب -أ

 

 

 اإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن مكثف النشمي في تاريخ األردن *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 


