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 الوحدة االولى : االردن عبر العصور
 الهاشمية األردنية المملكة الفصل الثاني :استقالل 

 

 إلى :  فرنسا لسوريا حتالل او م 1920 عام سوريا في الفيصلية العربية الحكومة نهياراأدى 

 األردن .ي في سياسغ فرا -1

   أبناء األردن  طموحاتال تلب لم إالإنها (   وعجلون والسلط الكرك  (في محلية حكومات تشكل -2

                     في الوحدة واالستقالل .                                                                       

                       ، العربية الحركة  لقيادة الحسين الشريف حولمما دفع أبناء األردن إلى االلتفاف  -

.                                                                                              الفرنسي حتاللاال  من اسوري  وتحرير

 بالتوجه إلى األردن والقيام بهذا الواجب . األمير عبدهللا لف نجله فك -

 

 " أوال : نشأة إمارة شرق األردن"

 

 .   م 1920 / لثانيا تشرين / 21في   معان إلى الحسين بن هللا  عبد األميرتوجه  -

عن آمالهم ببدء عهد جديد من الحرية                هاستقبله أبناء األردن استقباال حافال , عبروا في -

 والتخلص من الظلم واالستبداد .  

 

 : م 1920 عام االردن شرق إلى الحسين  بن عبدهللا ميراأل قدومالهدف من 

 .البالد تحرير -2 .االجنبي المستعمر لمقاومة -1

 

 الوطنية  الحركة زعماء  بإستقباله  كان حيث  ,م 1921  /اذار  /2 في عمان إلى ه األمير عبدهللاتوج

 .  نتيجة لجهوده أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربية -

 ونستون وزير المستعمرات   :  مع تمت التي اإلتصاالتاجراء سلسلة من بعد   لقاء األمير عبدهللا  -

 .  1921آذار عام  29في القدس بتاريخ   صموئيل هربرتالمندوب السامي  و تشرشل

قرارات واتفاقيات مسبقة هدفت إلى تمزيق  مفاوضات شاقة في ظل  األمير عبدهللا بن الحسين خاض -

الذي ينص على   عصبة األمم الصادر عن  صك االنتداب, إضافة إلى خطورة ما جاء في   البالد العربية

 .  ستنفذ على حساب البالد العربية التي  شمول األردن ضمن الوعود

انتزاع اعتراف بريطانيا بالبالد  االمير عبدهللا استطاع  ورؤيته الثاقبة للمستقبل بخبرته السياسية -

 .   عربية مستقلة ارضأ بصفتها  الواقعة الى الشرق من نهر األردن

             ,الدولة المركزية شرع في بناء فتسنى لألمير عبدهللا أن يؤسس إمارة شرق األردن , ف -

 . م  1921/نيسان / 11في شرق األردن بتاريخ  إلى رشيد طليع بتشكيل أول حكومةوعهد 

 

 

 

 



 

 

 م "1928" ثانيا : المعاهدة األردنية البريطانية عام 

 

األمير عبدهللا بن الحسين نضاله ومساعيه لنيل االستقالل الكامل وإنهاء االنتداب مدعوما واصل  -

                                           بالمطالب الشعبية , فاستجابت الحكومة البريطانية لهذه المطالب ,

 م .   1928شباط  20وأبرمت المعاهدة األردنية البريطانية في 

 

 م :  1928 عام البريطانية األردنية المعاهدة بنود

 .   األردن شرق إمارة بتأسيس عترافاال -1

 .واإلدارة التشريع الحسين بن هللا  األميرعبد تولي -2

  . األردن شرق إمارة حدود تعيين -3

 . األردن إلمارة شرق ) دستور ( أساسي قانون وضع -4

 

 االستقالل " " ثالثا : النضال األردني لنيل 

 

 .  األردنيين بمشاركة االستقالل  لنيلومساعيه  , بجهوده الحسين بن هللا  عبد ميراأل  ستمرا  -

 تضمنت :  للمندوب السامي بالقدس والمعتمد البريطاني في عمانحتجاج االبرقيات  رسلتاف  -

 .   رفض االنتداب البريطاني -أ

 .   واستقاللها الحقيقي  األردنية اإلمارةرفض اي اتفاق ال ينص على سيادة  -ب

 فجاءت الدعوة إلى : , وطنيةزاد نشاط الحركة ال ما -

األردن  تاريخ في وطني مؤتمر أول ويعد  ، م 1928 عام عمان في األول الوطني  المؤتمر  نعقادا -

مناطق   جميع مثلوا واألدباء والمفكرين والشيوخ الزعماء من مندوبا  )150  (حضره حيث الحديث

            من مكونة تنفيذية لجنة  نتخابا وتم ،  للمؤتمر رئيسا الطراونة حسين األردن وانتخب شرق

  .األردن  شرق مناطق مثلت جميع عضوا )26)

 

  :)أبرز البنود(  األول األردني الوطني الميثاق أصدروا -

 . بعده وأعقابه من الحسين بن عبدهللا  األمير برئاسة سيادة ذات مستقلة عربية  دولة األردنية اإلمارة -1

 . دالبال لمصلحة نزيهة  مساعدة بوصفه إال نتداباال بمبدأ األردن شرق يعترف ال -2

 .  البرلمان أمام مسؤولة والحكومة  ,تدخل كل من مصونة حرة نتخاباتاال تكون أن يجب -3

 الشعب وحاجات العامة والمنفعة العدل أساس على يقوم ال ستثنائيا تشريع كليعد األردن   -4

 . باطال  تشريعا   الصحيحة

 ) من كتاب الفكر السياسي , علي محافظة (  

 

 

 



 

 

                              ,  م 1933 - م1929 بين ما الفترة في وطنية مؤتمرات تبع المؤتمر عدة

 :   عكست هذا المؤتمراتو  االستقالل نحو  السعي في  عبدهللا  ميراأل  جهود ساندت

 . الهاشمية القيادة حول والتفافه الشعب وحدة -1

 .   االردنيين  لدى الفكري والنضوج السياسي الوعي نمو  -2

 . تهددها التي السياسية األحداث مواجهة  على قدرتهم -3

 

 االستقالل  لنيل واألردنيون الحسين بن عبدهللا األمير بذلها التي الجهود

 كل من :                                                   إلى والرسمية االحتجاجية المذكرات ارسال -

                                                                           ،  دولية منظمة بصفتها األمم عصبة

 .    األردن على المنتدبة الدول بصفتها وللحكومة البريطانية

 

                        :  على نص الذي  )المتحدة األمم هيئة بقرار  (بريطانيا عترفتا م 1945 عامفي 

           قادرة سيادة ذات دولة لتحقيق الدستورية مؤسساته إستكمال مرحلةإلى  وصل األردن أن" 

 .  " بنفسها شؤونها إدارة على

                       وهي مرحلة ما كانت لتتم إال بجهود القيادة الهاشمية , والوعي األردني وطموحه -

 النهج الديمقراطي .  في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المستندة إلى 

فيها  مصرا  مذكرة للحكومة البريطانيةسمو األمير عبدهللا بن الحسين وجه على أثر هذا االعتراف  -

 مهرجانالفي  , وأكد سمو األمير ضرورة استقالل إمارة شرق األردن , وذلكستقالل إعالن االعلى 

 م , حيث قال فيه :  1946عام كانون الثاني   28في في عمان تحت رعايته أقيم  الذي

 

 

 

 

 

 

 

 " رابعا : إعالن االستقالل " 

 

 تتويجا لجهود سمو األمير عبدهللا بن الحسين ونضاله المستمر وتطلع األردنيين لنيل االستقالل , 

 : من أجل   بريطانيا إلى هاشم  ابراهيم الوزراء  ورئيس الحسين بن عبدهللا االمير توجه

 .  البريطاني وانهاء االنتداب  األردن ستقاللاستكمال إجراءات اال  -

  .سيادة ذات مستقلة دولة األردن  أن على التأكيد -

 

 

 

" إن من حق األردن أن يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام االستقالل والسيادة , ولطالما قلنا إن شرق األردن  

القومية , وعلينا  هو أهم جزء من بالد العرب شارك الحجاز في حرب التحرير , لذلك فله أن يسر بتحقيق أهدافه 

أن نسر لسروره , لقد كنت خادم األمة عندما قدر لي المشاركة في وضع أسس الثورة العربية الكبرى التي انبثق  

عنها كيان العرب الدولي الحديث , وانتهت إلى وطن عربي مكين يعتز بدولة المستقلة , والتي نتمنى لها العزة  

 هدين لتوثيق الصالت األخوية بينها تحقيقا للغاية القومية المشتركة "  مع العمل جا   والثبات والقوة والنجاح , 
 



 

 

قدم بها قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية  جلسة خاصة  األردني  عقد المجلس التشريعي

 :  استند بها الى, رغبة البالد في االستقالل المتضمن 

 حقوق البالد الشرعية والطبيعية .  -1

 رسمية . وعهود دولية ما حصلت عليه من وعود   -2

 .م  1946/آيار/15بناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في قراره بتاريخ  -3

البالد األردنية استقالال تاما على  عالن استقاللإ األردنيالنائب عن الشعب التشريعي  المجلسبحث  -

                        , ومؤسس كيانهالسيد البالد  أساس النظام الملكي النيابي الوراثي , مع البيعة

 المعظم ( ملكا عليها . الملك عبدهللا بن الحسين )

 م (   1946أيار  25بتاريخ  861) الجريدة الرسمية , عدد 

 

  المجلس التشريعي الخامسم )القانون األساسي( , إذ عقد  1928ترتب على ذلك تعديل دستور عام  -

 م ,   1946أيار عام  22جلسة استثنائية بتاريخ  

 أقر بها جملة من التعديالت الدستورية , ومن أهمها :  

 .وردت حيثما األردن شرق إمارة عبارة محل الهاشمية األردنية المملكة عبارة تحل -1

 األمير .  سمو  عبارة محل الملك جاللة عبارة تحل -2

 . وراثي  نيابي ملكي الحكم نظام -3

 . واإلتفاقيات المعاهدات ويعقد الحرب يعلن من  هو  الملك -4

 . يتجزأ ال  ملكها مستقلة  حرة , وهيسيادة ذات مستقلة دولة الهاشمية األردنية  المملكة -5

 

 بمقتضى االختصاصات الدستورية قرر المجلس التشريعي ما يأتي :  

 . وراثية نيابية ملكية  حكومة وذات تاما ، إستقالال  مستقلة دولة لبالد األردنية ا إعالن -1

        األردنيةعلى رأس الدولة  دستوريا ملكا بوصفه  ,كيانها ومؤسس البالد لسيد بالملك البيعة -2

  .الهاشمية  األردنية المملكة ملك الجاللة حضرة صاحب لقبب 

 وعندما رفع هذا القرار إلى الملك عبدهللا األول وشحه بالعبارة اآلتية :   -

 " متكال على هللا تعالى أوافق على هذا القرار , شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي " 

, وأصبح اليوم الرسمي م أعلن استقالل المملكة األردنية الهاشمية  1946أيار عام   25وفي يوم  -

 تقالل في كل عام .  لالحتفال بمناسبة االس

   أهم قواعد منهجه السياسي : ألقى الملك عبدهللا األول ابن الحسين بهذه المناسبة خطابا تضمن  -

 

 

 

 

 

 

 

رجائه ورمز كيانه ومظهر ضميره ووحدة شعوره , بل إنه  إنه لمن نعم هللا ان يدرك الشعب بان التاج معقود " 

ألمر هللا ووصية رسله الكرام أن يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية هللا , ألن العدل أساس الملك , ورأس الحكمة  

 مخافة هللا .  

نا والتمكين  وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسالفنا المثابرون بعون هللا على خدمة شعب 

لبالدنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا , ومجد اإلنسانية كلها ... على أننا ونحن 

ننا وسمعنا , متوجهين إلى هللا العلي القدير  في جوار البلد المقدس فلسطين العربية الكليمة ستظل فلسطين بأعي

 "  أمانته , وأن يهدينا صراطا مستقيما  ويثبتنا في طاعته وحفظ بأن يسدد خطانا  

 



 

 

م , عمت الفرحة مدن األردن وقراه وبواديه وجرت  1946أيار  25بعد إعالن االستقالل , في يوم  -

مراسيم االحتفال بهذه المناسبة بتقديم وثيقة البيعة بالملك بحضور أعضاء المجلس التشريعي وكبار 

اء األردن رجال الدولة وممثلي الدول , وجرى استعراض حافل للجيش العربي شهده اآلالف من أبن 

الدول العربية ودول العالم بقرار استقالل األردن , ثم توالت  وأبلغ وزير الخارجية والبالد المجاورة ,  

 من الدول العربية والعالمية .  عة لسيد البالد يبرقيات التهنئة والمباركة بمناسبة االستقالل والب

 

  :اإلستقالل بعد األردن حكم تسلموا الذين  الهاشميين الملوك

                                                                     .)المؤسس(الحسين  بنا   األولعبدهللا  الملك  -1

                                                 .) ثاني ملوك المملكة االردنية (  عبدهللا  بن طالل الملك -2

                        ) مرحلة البناء و التطوير (                    الباني( ) طالل بن حسين الملك -3

      التي تستند إلى : والتاريخيةالدينية  الشرعية  وارث.   )المعزز(  الحسين بنا الثاني عبدهللا  الملك -4

 .   ( نسب الهاشميين الموصول بالرسول صل هللا عليه وسلم) 

  . الدور المميز الذي قام به بنو هاشم في حمل راية اإلسالم والدفاع عنها و 

 

 

   شجرة نسب الهاشمين

 ( 21الكتاب المدرسي صفحة  10-1)الشكل 

 

                                                                           نسب النبي عليه الصالة والسالم :  -

 بن قصي بن كالب لقريش    /بن هاشم بن عبدالمناف  /محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب 

 العباس     /حمزة    /أبوطالب  /عبدهللا  أبناء عبدالمطلب : -

 عقيل   /علي   /جعفر   أبناء أبوطالب : -

 ( سبطي الرسول )الحسين   /الحسن  أبناء علي : -

 عبدهللا  هو  جد العبادلة )أمير مكة والحجاز( : -

 عون بن محسن   راعي الهدالء : -

 قصي بن كالب   أول ملوك مكة : -

 قتادة بن ادريس   أول أمير على مكة : -

 هاشم بن عبد المناف   جد الهاشمين : -

 عباس بن عبدالمطلب  جد العباسين : -

 الشريف الحسين   وملك العرب :ملك الحجاز  -



 

 

 " خامسا : الراية األردنية " 

 

 

 

 ألنها :  سبيلها في التضحية الراية األردنية تستحق

 المواطن  كرامة رمز  -3        والحرية السيادة عنوان -2          القومية     العزةرمز  -1

 

 الحالية  صورتها األردنية الراية أستمدت أين من

 م  1916 - عام مكة من  انطلقت التي الكبرى العربية الثورة راية من

 

 

  : األردنية الراية في األلوان تشير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسلم  عليه هللا  صلى الرسول العقاب ، وراية  راية األسود 
 راية لها  العباسية الدولة ، ثم اتخذتها

 األموية  راية الدولة رمز األبيض 

  الفاطمية اتخذتها الدولة ثم  البيت ،  راية آل رمز األخضر 
 رمزا لها 

 الهاشمية  راية األسرة رمز األحمر 

 النجمة
 السباعية

 الكريم القرآن في فاتحة المثاني السبع



 

 

 " ودالالته  الهاشمية األردنية المملكة شعار" سادسا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهاشمي الملكي التاج

 يعلوه رأس حربه 

 الهاشمية المملكة االردنية في  الحكم  نظاميرمز إلى  

 ملكي وراثي  نظام

 داللة وطنية 

 العرش الهاشمي يمثل  االحمر  الوشاح

 ويرمز إلى الفداء والصفاء

 داللة وطنية 

 داللة عربية  الكبرى العربية الثورة راية الرايتان

 رايةإلى  لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل العقاب  ري ط

 وعمامته  وسلم عليه هللا  صلىاألعظم محمد   الرسول

 داللة اسالمية 

 اإلسالم وحضارته  انتشار إلى ترمز االرضية الكرة

 العالم  في

 داللة اسالمية 

يوضع أمام الكرة األرضية ترس مصنوع من معدن  العربية  األسلحة

قوس و   رمح, سيفالبرونز وعلى جانبي الترس 

 الحق للدفاع عن ترمز ذهبية اللون  وسهام

 داللة عربية 

 وسعفة الذهبية السنابل

 النخيل 

تحيط السنابل الذهبية الثالث بالترس من اليمين , 

بشريط  وسعفة النخيل من اليسار , وترتبط كالهما  

وسام النهضة من الدرجة األولى ومعلق ومثبت في 

 منتصف الشريط , ويرتبط  بقاعدة السنابل والسعفة

 

 من النهضة وسام

 األولى  الدرجة

 داللة وطنية  

 االصفر الشريط

 اليسرى للجهة

 اليمنى  للجهة

 وسطال

 

 والعون  التوفيق هللا  من الراجي

 عون  بن الحسين ابن الثاني عبدهللا 

 الهاشمية المملكة األردنية ملك

 



 

 

 تاريخ األردن

 بنك االسئلة الوزاري / الوحدة األولى

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

 : 1920في سوريا عام 

                                                   وعمان والكرك إربد  -ب                الكرك والسلط وعجلون -أ

 الكرك والسلط وإربد  -د             معان والسلط وعجلون    -ج

 

 :بالتوجه الى االردن االمير الذي كلفه الشريف الحسين  -2

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

 

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

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

 

 :هو إمارة شرق األردن العام الذي أسست فيه   -4

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

 

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

 إلغاء المجالس التشريعية  -ب          صدور قانون االنتخاب  -أ

 إلغاء قانون األساسي -د     تعين حدود إمارة األردن   -ج

 

 :   ما عدااألردنية البريطانية بنود المعاهدة كل مما يأتي من  -6

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

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

 

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

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

 

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

 سليمان النابلسي  - حسين الطروانة         د -ج      راضي عناب -ابراهيم هاشم              ب  -أ

 

 األردن :  بقرار استقالل الذي أبلغ الدول العربية  -9

 رئيس المجلس التشريعي   -جاللة الملك      د   -رئيس الوزراء        ج -وزبر الخارجية      ب -أ

 

 :  1928لعام بنود الميثاق الوطني من ابرز  -10

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

 يعترف االردن بمبدأ االنتداب  - ارة و التشريع                           جتولي االمير فيصل االد -ج

 

 



 

 

   ستقاللاالالستكمال اجراءات بريطانيا  سمو األمير عبدهللا بن الحسين إلى رافقت التي الشخصية  -11

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

 

   ما عدا  1946عام المجلس التشريعي الخامس الدستورية التي اقرها التعديالت كل من االتية من  -12

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

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

 

 :   األردنية الهاشمية هو استقالل المملكة العام الذي أعلن فيه -13

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

 

 :    البانيالملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك   -14

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

 

 هو  : المعزز الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك  -15

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

 

 : راية لها األسود الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون  -16

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

 

 رمزا لها  األبيض الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون  -17

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

 

 رمزا لها  األخضر الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون  -18

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

 

 في الراية األردنية إلى راية :  األحمر يشير اللون  -19

 األسرة الهاشمية    -الدولة األموية            د  -آل البيت          ج   - الدولة العباسية    ب -أ

 
 من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  : الفداء والصفاء الشعار الذي يرمز إلى  -20

 حمر الوشاح األ - التاج الملكي          د  -ج         الكرة األرضية - طير العقاب         ب -أ

 

 وحضارته في العالم : انتشار اإلسالم من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , ويرمز إلى  -21

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

 

 في شعار المملكة األردنية الهاشمية  الوشاح األحمر يرمز  -22

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

 

 من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , هو : القوة والبأس والعلو المكون الذي يمثل   -23

 الكرة األرضية   -طير العقاب       د   -الرايتان      ج  - األسحلة العربية    ب  -أ

 



 

 

 الشريط األصفر من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية هي : وسط العبارة المكتوبة في  -24

 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

 

 : عكس الناظر له اليسرى  العبارة على الشريط االصفر في شعار المملكة في الجهة  -25

 عبد هللا ابن الحسين بن عون  - ب                  ملك المملكة االردنية الهاشمية -أ

 الملك الهاشمي - د              الراجي من هللا التوفيق و العون  -ج

 

             من مكونات       على الشريط االصفر  )عكس الناظر له( اليمنى  المكتوبة في الجهة  العبارة -26

 : األردنية الهاشمية , هي  شعار المملكة 

 ابن الحسين  األول عبد هللا  -ب                      ملك المملكة االردنية الهاشمية -أ

     الراجي من هللا التوفيق و العون  -دعبدهللا الثاني ابن الحسين بن عون                -ج

 

             

 

 * االجابات :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 د ج ب  أ أ ج د ب  ج أ أ د أ

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 ج ج أ ج ج ج د د ب  أ ج ب  أ

 

 

 

 


