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 www.alfawayid.com تجدونها على  اجابات كتب التوجيهيجميع 

 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل الفصولاسئلة اجابات 

 االردن عبر العصور:  االولىالوحدة 

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : االردن 
 عبر العصور

10 

 

 

12 

12 

12 

 

 عرف ما يأتي :  -1
سياسة التتريك ، وعد 
بلفور ، سان ريمو ، 

 معركة ميسلون 

 

: السياسة التي مارسها حزب االتحاد والترقي في الدولة العثمانية والتي سياسة التتريك 
اللغة العربية وفرض تمثلت بفرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية واهمال 

 اسة التجنيد االجباري على العرب الضرائب وسي
م نص على انشاء وطن قومي لليهود في 1917: وعد اصدرته بريطانيا عام  وعد بلفور
 فلسطين .

م كان من اهم قراراته وضع سوريا 1920: مؤتمر عقد بين بريطانيا وفرنسا عام سان ريمو 
 ع االردن والعراق وفلسطين تحت االنتداب البريطاني .ولبنان تحت االنتداب الفرنسي ووض

م كان من نتائجها انهيار 1920: معركة وقعت بين العرب وفرنسا عام  معركة ميسلون 
 الحكم العربي الفيصلي في سوريا ووقوع سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولجابات ا

 

 االردن عبر العصور:  االولىالوحدة 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : االردن 
 عبر العصور

 

9 

 

11 

 

11 

اعط اسباب ما -2
 يأتي 

انشاء حلف المدن -أ
 العشر 

مطالبة العرب  -ب
باالستقالل عن الدولة 

 العثمانية .
اعالن الشريف -ج

الحسين بن علي 
العربية انطالق الثورة 

 الكبرى

 من اجل حماية حدود االمبراطورية الرومانية . -أ

بسبب استشراء ظلم االتحاديين للعرب وفرض سياسة التتريك عليهم ، ودخول الدولة -ب
 العثمانية الحرب العالمية االولى الى جانب دول الوسط .

بداد والطغيان لتكون ثورة قومية هدفها النهوض بالعرب وتحريرهم من الهيمنة واالست -ج
 الذي مارسه االتحاديون والسعي نحو الحياة الفضلى لكل العرب .

 

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


4 
 www.alfawayid.com تجدونها على  اجابات كتب التوجيهيجميع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لماذا ارسل  -3 11 
الشريف الحسين بن 
علي ابنه االمير 

 فيصل الى دمشق

من اجل لقاء قادة الجمعيات واالحرار العرب في دمشق الذين زودوه بمطالب الحركة العربية 
 .م 1915كما جاءت في ميثاق دمشق عام 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولجابات ا

 

 االردن عبر العصور:  االولىالوحدة 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثاني : 
استقالل 

المملكة االردنية 
 الهاشمية

15 

 

 

19 

عرف ما يأتي  -1
:المعاهدة االردنية 

 البريطانية

 االستقاللوثيقة 

م كان من 1928: معاهدة ابرمت بين االردن وبريطانيا عام  المعاهدة االردنية البريطانية
اهم بنودها االعتراف بتاسيس امارة شرق االردن وتولي االمير عبد هللا بن الحسين التشريع 

 واالدارة .

م وتنص 1946: الوثيقة التي وقعها االمير عبد هللا االول بن الحسين عام  وثيقة االستقالل
 على منح بريطانيا االستقالل الكامل لالردن .

  

18 

 

بين قرارات  -2
المجلس التشريعي 

 15المنعقد بتاريخ 
 م1946ايار عام 

الوراثي مع  اعالن استقالل البالد االردنية استقالال تاما على اساس النظام الملكي النيابي
 البيعة لسيد البالد ومؤسس كيانها عبد هللا بن الحسين ملكا عليها .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن عبر العصور:  االولىالوحدة 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثاني
 استقالل

 االردنية المملكة
 الهاشمية

 

19 

ما التعديالت  -3
المترتبة الدستورية 

 على االستقالل .

 تحل عبارة المملكة االردنية الهاشمية محل عبارة امارة شرق االردن حيثما وردت .-1
 تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو االمير . -2
 اقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي . -3
 الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات واالتفاقيات . -4
 كة االردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها يال يتجزأ .الممل -5

  

23 

امثلة على  هات -4
الدالالت الوطنية 
والعربية واالسالمية التي 
يرمز لها شعار المملكة 

 االردنية الهاشمية

 .وطنية : التاج الملكي الذي يرمز الى نظام الحكم في المملكة االردنية الهاشمية 
 عربية : الرايتان راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين .

 اسالمية : الكرة االرضية ترمز الى انتشار االسالم وحضارته في العالم .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن عبر العصور:  االولىالوحدة 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثاني
 استقالل

 االردنية المملكة
 الهاشمية

14 

16 

اسباب ما  اذكر -5
 يأتي :

قدوم االمير عبد  -أ
هللا بن الحسين الى 
شرق االردن عام 

1920 
انعقاد المؤتمر -ب

الوطني االول عام 
 م .1928

 البالد .مقاومة االستعمار االجنبي وتحرير  -أ
رفض االنتداب البريطاني على البالد ورفض اي اتفاق ال ينص على سيادة االمارة  -ب

 . االردنية واستقاللها
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولجابات ا

 

 االردن عبر العصور:  االولىالوحدة 

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثاني
 استقالل

 االردنية المملكة
 الهاشمية

 

16-17 

اذكر ابرز بنود  -6

الميثاق الوطني 

 االردني 

االمارة االردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة برئاسة سمو االمير عبد هللا بن الحسين  -1
. 
 ال يعترف شرق االردن بمبدأ االنتداب اال بوصفه مساعدة نزيهة لمصلحة البالد . -2
تكون االنتخابات حرة مصونة من كل تدخل ، وتكون الحكومة مسؤولة امام  يجب ان -3

 البرلمان .
يعد االردن كل تشريع استثنائي ال يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة للشعب  -4

 تشريعا باطال .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 في االردن الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 االنجازات:  االول
 السياسية في عهد

 هللا عبد الملك
الحسين بن االول  

30 

30 

عرف ما يأتي : -1
 جامعة الدول العربية

مشروع الهالل 
 الخصيب

منظمة اقليمية تضم الدول العربية في كل من اسيا وافريقيا ينص  جامعة الدول العربية :
 المجاالت ومقرها مدينة القاهرة  ميثاقها على التعاون والتنسيق بين الدول االعضاء في جميع
العراقي دعا فيه الى  الوزراءمشروع الهالل الخصيب : مشروع قدمه نوري السعيد رئيس 

 ق . انشاء وحدة بين بالد الشام والعرا

وضح ابرز  -2 28-29 
االنجازات السياسية 

الداخلية للملك عبد هللا 
 االول بن الحسين

 م .1928م والغاء القانون االساسي الصادر عام 1947صدور الدستور االردني عام  -1
م 1947تحول نظام الحكم من اميري الى ملكي نيابي وراثي ، وبموجب دستور عام  -2

 للسلطتين التنفيذية والتشريعية .اصبح الملك رئيساً 
الغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس االمة الذي يتكون من مجلس االعيان  -3

 المعين من الملك ومجلس النواب المنتخب من الشعب .
 م 1950صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين عام  -4
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 الثاني عشرمبحث تاريخ االردن للصف ل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  االول
 االنجازات

 في السياسية
 الملك عهد

 االول هللا عبد
الحسين بن  

29 

30 

 

30 

اعط اسباب كل  -3
 مما يأتي :

عدم نجاح مشروع  -أ
 سوريا الكبرى .

قيام وحدة  -ب
 الضفتين .

 بروتوكولعقد  -ج
االسكندرية عام 

 م 1944

ال يتوافق مع مصالحهما االستعمارية ، ووقوف  ألنهوقوف بريطانيا وفرنسا ضد المشروع  -أ
الحركة الصهيونية ضد اي مشروع وحدوي العربي يقف في وجه مطامعها ، كما رات بعض 

 الدول العربية في الوحدة تهديدا لمصالحها القطرية .
العالقات والروابط بين الشعبين وللحفاظ على ما تبقى من االراضي الفلسطينية وحق  -ب

 لسطيني في تقرير مصيره .الشعب الف
جامعة الدول العربية بمشاركة االردن وسوريا والعراق واليمن ولبنان  ألنشاءتمهيدًا  -ج

 ومصر والسعودية .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  االول
 االنجازات
 في السياسية

 عبد الملك عهد
 بن االول هللا

 الحسين

اذكر قرارات  -4 30-31
مؤتمر اريحا عام 

 م1948

 المناداة بالوحدة االردنية الفلسطينية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ . -1
 للوحدة العربية .ان وحدة االردن وفلسطين هي مقدمة  -2
 مبايعة الملك عبد هللا االول ابن الحسين ملكًا على االردن وفلسطين .-3
 الى بالدهم . الفلسطينيينالمطالبة بعودة الالجئين  -4
االقتراح على الملك عبد هللا بن الحسين وضع نظام النتخاب ممثلين شرعيين يمثلون  -5

 ة .اهالي فلسطين في المجالس النيابية االردني

 اكتب تاريخ -5 29-31 
 االحداث االتية :

 

 25/5/1946استقالل االردن  -1
 م 1950وحدة الضفتين -2
 م 1943مشروع سوريا الكبرى -3
 م1945تاسيس جامعة الدول العربية -4
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 في االردن الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثاني
 االنجازات

 في السياسية
 طالل الملك عهد

هللا عبد بن  

اذكر الحريات  -1 34
التي كفلها دستور عام 

 . م1952

والطباعة ) حرية التعبير عن الراي بالقول او الكتابة او التصوير مع ضمان حرية الصحافة 
 ، حرية الشعائر واالديان والعقائد (

وضح العالقة بين  -2 35 
السلطة التشريعية 

والتنفيذية كما نظمها 
 م1952دستور عام 

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة  -1
 العامة للدولة .

 وزارته.كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال -2
الوزراء امام النواب ، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة  بأحدتطرح الثقة بالوزارة او  -3

 المطلقة من مجموع اعضائه وجب عليها ان تستقيل . باألكثرية
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثاني
 االنجازات

 في السياسية
 الملك عهد
 عبد بن طالل

 هللا

فسر: تعد  -3 34
االصالحات الدستورية 
من اهم انجازات الملك 

 طالل بن عبد هللا

م متوافقا 1952عززت الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وجاء دستور عام  ألنها
 مع النظم الديمقراطية الحديثة .

عدد االنجازات  -4 36 
السياسية الخارجية في 
عهد الملك طالل بن 

 عبد هللا

 تحسين العالقات مع الدول العربية المجاورة بهدف التنسيق والتعاون مع تلك الدول .-1
التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك ) اتفاقية الضمان الجماعي العربي عام  -2

( من اجل التعاون في الشؤون السياسية واالقتصادية والعسكرية وتوحيد الجهود في  1951
 الدفاع عن البالد العربية .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثالث : 
االنجازات 

السياسية في 
عهد الملك 
الحسين بن 

 طالل

40 

 

41 

41-42 

 عرف ما يأتي : -1
االتحاد العربي 

 الهاشمي 
مشروع المملكة العربية 

 المتحدة 
 مجلس التعاون العربي 

م 1958االتحاد العربي الهاشمي : اتحاد بين المملكة االردنية الهاشمية ومملكة العراق عام 
 على اساس النظام الملكي الهاشمي .

مشروع المملكة العربية المتحدة : مشروع وحدة بين االردن وفلسطين للحفاظ على حق 
 م .1972الشعب الفلسطيني في ارضه عام 

التعاون العربي : اتحاد بين اربع دول عربية ) االردن ، مصر ، العراق ، اليمن مجلس 
 م .1990م للتضامن العربي المشترك انتهى عام 1989الشمالي ( عام 
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الثالث : 
االنجازات 

السياسية في 
عهد الملك 
الحسين بن 

 طالل

بين المرتكزات  -2 40
التي انطلق منها الملك 
الحسين بن طالل في 

عالقاته العربية 
 والعالمية .

 مبادئ الثورة العربية الكبرى  -1
 مواد الدستور االردني التي تؤكد البعد القومي العربي -2
 ثوابت السياسة الخارجية االردنية القائمة على الوسطية واالعتدال . -3
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثالث
 االنجازات

 في السياسية
 الملك عهد

  الحسين

وضح االنجازات  -3 40-41
السياسية االردنية في 
مجال الوحدة العربية 

في عهد الملك الحسين 
 بن طالل .

 1958االتحاد العربي الهاشمي  -1
 1972المملكة العربية المتحدة عام  -2
 م1989العربي عام مجلس التعاون  -3

قارن بين االتحاد  -4 40-41 
العربي الهاشمي 
ومجلس التعاون 

العربي من حيث : 
الدول المشاركة ، 
االهداف ، اسباب 

 فشلهما

الدول المشاركة : االتحاد العربي الهاشمي ) االردن والعراق ( ، مجلس التعاون العربي ) 
 االردن ، مصر ، العراق ، اليمن الشمالي (

االهداف : االتحاد العربي الهاشمي ) توحيد التمثيل السياسي للبلدين ، توحيد الجيش في 
البلدين للدفاع عن القضايا العربية ، تنمية البلدين وتطويرهما بالمشاريع االقتصادية ( ، 

 مجلس التعاون العربي ) التضامن العربي المشترك في كافة المجاالت (
( مجلس  1958ربي الهاشمي ) اغتيال الملك فيصل الثاني عام اسباب الفشل : االتحاد الع

 م ( .1990التعاون العربي ) اجتياح العراق للكويت عام 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثالث
 االنجازات
 في السياسية

 الملك عهد
 الحسين

عدد اربعة من  -5 41
بنود مشروع المملكة 
المتحدة بين االردن 

 وفلسطين

 المملكة العربية المتحدة .تسمى المملكة االردنية الهاشمية وفلسطين بعد االتحاد باسم  -1
 تتكون المملكة العربية المتحدة من الضفتين الشرقية والغربية . -2
 لكة العربية المتحدة متكون عمان العاصمة المركزية للم -3
رئيس الدولة هو الملك ويتولى السلطة التنفيذية المركزية ومعه مجلس وزراء مركزي اما  -4

 اط بالملك ومجلس يعرف بمجلس االمة .السلطة التشريعية المركزية فتن
 تكون السلطة القضائية منوطة بمحكمة مركزية عليا ولكل بلد محاكمه الخاصة . -5

اذكر اهم  -6 38-39 
االنجازات السياسية 

الداخلية للملك الحسين 
 بن طالل

 تعزيز النهج الديمقراطي . -1
 تعريب قيادة الجيش العربي االردني . -2
 الدستورية . التعديالت -3
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الرابع : 
االنجازات 

السياسية في 
عهد الملك عبد 

 هللا الثاني 

47 

48 

يأتي :  عرف ما  -1
المحكمة الدستورية ، 

 مجلس المحافظة

م تتالف من مجموعة من 2011هيئة قضائية مستقلة انشئت عام المحكمة الدستورية : 
القضاة مدة عضويتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد تختص بالرقابة على دستورية القوانين 

 وتكون احكامها نهائية وملزمة للسلطات جميعها .
مجلس يتكون بناء على قانون الالمركزية ينتخب في كل محافظة على   :مجلس المحافظة 

 % من هذا المجلس 25ان تعين الحكومة ما نسبته 

 48 

54 

-فسر ما يأتي : أ -2
اصدار الملك عبد هللا 

 االوراق النقاشية الثاني 
اعالن رسالة  -ب

 م2004عمان عام 

من اجل مشاركة المواطن االردني في صنع القرار ) المواطنة الفاعلة ( ، استمرارا  -أ
، وتحفيز المواطن للدخول في حوار بناء حول  المملكة تأسيسللمسيرة االصالحية من 

 القضايا الهامة  .
 ابراز صورة االسالم السمحة والمساهمة في مكافحة التطرف واالرهاب . -ب
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل الفصولاسئلة اجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الرابع
 االنجازات
 في السياسية

 عبد الملك عهد
الثاني هللا  

49 

 

ما هي الممارسات  -3
التي يجب اتباعها 
لتجذير الديمقراطية 
بحسب ما ورد في 

 الورقة النقاشية االولى 

 . اآلراءاحترام  -1
 المواطنة ترتبط بصور رئيسة بممارسة واجبات المسائلة . -2
 االختالف في الرأي ال يعني الفرقة . -3
 افراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب . -4

الى  بالرجوع -4 50 
الورقة النقاشية الثانية 
، كيف نطور نظامنا 

 الديمقراطي

 صون حقوق االقليات . -2االلتزام بمبدأ التعددية السياسية . -1
االستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واليات الرقابة من اجل نظام  -3

 المدني .تقوية مؤسسات المجتمع  - 4ديمقراطي سليم .
 توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي . -5
 االستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور . -6
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الرابع
 االنجازات
 في السياسية

 عبد الملك عهد
الثاني هللا  

 

51 

بالعودة الى الورقة  -5
النقاشية الثالثة لخص 
ابرز المهام المطلوبة 

من اطراف العملية 
 السياسية .

االحزاب ) تطوير عدد منطقي من االحزاب ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن  -1
توجهات االطياف السياسية ، تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها  تعكس مختلف

، والتزامها بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة ، تبني سياسات ذات االولوية 
 والبرامج الوطنية الواضحة تستجيب الى تطلعات المواطنين وهمومهم ( .

الح العام ، يعكس اداؤه توازنا بين مجلس النواب ) يسعى النائب الى خدمة الص -2
المصالح على المستوى المحلي والوطني ، يوازن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة 

رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ) نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها ، وضع  -3 البناءة
اكمية وترجمته قوال معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص ، تبني نهج الشفافية والح

 (  وعمالً 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 االردن في الهاشميين للملوك السياسية االنجازات:  الثانية الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الرابع
 االنجازات
 في السياسية

 عبد الملك عهد
الثاني هللا  

المحافظة على دور الملك بصفته الملكية الهاشمية ) اتباع نهج يستشرف المستقبل ،  -4 5تابع س  
قائدا موحدا يحمي المجتمع من االنزالق وحماية القيم االردنية االصيلة ، تبقى الملكية 
صوت االردنيين جميعا خاصة الفقراء منهم مدافعا عن حقوقهم في المجتمع ، حماية 

على االبداع ، المنظومة الوطنية للعدالة والنزاهة ، نشر روح الثقة في االردنيين وقدرتهم 
ستبقى اول المدافعين عن قضايا الوطن وامن االردن من خالل مؤسسة الجيش واالجهزة 

المواطن ) البحث المستمر عن  -5االمنية وحامية للتراث الديني والنسيج االجتماعي ( 
 الحقيقة ، متابعة القضايا الوطنية ، اقتراح االفكار والحلول البديلة (

ات عدد االنجاز  -6 54 
في  لألردنالسياسية 

عهد الملك عبد هللا 
الثاني على المستوى 

 الخارجي

دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه واقامة دولته وتاكيد اهمية المقدسات  -1
 م .2004ابراز صورة االسالم السمحة واصدار رسالة عمان عام  -2في فلسطين 

 واللقاءات الدولية للدفاع عن القضايا العربية.المشاركة الفاعلة في المؤتمرات  -3
 عضوية االردن في االمم المتحدة تخللها عضوية غير دائمة في مجلس االمن الدولي.-4
ابراز التحديات السياسية واالمنية واالقتصادية التي يمر بها االردن في اللقاءات الدولية -5

 والمؤتمرات العالمية.
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن والقضية الفلسطينية:  الثالثة الوحدة

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : القوات 
المسلحة 
 –االردنية 

الجيش العربي 
والقضية 
 الفلسطينية

63 

 

 

61 

 

 عرف ما يأتي :   -1
معركة الكرامة ، 

 معركة القدس

م ضد قوات العدو 1968المعركة التي خاضها الجيش العربي االردني عام  معركة الكرامة :
الصهيوني التي حاولت العبور الى االردن ، وكانت نتيجتها انتصار القوات االردنية وتحطيم 

 اسطورة الجيش الذي ال يقهر .
: من اهم المعارك التي خاضها الجيش العربي االردني في فلسطين ضد  معركة القدس

 م وما جاورها بيد العرب والحاق الخسائر بالجيش الصهيوني .1948الصهيوني عام  العدو
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن والقضية الفلسطينية:  الثالثة الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : القوات 
المسلحة 
 االردنية

والقضية 
 الفلسطينية

بين مجريات  -2 62
حرب حزيران عام 

 م1967

شنت اسرائيل هجوما مباغتا على مصر وسوريا واالردن في الخامس من حزيران عام 
م فدمرت القوة الجوية للدول العربية الثالث وترتب على ذلك تفوق سالح الجو 1967

وظهر خلل واضح في سير االسرائيلي واصبحت القوات العربية من غير غطاء جوي 
 العمليات العسكرية العربية ، وحققت اسرائيل نصرا سريعا .

وضح اهمية  -3 65 
معركة الكرامة عام 

 م1968

حملت معركة الكرامة معاني البطولة والشجاعة للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة االردنية 
هزيمة الجيش االسرائيلي وانسحابه من  -1التي حققت النصر وكان من ابرز نتائجها : 

 ارض المعركة 
 تكبده خسائر فادحة في االرواح والمعدات . -2
 وتحطيم اسطورة الجيش الذي ال يقهر . فع معنويات الجندي العربي واالردني ،ر  -3
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 االردن والقضية الفلسطينية:  الثالثة الوحدة 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : القوات 
المسلحة 
االردنية 
والقضية 
 الفلسطينية

بين دور الجيش  -4 67
العربي االردني في 

 م1973حرب عام 

االردنية عبر اللواء المدرع االربعين على منع اسرائيل من تعزيز قواتها على عملت القوات 
الجبهتين السورية والمصرية ومنعت اسرائيل من االلتفاف حول الجناح االيسر للقوات 
السورية وحماية العاصمة دمشق ، وذلك عن طريق تامين القوات االردنية الحماية لمحور 

دنية بالتعاون والتنسيق مع القوات العراقية في منع اسرائيل دمشق واسهمت القوات االر -درعا
 من تطوير عملياتها الهجومية .

وضح الدور -5 58-59 
االردني الداعم 

 للمقاومة الفلسطينية

م لمهاجمة المستعمرات الصهيونية في 1920اجتماع ابناء االردن في مؤتمر قم عام  -1
مشاركة  -2في مقدمتهم كايد مفلح العبيدات .منطقة بيسان واستشهاد عدد من االردنيين 

 ابناء االردن في عمليات الكفاح المسلح في فلسطين منذ بدايات الثورة الفلسطينية 
قيام المظاهرات والمسيرات -4مهاجمة االردنيين للمعسكرات البريطانية في االردن . -3

اد االجتماعات الدائمة انعق -5المؤيدة للثورات الفلسطينية في انحاء المدن االردنية .
 للمقاومة الفلسطينية والناقدة للسياسة البريطانية الداعمة لليهود 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القوات:  االول
 المسلحة
 االردنية
 والقضية

 الفلسطينية

 

60-61 

 

 

62-63 

 

 

 

امأل الجدول االتي  -6
 بالمعلومات المناسبة :

 م :1948حرب فلسطين عام 
م على اثر اصدار 1948ايار  15السبب : اعالن بريطانيا انسحابها من فلسطين في 

 الذي رفضه العرب وايده اليهود . 181التقسيم رقم مجلس االمن الدولي قرار 
النتيجة : خسارة الجيش العربية واحتالل اسرائيل اجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية 

 التي حافظ عليها الجيش العربي االردني ، ولجوء عدد من الفلسطينيين الى االردن .
 م :1967حرب حزيران عام 

ائق تيران على البحر االحمر في وجه المالحة االسرائيلية . اغالق مصر لمض -1السبب : 
تخوف اسرائيل من  -3رغبة اسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين . -2

 رغبة اسرائيل في السيطرة على مياه نهر االردن . -4تنامي القوة العسكرية العربية . 
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 للصف الثاني عشرمبحث تاريخ االردن ل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القوات:  االول
 المسلحة
 االردنية
 والقضية

 الفلسطينية

 

 

 

63-66 

استيالء اسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجوالن ،  -1النتيجة :  6تابع سؤال 
وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة  -3الى االردن ،  الفلسطينييننزوح اعداد كبيرة من  -2

انهيار االقتصاد العربي وتوقف التنمية وانخفاض  -4في الدول العربية المشاركة ، 
شيوع حالة من االحباط واليأس وخيبة االمل  -5االستثمارات المالية العربية واالجنبية ، 

 خاصة . لدى الدول العربية بصورة عامة ، ودول المواجهة بصورة
 م :1968معركة الكرامة 

السبب : قيام اسرائيل بشن هجوم عسكري مفاجئ على االراضي االردنية مدعوما بسالح 
الجو االسرائيلي لتدمير الجيش العربي االردني واحتالل المرتفعات الغربية من االردن 

ي في وادي وتحطين المعنوية العسكري للجيش االردني والعمل على تدمير االقتصاد الزراع
 االردن .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القوات:  االول
 المسلحة
 االردنية
 والقضية

 الفلسطينية

 

 

66-67 

 

 هزيمة الجيش االسرائيلي وانسحابه من ارض المعركة  -1النتيجة :  6تابع سؤال 
 وتكبده خسائر فادحة في االرواح والمعدات . -2
 فع معنويات الجندي العربي واالردني ، وتحطيم اسطورة الجيش الذي ال يقهر .  -3

 م :1973حرب تشرين ) رمضان ( 
م 1967احتلتها اسرائيل في حرب عام السبب : قرار مصر وسوريا استعادة االراضي التي 
 م .1973وقيامهما بهجوم مفاجئ  عليها في تشرين اول عام 

النتيجة : استطاعت القوات السورية اجتياح المواقع االسرائيلية في هضبة الجوالن ولكن 
بعودة االطراف المتحاربة الى  338تدخل مجلس االمن لوقف القتال واصدار قراره رقم 

 م ادى الى توقف الحرب .1967حدود عام 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

 

 

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القدس:  الثاني
 والهاشميون 

72 

 

72 

عرف ما يأتي :  -1
الصندوق الهاشمي ، 
 اتفاقية الوصاية

 الهاشمية

م بهدف توفير 2007صندوق امر الملك عبد هللا الثاني بتشكيله عام الصندوق الهاشمي : 
التمويل الالزم لرعاية المسجد االقصى المبارك والمقدسات االسالمية في القدس لضمان 

اتفاقية تم توقيعها بين اتفاقية الوصاية الهاشمية : استمرارية اعمارها وصيانتها وتجهيزها .
وم الوصاية الهاشمية هم لتاكيد مف2013عام  اني والرئيس الفلسطينيلملك عبد هللا الثا

 المتواصلة على المقدسات في القدس منذ عهد الشريف الحسين بن علي .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القدس:  الثاني
 والهاشميون 

 

71 

 

 

 

71 

 

 فسر سبب : -3

استثناء القدس من  -أ
قرار فك االرتباط 

االداري والقانوني مع 
الضفة الغربية عام 

 م .1988

 اللجنة تشكيل -ب
 القدس لشؤون  الملكية

 

في القدس وعلى راسها دائرة اوقاف  ليواصل االردن تولي مسؤولية المؤسسات الحكومية-أ
القدس وشؤون المسجد االقصى التي تتبع وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية 

 االردنية .
 
 
 
اصدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التهويدية  -ب

 االسرائيلية للقدس واخطارها .

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


30 
 www.alfawayid.com تجدونها على  اجابات كتب التوجيهيجميع 

 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القدس:  الثاني
 والهاشميون 

 الشعب توقيع -ج 69
 فلسطين في العربي
 للشريف البيعة وثيقة

 م1924 عام الحسين

 الحسين الشريف وحرص ، لها واخالصه االمة قضايا تجاه نواياه بصدق منهم ايمانا -ج
 التي بريطانيا ومخططات لمشاريع ورفضه ، القدس في والمسيحية االسالمية المقدسات على

 واحدة شاملة عربية دولة انشاء الى تقود ال

بين دور الملك  -4 71 
الحسين بن طالل 

الداعم للقضية 
 الفلسطينية

تشكيل لجنة  -2قانون االعمار الهاشمي للمقدسات االسالمية في فلسطين . تأسيس -1
 م .1971تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  -3اعمار المسجد االقصى المبارك .

 القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في اليونسكو . بأدراجنجاح االردن  -4
 م .1984رتباط القانوني واالداري مع فلسطين عام استثناء القدس من قرار فك اال -5
اصرار الملك الحسين على احترام الدور التاريخي الخاص للرعاية الهاشمية للمسجد  -6

 االقصى المبارك .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

 

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القدس:  الثاني
 والهاشميون 

بين اهم جوانب  -5 72-73
الدعم الذي قام به 

الملك عبد هللا الثاني 
ابن الحسين تجاه 

المقدسات المسيحية 
 في القدس

 تشكيل مجلس الكنائس االردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة  -1
 القبر المقدس في كنيسة القيامة  اطالق مشروع ترميم -2
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 القدس:  الثاني
 والهاشميون 

عدد اربعة من  -6 70
مواقف الملك عبد 

الحركة االول من 
 الصهيونية

دعوته للعرب بعدم التعامل مع اليهود او بيعهم عقارا او ارض بوصفهم محتلين الى  -1
 دعوتهم دعم صندوق االمة الفلسطيني .

 مقاومة تقسيم فلسطين ومشاريعها منذ بداية االربعينيات من القرن العشرين . -2
م 1948لقدس في حرب عام دفاع الجيش العربي االردني تحت قيادته عن فلسطين وا -3
 م .1950اتمام وحدة الضفتين عام  -4
 رفضه اعطاء اليهود ممر على حائط البراق . -5
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

 اإلجابة لسؤالا صفحة رقم  الفصل عنوان 

:  الثالث
 الوصاية
 على الهاشمية

 المقدسات
 في الدينية

 القدس

 

79 

 

77 

: : يأتي ما عرف -1
 الهاشمي االعمار

 اتفاقية ، االول
 الهاشمية الوصاية

 عهد في م1951-1922 عامي بين تم الذي االعمار وهو:  االول الهاشمي االعمار
 االقصى المسجد اعمار شمل الحسين بن االول هللا عبد والملك علي بن الحسين الشريف
 القيامة كنيسة ترميم اعادة وشمل م1948 حرب في ألضرار تعرضه بعد وترميمه المبارك

  1949 عام
  الفلسطيني والرئيس الثاني هللا عبد الملك بين توقيعها تم اتفاقية:  الهاشمية الوصاية اتفاقية

 عهد منذ القدس في المقدسات على المتواصلة الهاشمية الوصاية مفهوم لتاكيد م2013 عام
 . علي بن الحسين الشريف

بين المعالم التي  -3 80 
شملها االعمار 
 الهاشمي الثالث

صفيحة ذهبية على نفقته  االلف 5اعادة تصفيح قبة مسجد قبة الصخرة بحوالي  -1
 الخاصة.

والمتحف اجراء ترميمات في ساحة الحرم القدسي الشريف تضمن ترميم قبة السلسلة  -2
 االسالمي ومبنى باب الرحمة .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

 

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثالث
 الوصاية
 على الهاشمية

 المقدسات
 في الدينية

 القدس

االعمال اذكر  -3 80
التي شملها االعمار 

 الهاشمي الخامس

 مضاعفة عدد موظفي اوقاف القدس وحراس المسجد االقصى وزيادة رواتبهم . -1
 استصدار دليل المسجد االقصى والتعريف الديني والتاريخي الثابت للمسجد االقصى . -2
 المسجد االقصى المبارك . ألعمارالصندوق الهاشمي  تأسيس -3
كرسي جاللة الملك عبد هللا الثاني لدراسة فكر االمام الغزالي في المسجد  تأسيس -4

 االقصى وجامعة القدس . 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الفلسطينية والقضية االردن:  الثالثة الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  الثالث
 الوصاية
 على الهاشمية

 المقدسات
 في الدينية

 القدس

وضح الجهود  -4 78
التي تقوم بها دائرة 

اوقاف القدس التابعة 
 لوزارة االوقاف االردنية

لتنفيذ وصاية الملك 
عبد هللا الثاني ابن 

الحسين على 
 المقدسات

السياحة والنشاطات ادارة شؤون المسجد االقصى المبارك  من حراسة وترميم وتنظيم شؤون  -1
 المختلفة فيه .

% من االمالك في القدس القديمة 85االشراف على االمالك الوقفية التي تشكل ما يزيد على -2
وذلك بادراة تلك االمالك وترميمها وصيانتها وتاجيرها الشقائنا في القدي باجور بسيطة لتثبيتهم 

ناس واالعالم الدولي والمحلي باهمية تعريف ال -3على ارضهم ومساعدتهم على العيش الكريم .
استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات  -4القدس الدينية والروحية وما تواجهه القدس من تحديات .

عربية واسالمية عدة لغايات التعاون في مشاريع خيرية تهدف الى تعزيز صمود القدس واهلها في 
وم الشرعية وتاهيل االيتام وتعليمهم المهن تدريس طالب القدس العل -5وجه االحتالل االسرائيلي .

 والحرف المختلفة لمساعدتهم على العيش بكرامة .
متابعة اعتداءات االحتالل االسرائيلي واعداد تقارير دورية حول اعتداءات االحتالل االسرائيلي  -6

 ضد االمالك الوقفية في القدس وعلى راسها المسجد االقصى المبارك .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل الفصولاسئلة اجابات 

 

  رسالة عمانالرابعة :  الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول :  
رسالة عمان 

مفهومها 
 ومبادئها

 

84 

رسالة  : عرف -1
 عمان

 

رسالة عمان :هي فكرة تجمعت اركانها في االردن وتوقدت في ليلة القدر اطلقها جاللة 
الملك عبدهللا الثاني ليوضح حقيقة االسالم ليقول للعالم اننا اخوة و ان االسالم يقوم على 

 المحبة والسالم والبعد عن العنف واالرهاب. 

 الفئات اذكر-2 85 
 رسالة في المخاطبة

 عمان

   االسالم ديار وفي العالم انحاء كل في الناس عقول عمان رسالة خاطبت
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الرابعة : رسالة عمان الوحدة

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 رسالة:  االول
 مفهومها عمان

 ومبادئها

 صدور:  فسر-3 84
 عام عمان رسالة

 .م2004

 وحب هلل االخالص على يقوم الذي االسالم حقيقة للعالم  للتوضيح عمان رسالة صدرت
 والسالم واالعتدال الحسنة والنية الجار

ما النهج الذي  -4 84 
تبناه الهاشميون لخدمة 

  االسالم والمسلمين

خدمة المجتمع االنساني والدفاع عن االسالم العظيم ومبادئه وابراز الصورة الحقيقية المشرقة 
 له 

 من اربعة عدد-5 86 
 .عمان رسالة مبادئ

 العدالة في معاملة االخرين وصيانة حقوقهم. -1 
 التوازن واالعتدال والتوسط. -2
 الرفق والين ونبذ العنف والغلظة. -3
 اللذان يعبران عن سمو النفس.التسامح والعفو -4
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الرابعة : رسالة عمان الوحدة

 

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 : الثاني

 الوسطية
 والتسامح

89 

91 

 :يأتي عرف -1
 التسامح ، الوسطية

 الدينية اموره في االنسان اعتدال على قائم سلوكي اخالقي وموقف  فكري منهج: الوسطية
 .والتفريط االفراط عن بعيدا كافة  والدنيوية
 الى البشرية بالنفس للسمو وعقائدهم  االخرين ثقافة  احترام يعني انساني مفههوم :التسامح

 .االخالقية المراتب اعلى

 التي االهداف ما-2 90 
 الى االسالم سعى

 طريق عن تحقيقها
 الوسطية

 الوصول الى الحقائق بعيدا عن الميول واالهواء -1
 قيام  االنسان بواجباته من غير افراط او تفريط او تهاون  -2
 اضفاء معاني االستقامة واالمانة والخير على المجتمع -3
 نشر المحبة وتقبل االخر ونبذ التعصب والحقد.-4
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 للصف الثاني عشرمبحث تاريخ االردن ل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الرابعة : رسالة عمان الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 : الثاني

 الوسطية
 والتسامح

 تطبيق مظاهر ما-3 90
 الفكر في الوسطية
 الهاشمي؟

رعاية الملك عبدهللا الثاني مؤتمرات منتدى الوسطية للفكر والثقافة مثل المؤتمر االول   -1
 م  2004الذي كان بعنوان وسطية االسالم بين الفكر والممارسة عام 

بعنوان الدور العملي لتيار الوسطية في  2006عقد المؤتمر الثاني في عمان عام  -2
ن العلماء والقادة والمفكرين اللذين ينتمون لمنهج االصالح ونهضة االمة بحضور نخبة م

 الوسطية.
 

دعوة بين سبب -4 91 
االديان السماوية الى 

 التسامح

 والتعايش التعارف  تحقيق اجل من واديانهم  فاتهم وثقا اصولهم في  البشر تنوع الى نظرا 
 .االنسانية الكرامة واحترام  االنسان بحقوق  المرتبطة القيم وتعزيز  والتعاون 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الرابعة : رسالة عمان الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 : الثاني

 الوسطية
 والتسامح

وضح اثار التسامح -5 91
 في المجتمعات البشرية

 

 العالم.نشر ثقافة العيش المشترك بين شعوب –أ 
 االنفتاح على الثقافات وتحقيق المكاسب المشتركة  -ب
 انتشار المحبة وااللفة بين الناس . -ج
 ازدهار المجتمع االنساني وتقدمه.-د

 الثالث 
 صوره التطرف

على واخطاره  
 المجتمع
 االنساني

93 

95 

 

 عرف ما يأتي -1

 التطرف ، االرهاب

 

والمعتقدات والمواقف التي يتشدد االفراد في اتخاذها : مجموعة من االفكار  التطرف-1
 وتتجاوز ما هو مألوف او سائد او متفق عليه.

االرهاب : ممارسات خاطئة ايا كان مصدرها وشكلها والمتمثلة في التعدي على الحياة 
عملي للمتطرفين والمتعصبين من قتل  االنسانية بصورة باغية متاوزة الحكام هللا  وهوسلوك

 وتدمير واعتداء على المدنيين المسالمين.
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الرابعة : رسالة عمان الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصل عنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثالث
 صوره التطرف
 على واخطاره
 المجتمع
 االنساني

.االخالقي التطرف السياسي، التطرف ، الديني ،التطرف الفكري التطرف عدد صور التطرف-2 94  

 اسباب بين-3 93 
 العالم في التطرف

االبتعاد عن تعاليم الدين والفهم المغلوط للكثير من النصوص -2ضعف القيم والمبادئ -1
د من حقوق االنسان والحانتهاك -3ة في التعامل مع بعض هذه النصوص الشرعية واالنتقائي

 ممارسة صور التعصب العرقي او الطائفي او المذهبي .-4الحريات في بعض دول العالم 
 االستخدام الخطأ لوسائل االتصال التكنولوجي وما يرافقه من انفتاح ثقافي غير محدود .-5
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 : رسالة عمان الرابعة الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثالث
 صوره التطرف

على واخطاره  
 المجتمع
 االنساني

 اثار وضح -4 95
 في التطرف

 المجتمعات

 وتنغلق الحقد يتمكن عندما تذوي الحضارة وشجرة كبرى مدنيات في شامخة بنى تدمير
 االنساني المجتمع تهدد الحروب ، الصدور

مثاال واحدا اعط  -5 94 

على كل مما يلي : 

 التطرف الفكري  -أ

 التطرف السياسي-ب

 المنظمات االرهابية التي تستبيح دماء المسلمين وتدمر المجتمعات  -أ
 التطرف الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني -ب
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 عمانالرابعة : رسالة  الوحدة

 

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثالث

 صوره التطرف
على واخطاره  

 المجتمع
 االنساني

 المواطن دور بين -6 97
 التطرف مواجهة في

 الدفاع عن ارض الوطن والتضحية في سبيله -1
 الدفاع عن مكتسبات الوطن قديمها وحديثها -2
 التسلح بالعلم والمعلومة الصحيحة -3
 الرجوع الى المصادر الموثوقة للتاكد من المعلومة . -4
التعاون مع مؤسسات الدولة خاصة االمنية للتبليغ عن اي شيء يثير الشبهة )  -5

 مواطنة فاعلة (
 الحوار واحترام االخر -6
 رفض االفكار المتطرفة الداعية الى العنف والتي ال تمت للدين بصلة -7

 محاربة التعصب والتطرف بصوره كافة .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن في الحزبية والحياة الدستورية السلطات:  الخامسة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  االول
 السلطات
 في الدستورية
 االردن

104 

104 

108 

 

 

106 

:  يأتي ما عرف -1
 البيان ، الوزراء مجلس
 السلطة ، الوزاري

 ،السلطة القضائية
، مجلس التشريعية

 االمة

مجلس الوزراء : يتالف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة 
 ومقتضيات المصلحة العامة 

البيان الوزاري : هو خطة عمل الحكومة بناء على التكليف السامي الذي وجهه اليها جاللة 
 جلس النواب عن التزامها بتنفيذه حكومة بتنفيذه في مدة واليتها ، وتسال من مالملك وتتعهد ال

السلطة القضائية : وهي السلطة التي تتوالها المحاكم باختالف انواعها وتصدر احكامها وفقا 
 للقوانين المعمول بها في المملكة وهي مستقلة عن باقي السلطات .

كل ركيزة اساسية للحكم في االردن وتناط بالملك السلطة التشريعية : وهي السلطة التي تش
ومجلس االمة الذي يتالف من مجلسي االعيان المعين من الملك والنواب المنتخب من 

 الشعب .
من مجلس  مجلس االمة : وهو المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية في االردن ويتالف

 االعيان المعين من الملك ومجلس النواب المنتخب من الشعب .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  االول
 السلطات
 في الدستورية
 االردن

 نظام طبيعة بين -2 102
 االردن في الحكم

 

 ان على االردني الدستور من 28 المادة ونصت ، وراثي ملكي نيابي االردن في الحكم نظام
 مؤسس الحسين ابن االول هللا عبد الملك اسرة في وراثي الهاشمية االردنية المملكة عرش

 ابنائه من الذكور في العرش وراثة وتكون  الهاشمية االردنية المملكة
 

اذكر مهام مجلس  -3 105 
 الوزراء

 

 ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها . -1
 اقتراح مشاريع القوانين ورفعها الى مجلس االمة .-2
 اعداد الموازنة العامة للدولة . -3
 تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي . -4
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

:  االول
 السلطات
 في الدستورية
 االردن

وضح -4 108
اختصاصات السلطة 

 القضائية

 

 واالنظمة التي تحددها السلطة التشريعية  والسلطة التنفيذية .تطبيق القوانين  -1
ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على اساس سيادة القانون والتكامل مع السلطتين -2

 التشريعية والتنفيذية .
حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف واحداث التغيير االيجابي بالصورة التي تتوافق  -3

 ع وطموحاته .مع اهداف المجتم
 الفصل بين المتخاصمين وتحقيق االستقرار والتوازن . -4

قارن بين مجلس  -5 106 
النواب ومجلس 

 االعيان

مجلس النواب : يتم انتخابه باالقتراع السري من قبل الشعب حسب نظام انتخاب معمول به  
 عدد االعضاء ضعف اعضاء مجلس االعيان /

قبل الملك / عدد اعضائه ال يزيد عن نصف عدد اعضاء مجلس االعيان : يتم تعيينه من 
 مجلس النواب .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثاني
الحياة النيابية 

االردنفي   

112 

114 

114 

عرف ما يأتي :  -1
المجلس الوطني 
االستشاري ، الكوتا 
النسائية ، الهيئة 

 المستقلة لالنتخاب .

المجلس الوطني االستشاري : مجلس معين بارادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء مدته 
ة واالجتماعية واالقتصادية تركيبة المجلس ممثلة لشرائح المجتمع وفئاته السياسيو عامين 

 كافة 
الكوتا النسائية : تخصيص نسبة او عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجالس 

 النيابية والبلدية للنساء وذلك لضمان تمثيل المرأة االردنية في مواقع التشريع وصنع القرار 
ى االنتخابات النيابية م من اجل االشراف عل2012الهيئة المستقلة لالنتخاب : تاسست عام 

 وادارتها في كل مراحلها واالشراف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثاني
الحياة النيابية 

 في االردن

اذكر التحديات -2 111
التي واجهت الحياة 
النيابية بين عامي 

 م1946-1967

 الحروب االقليمية  -1
 تداعيات القضية الفلسطينية . -2
 

 111-

112 

بين اسباب ما  -3
 يأتي 

تمديد مدة المجلس  -أ
النيابي التاسع بعد 
انتهاء مدته عام 

 .م 1971
 

م واالحتالل االسرائيلي للضفة الغربية وتعطل وظيفة السلطة 1967حرب حزيران عام  -أ
 التشريعية ، وتاجيل جلسات مجلس االمة .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثاني
الحياة النيابية 

 في االردن

عودة  -ب 3تابع س  113
الحياة النيابية عام 

 م1989

رغبة الملك الحسين بن طالل في استمرار مسيرة االصالح استثمر جاللته اول فرصة  -ب
م الى اجاء انتخابات برلمانية للتعامل مع عدد من 1989الحياة البرلمانية فدعا عام  العادة

 قتصادية وفك االرتباط مع فلسطين .االحداث كاالزمة اال

 112-

113 

اكمل الخط  -4
الزمني االتي وفق ما 
يناسبه من االحداث 
الواردة في الدرس ) 

1984  ،1988  ،
 م (1989

م : تعديل مواد دستورية الجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة في المجلس النيابي 1984
 التاسع ليصبح المجلس النيابي العاشر .

 : حل المجلس النيابي العاشر واجراء انتخابات جديدة 1988
 م : عودة الحياة الديمقراطية وانتخاب المجلس النيابي الحادي عشر .1989
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل الفصول اسئلةاجابات 

 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثالث : الحياة 
الحزبية في 

 االردن

117 

 

118 

116 

عرف ما يأتي :  -1
الميثاق الوطني ، 
قانون االحزاب ، 

 العرفيةاالحكام 

 

الميثاق الوطني : االطار الذي يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق 
عليها القوى السياسية وفئات المجتمع االردني المختلفة من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي 

 وتحقيق التعددية السياسية .
اوجه الحياة السياسية  م تناول تنظيم مختلف1992قانون االحزاب : قانون صدر عام 

 والحزبية 
االحكام العرفية : مجموعة من القوانين تلجأ اليها الدولة في حالة االزمات وتعلن فيها حالة 
الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة وتمنح فيها السلطة التنفيذية صالحيات واسعة حتى 

 يستتب االمن واالستقرار في البالد .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل الفصولاسئلة اجابات 

 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثالث : الحياة 
الحزبية في 

 االردن

بين مطالب  -2 116
االحزاب السياسية في 

 االردن قبل االستقالل

 قيام الوحدة العربية ورفض وعد بلفور والهجرة اليهودية الى فلسطين .الدعوة الى  -1
 الدعوة الى حصول االردن على االستقالل الكامل وانهاء االنتداب البريطاني . -2

 

بين مبادئ  -3 117 
الميثاق الوطني 

 االردني

 

 السياسية .احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واالحزاب  -1
 السماح لالحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات وترخيص احزاب جديدة . -2
 ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات االخرين .-3
ضمان الحريات االساسية للمواطنين جميعا بما يكفل حرية التعبير عن الراي في اطار  -4

 الدستور .
 المدنية والديمقراطية للدولة .الحفاظ على الصفة  -5
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الخامسة : السلطات الدستورية والحياة الحزبية في االردن الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

لثالث : الحياة 
الحزبية في 

 االردن

117 

 

118 

اسباب ما بين  -4
 ياتي 

عودة النشاط  -أ
الحزبي في االردن عام 

 م .1989

تخفيض عدد  -ب
المؤسسين للحزب الى 

عضوا حسب  150
قانون االحزاب لعام 

 م2015

بسبب اعادة انطالق الحياة النيابية من جديد واجراء االنتخابات النيابية التي سمحت  -أ
 . 1989م العضاء االحزاب السياسية بالترشح لالنتخابات التي جرت عا

 
 بهدف تشجيع المشاركة الحزبية في االردن وتنشيطها -ب
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

 

 اإلجابة لسؤالا صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االول :
التطور 

التاريخي للقوات 
المسلحة 
 االردنية 

123 

127 

126 

عرف ما يلي:  -1
قيادة تعريب 
،قانون الجيش 

خدمة العلم، 
 القوات الخاصة

تعريب الجيش : انهاء خدمات القائد  العام للجيش جون كلوب وتعين راضي عناب رئيسا 
 .1956لالركان في اذار 

الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشر في الخدمة العسكرية مدة  قانون خدمة العلم:الحاق
 عامين.

مكافحة االرهاب، واستهداف لتي تقوم بمهام االستطالع و هي القوات ا القوات الخاصة: 
 االرتال العسكرية واعاقة تقدمها.

بين اسباب ما  -2 127 
 يأتي 

 تزايد مشاركة افرادر-أ
القوات المسلحة 
االردنية في قوات حفظ 

 السالم.

نظرا لما حظيت به القوات المسلحة االردنية من سمعة دولية طيبة وشجاعة الجندي   -أ
 االردني وانضباطه.
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 االول :
التطور 

التاريخي للقوات 
المسلحة 
 االردنية

127 

128 

 

 -ب 2تابع سؤال 
تأسيس ادارة شؤون 

 المرأة العسكرية
تأسيس مركز  -ج

عبدهللا الثاني للتصميم 
 والتطوير.

 وذلك لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحة. -ب

تعمل في مجال التصميم والتطوير وتصنيع  1999هو مؤسسة عسكرية تأسست عام  -ج
المعدات المدنية والعسكرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق  االولية منالنماذج 

 التصديرية.

 

اذكر اربعة من -3 127 
ور القوات مظاهر تط

بين  المسلحة االردنية
 1999-1977عامي 

 مؤتة الجناح العسكري والعديد من الكليات العسكرية.انشاء جامعة -1
تطوير قوة خفر السواحل الملكي وتغير المسمى  -3 انشاء مديرية الحرب االلكترونية.-2

باحدث الطائرات المقاتلة وطائرات  تطوير سالح الجو الملكي ورفده-4الى القوة البحرية.
 النقل
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 االردن للصف الثاني عشرمبحث تاريخ ل اسئلة الفصولاجابات 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الول :ا  
التطور 

التاريخي للقوات 
 المسلحة 

124 

125 

حدد تاريخ -4
-االحداث االتية:أ

الغاء المعاهدة االردنية 
 البريطانية.

 معركة الكرامة.-ب

 1957-أ
 1968-ب

 

امثلة على  هات -5 125 
 كل ما يأتي:

حروب خاضتها -أ
حة القوات المسل

 . االردنية

 1973وحرب تشرين )رمضان( 1968وحرب الكرامة  1967حرب –أ 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 125 

 

 

126 

الوية -ب 5تابع س 
جديدة انشئت في 
القوات المسلحة 

الجيش -االردنية 
 العربي.

المجاالت التي  -ج
شاركت فيها المرأة في 

–القوات المسلحة 
 الجيش العربي

 

المشاة مثل لواء علي بن ابي طالب ولواء القادسية  الوية الحرس الملكي،الوية -ب
 ولواء حطين ولواء خالد بن الوليد ولواء اليرموك.

 
تأسيس كلية االميرة منى للتمريض وتجنيد عددمن النساء االردنيات الجامعيات  -ج

 للعمل ادارايات في القوات المسلحة.
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 الثاني عشرمبحث تاريخ االردن للصف ل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

: الثاني  
الدور التنموي 
واالنساني 

للقوات المسلحة 
 االردنية

ما المقصود -1 133
بالمركز الجغرافي 

 الملكي

 

 المسؤولة عن اصدار الخرائط والمخططات. هو الجهه

بين اسهامات -2 132 
القوات المسلحة 
االردنية في مجال 

 الزراعة والري.

الجيش العربي عن طريق سالح الهندسة الملكي وبالتعاون مع  –تعمل القوات المسلحة 
تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والمائية مثل أ السدود الترابية في  الوزارات المختصةعلى

 شق الطرق الزراعية وانشاؤها.-استصالح االراضي الزراعية ج-البادية  الشمالية ب
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

: الثاني  
الدور التنموي 

واالنساني للقوات 
 المسلحة االردنية

عدد الثوابت التي -3 134
انطلق منها االردن 
بمشاركته في قوات 

 حفظ السالم.

شارك االردن في قوات حفظ السالم انطالقا من المكانة الدولية التي يتمتع بها وانعكاسا 
لرسالته وايمانه بالدور االنساني النبيل للجيش العربي حيث اصبح انموذجا في العطاءتجاوز 

 حدود الوطن.

 
وضح دور القوات  -4 131 

المسلحة االردنية في 
المجال التعليمي 

 والثقافي.

توفير التعليم المجاني  في مدارس  التعليم والثقافة العسكرية  المنتشرة في محافظات  -أ
 توفير التعليم الجامعي البناء العاملين والمتقاعدين والشهداء  في القوات -المملكة ب

داد البحوث العلمية والمشروعاتالصناعية المشتركة مع اع -المسلحة  واالجهزة االمنيةج
ردنية والمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا كمشروع طاقة الرياح بالتعاون مع اال الجامعات

 الجمعية العلمية الملكية. 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

 

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

: الثاني  
الدور التنموي 
واالنساني 

للقوات المسلحة 
 االردنية

بين مهام القوات -5 133
المسلحة في مجال 

 .نقاذ واالخالءاال

فتح  -1الجيش االردني في عمليات االنقاذ واالخالء عن طريق . –تشارك القوات المسلحة 
حاالت الغرق  عن طريق القوة ذ في االبحث والتحري واالنق -الطرق بازالة االنقاض ب

 البحرية الملكية.
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثالث

االجهزة االمنية 
في االردن   

مهام الدفاع  اذكر -1 138
 المدني

 

 وقاية والسالمة العامة .حماية االرواح والممتلكات العامةوتوعية المواطنين باجراءات ال1
 .ا مؤهلين له واعداد افراد القيام بعمليات االطفاء واالنقاذ وحاالت االسعاف الناتجةعنها-2
 عليها.توفير وسائل االنذار من الغارات والكوارث وادواته واالشراف -3
 تدريب الفرق التطوعية على اعمال الدفلع المني من القطاعين العام والخاص.-4
 . توافر السالمة العامة في المبانيالتأكد من -5

وضح واجبات -2 140 
 الدرك.

 حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة .-2 توفير البيئة االمنة للمواطن االردني. -1
توفير المظلة االمنة للمهرجانات والفعاليات -4 الزائرة للمملكة. حماية الوفود الرسمية-3

 حراسة المنشئات والبعثات الدبلوماسية.-5والنشاطات الفنية والرياضية.
تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع المساعدات العينية  المختلفة -6

 بالتعاون مع المؤسسات االخرى.

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


61 
 www.alfawayid.com تجدونها على  اجابات كتب التوجيهيجميع 

 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل لاسئلة الفصواجابات 

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

 

 

 

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثالث

االجهزة االمنية 
في االردن   

عدد مهام دائرة -3 139
المخابرات العامة 

 االردنية

 

 .جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها الى صانع القرار السياسي. 1
مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعال ماديا وتخريبيا ومحاربة اية محاوالت   -2

 الختراق المجتمع االردني.
مقاومة التخريب المادي ، ومكافحة االرهاب بصوره كافة، وتتبع االفراد والجماعات -3

 عناصرها واحالتهم للقضاءالتي تمارسه وضبط 
 مكافحة التجسس.-4
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولجابات ا

 

 االمنية واالجهزة االردنية المسلحة القوات:  السادسة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

 الثالث

االجهزة االمنية 
في االردن   

137 

138 

 ما يأتي:فسر -4
يعد جهاز االمن  -أ

العام االردني انموذجا 
 الجهزةالشرطة العالمية

انشاء الشرطة -ب
 المجتمعية.

وذلك الن جهاز االمن العام االردني اخذ بالحسبان االبعاد الوقائية واالنسانية  -أ
 واالجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية.

الشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل  انشئت الشرطة المجتمعيةاليجاد-ب
 المشكالت المعاصرة.

 

عدد االدارات -5 138 
از هوالوحدات التابعة لج

االمن العام التي 
استحدثت في عهد 

 الملك عبدهللا الثاني .

ادارة الشرطة البيئية ووحدة امن وتشجيع االستثمار  واذاعة امن اف. ام ، وادارة شرطة 
 االحداث.
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولجابات ا

 

 السابعة : الحياة االقتصادية في االردن الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : الزراعة 
 في االردن

  

145 

عرف ما يأتي :  -1
الحصاد المائي ، قناة 

 الملك عبد هللا .

 السدود والحفائر الترابية للمحافظة على المياه .الحصاد المائي : انشاء 
قناة الملك عبد هللا : المشروع االردني المائي االول في منطقة االغوار انشأ في مطلع 

 الستينيات .

 144 

 

اعط اسباب ما  -2
 ياتي :

تراجع العمل في  -أ
القطاع الزراعي في 

 العقود الماضية .

 االخرى وتزايد الهجرة من الريف الى المدن .بسبب تطور القطاعات االقتصادية  -أ
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 السابعة : الحياة االقتصادية في االردن الوحدة

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : الزراعة 
 في االردن

145 

144-145 

145 

 

 2تابع سؤال 

مشكلة تزايد  -ب
 التصحر في االردن

توسع الدولة في  -.ج 
مشاريع الحصاد 

 المائي

تناقص االراضي  -د
 الزراعية في االردن .

 تزايد الجفاف ومشكلة التغير المناخي . -ب
نظرا لقلة مصادر المياه في االردن واالعتماد على مياه االمطار التي ال تكفي الزراعة  -ج

 لري .حاجتها وتناقص المياه المخصصة ل
 
 الزحف العمراني على االراضي الزراعية -د
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 السابعة : الحياة االقتصادية في االردن الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثاني : 
الصناعة 

والتجارة في 
 االردن

 

150 

 

151 

 

يأتي عرف ما  -1
:المنتدى االقتصادي 

 العالمي ،

هيئة االستثمار 
 االردنية

 

 

في  1971المنتدى االقتصادي العالمي : سلسلة من المؤتمرات العالمية التي بدات عام 
 مدينة دافوس واستضاف االردن منها ثمانية مؤتمرات برعاية الملك عبد هللا الثاني .

 
م بهدف تشجيع 2014هيئة االستثمار االردنية : هيئة حكومية مستقلة تاسست عام 

 االستثمار وتوحيد التشريعات الخاصة به والحد من ازدواجية االدوار والمهام والصالحيات 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 االردن السابعة : الحياة االقتصادية في الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثاني : 
الصناعة 

والتجارة في 
 االردن

عدد اهم  -2 149
المشكالت التي تواجه 

 القطاع الصناعي 

 

 

 ضعف راس المال الالزم لقيام بعض الصناعات المتطورة . -1
 . تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في االسواق العالمية-2
 صغر حجم السوق المحلي .-3
 تدني القدرة الشرائية للمواطن االردني نتيجة ارتفاع معدالت التضخم . -4
 ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة . -5
 االوضاع االقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير . -6

اذكر مظاهر  -3 151 
تشجيع االستثمار في 

ن في عهد الملك االرد
 عبد هللا الثاني

توفير البنية التحتية عن طرق المناطق الصناعية  -2انشاء هيئة االستثمار االردنية . -1
 انشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . -3المؤهلة .

 انشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة مثل مشروع العبدلي في عمان . -4
 الستثمارالعديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع ا اصجار -5
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 السابعة : الحياة االقتصادية في االردن الوحدة

 

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثاني : 
الصناعة 

والتجارة في 
 االردن

بين المشكالت -4 150
تواجه قطاع  لتيا

 التجارة في االردن

 عجز الميزان التجاري االردني بسبب ارتفاع نسبة المستوردات . -1
 عدم االستقرار السياسي واالمني في المنطقة . -2
 نفتاح االقتصادي وضعف المنافسة تحديات اال -3

بين دور القطاع  -5 148 
الخاص في تطور 
 الصناعة االردنية

يمثل القطاع الخاص في المجال الصناعي مصدرا من مصادر توفير العمل في االردن ، 
فقد اسهمت المشاريع االصناعية االنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تطور معظمها 

الى مشاريع كبرى بصورة فاعلة في التخفيف من مشكلة البطالة ، وفي رفد االقتصاد 
 % من مجمل الصادرات.90الصناعية ما نسبته الوطني حيث شكلت المنتجات 

http://www.alfawayid.com/
http://www.alfawayid.com/


68 
 www.alfawayid.com تجدونها على  اجابات كتب التوجيهيجميع 

 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 السابعة : الحياة االقتصادية في االردن الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثالث : 
السياحة في 

 االردن

155 

154 

:  عرف ما ياتي -1
السياحة العالجية ، 
 ادارة الشرطة السياحية

السياحة العالجية : سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية 
 الحارة مثل حمامات ماعين في مادبا وعفرا في الطفيلة والبحر الميت والحمة االردنية .

ولة عن حماية السياح وتامين تنقلهم داخل ادارة الشرطة السياحية : وهي االدارة المسؤ 
 المملكة 

قارن بين السياحة  -2 155 
الدينية والبيئية من 
حيث مجال السياحة 

 والمواقع السياحية

 

 

السياحة الدينية : زيارة االماكن الدينية المقدسة االسالمية والمسيحية // االماكن : مقامات 
 وجبل نيبو والكنائس البيزنطية .االنبياء واضرحة الصحابة ، والمغطس 

السياحة البيئية : زيارة االماكن الجبلية والغابات صيفا والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء 
 والمحميات الطبيعية .

االماكن : مصايف دبين وعجلون ، مشاتي العقبة والبحر الميت ، والمحميات مثل ضانا 
 واالزرق .
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 تاريخ االردن للصف الثاني عشرمبحث ل اسئلة الفصولاجابات 

 

 السابعة : الحياة االقتصادية في االردن الوحدة

 

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثالث : 
السياحة في 

 االردن

153-

154 

عدد مقومات  -3
 السياحة في االردن

المرافق والخدمات  -3المواقع االثرية والتاريخية . -2الموقع وطرق المواصالت . -1
 الخصائص الجغرافية والطبيعية لالردن . -4السياحية من فنادق ومواصالت واستراحات .

 البيئة االمنة والمستقرة  -5

اذكر المشكالت -4 156 
التي واجهت قطاع 

 السياحة في االردن .

 االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة .عدم  -1
 تدني مستوى االقبال على السياحة الداخلية االردنية . -2
 ضعف االستمرارية في التسويق السياحي داخليا وخارجيا -3
 ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة . -4
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 االردن للصف الثاني عشرمبحث تاريخ ل اسئلة الفصولاجابات 

 

 في االردن االجتماعية: الحياة  الثامنة الوحدة

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : تطور 
الحياة 

االجتماعية في 
 االردن

163 

 

166 

عرف ما ياتي :   -1
ادارة حماية االسرة ، 

 شعار مكاني بينكم .

م وهي تابعة لمديرية االمن العام تختص بمعالجة 1997: انشئت عام  ادارة حماية االسرة
 قضايا العنف ضد المراة والطفل والمحافظة على ترابط االسرة .

حملة وطنية توعوية تهدف الى زيادة وعي المواطنيين نحو اهمية  شعار مكاني بينكم :
 اصة .الدمج التعليمي للطلبة ذوي االعاقة ضمن المدارس الحكومية والخ

بين اسباب ما  -2 161 
 ياتي :

انشاء الصندوق  -أ
الهاشمي لتنمية البادية 

 االردنية .

جعل البادية االردنية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة لالستثمار عبر االستغالل االمثل  -أ
من خالل  للموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فيه للحد من الفقر والبطالة ، وتفعيل دور المراة 

 المراكز النسائية في انحاء البادية .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 في االردن االجتماعية: الحياة  الثامنة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

االول : تطور 
الحياة 

االجتماعية في 
 االردن

 2تابع س 162
نمط االسرة  شيوع -ب

النووية في المجتمع 
االردني في الوقت 

 الحاضر.

وذلك بسبب التغير في بعض وظائف االسرة التقليدية وارتفاع مستوى التعليم وتزايد  -ب
 .الهجرة من الريف الى المدن وتنوع النشاط االقتصادي 

 160-

167 

عدد اربعة من  -3
مظاهر تطور المجتمع 

 االردني 
 
 

 التغير في شكل االسرة االردنية . -3تزايد الهجرات الداخلية . -2السكاني . تزايد النمو -1
 االهتمام بقطاع الشباب في المجتمع . -5تزايد دور المراة في المجتمع االردني .-4
 التغير في النظرة الى بعض القضايا االجتماعية السائدة  -7رعاية ذوي االعاقة .-6
 تزايد االقبال على التعليم . -8
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 في االردن االجتماعية: الحياة  الثامنة الوحدة

 اإلجابة لسؤالا صفحة رقم  الفصلعنوان 

االول : تطور 
الحياة 

االجتماعية في 
 االردن

 

161 

 

166 

163-164 

 

امثلة على  هات-4
 -:أ كل مما ياتي

اجراءات توطين البدو 
 في االردن 

قضايا تغيرت -ب
نظرة المجتمع االردني 

 اليها 
مؤسسات رسمية -ج

لرعاية الشباب في 
 االردن .

 

 تامين مساكن حضرية حديثة ، ومياه جارية طوال السنة -أ
التوسع في تعليم المراة ، مشاركة المراة في سوق العمل والحياة العامة ، تنظيم االسرة -ب

 والصحة االنجابية
 
 
 المجلس االعلى للشباب / مؤسسة رعاية الشباب / وزارة الشباب -ج 
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 في االردن االجتماعية: الحياة  الثامنة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

وضح االثار  -5 160 
للهجرة من  السلبية

الريف الى المدن في 
 المجتمع االردني .

 تزايد الطلب على الغذاء وارتفاع االسعار . -1
 ظهور المشكالت االجتماعية واالسكانية واالختناق المروري . -2
 تراجع مستوى الخدمات من تعليم وصحة . -3

عدد من خمسة  -6 164 
من االنجازات التي 
تحققت في قطاع 
الملك  الشباب في عهد

عبد هللا الثاني ابن 
 الحسين .

 م .2001تشكيل المجلس االعلى للشباب في عام  -1
 اطالق جائزة الملك عبد هللا الثاني لالنجاز واالبداع الشبابي . -2
 اعالن مبادرة فرسان التغيير واشراك الشباب في صنع القرار . -3
 . اطالق جائزة الملك عبد هللا الثاني للياقة البدنية -4
 اطالق مبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم . -5
 اقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء . -6
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 في االردن االجتماعية: الحياة  الثامنة الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثاني : 
النهضة 
التعليمية 

والثقافية في 
 االردن 

172 

 

172 

169 

عرف ما ياتي :  -1
مهرجان القراءة للجميع 

، متحف االردن ، 
 مدارس ثانوية متوسطة

 

م ويهدف الى 2007عام  مهرجان القراءة الجميع : من المشاريع الوطنية الرائدة التي بدات
اصدار العديد من المؤلفات في شتى المعارف االنسانية وبيعها باسعار رمزية للحث على 

 القراءة واقتناء الكتاب .
 متحف االردن : انشئ في منطقة راس العين بعمان يحوي اثار االردن التاريخية .

مارة في اربد والسلط مدارس ثانوية متوسطة : وهي من المدارس التي انشات في عهد اال
 والكرك ومدة الدراسة فيها سنتان .

بين اسباب ما  -2 172 
 ياتي :

اعالن عمان  -أ
 عاصمة للثقافة العربية

 لتاكيد القيمة الحضارية للمدينة واظهار ما تزخر به من تراث عريق -أ
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الثامنة : الحياة االجتماعية في االردن الوحدة

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

النهضة التعليمية 
والثقافية في 

 االردن

انشاء الهيئة  -ب 172
 الملكية لالفالم 

تطوير صناعة مواد مرئية ومسموعة قادرة على المنافسة عن طريق تطوير القدرات  -ب
 البشرية والفنية والمالية 

 

تتبع تطور التعليم  -3 169 
 في عهد االمارة

 بلغ عدد المدارس الثانوية ثالث مدارس متوسطة في اربد والسلط والكرك . -1
 ناث ومدرسة صناعية واحدة .ام كان هناك خمسة مدارس للذكور وعشر مدارس 1931عام  -2
م صدر نظام المعارف وتعديالته حيث قسم شرق االردن الى ثالثة الوية تعليمية 1939 -3

 ) عجلون ، الكرك ومعان ، البلقاء (
االمتحانات كان الطالب يتخرجون في المدارس االولية بعد اجتياز  1939قبل عام  -4

م اصبح الحصول على الشهادة االولية مشروطا بنجاح الطالب 1945المدرسية وبعد عام 
 في االمتحان الذي تشرف عليها وزارة المعارف .
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 

 الثامنة : الحياة االجتماعية في االردن الوحدة

 

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

الثالث : 
النهضة 

الصحية في 
 االردن

 

175 

 

عرف ما يلي :  -1
مركز الحسين 
للسرطان ، مركز 

 الخاليا الجذعية

مركز الحسين للسرطان : من المراكز العلمية البحثية الطبية المتخصصة التي انشئت في 
 عهد الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين .

الجذعية : من المراكز العلمية البحثية الطبية المتخصصة التي انشئت في مركز الخاليا 
 عهد الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين .

وضح تطور  -2 174 
قطاع الصحة في 

 االردن .

 

بدا االهتمام بالقطاع الصحي في االردن منذ تاسيس االمارة حيث عين مشاور للصحة  -1
 م .1929تاسست اول دائرة للصحة عام  -2مع تشكيل اول حكومة اردنية .

 انشئت العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة بعد االستقالل  -3
م تاسست اول وزارة للصحة لتقديم الخدمات الصحية من خالل 1950في عام  -4

 مديرياتها
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 مبحث تاريخ االردن للصف الثاني عشرل اسئلة الفصولاجابات 

 الحياة االجتماعية في االردنالثامنة :  الوحدة

 

صفحة رقم  الفصلعنوان 

 االجابة

 اإلجابة السؤال

النهضة 
الصحية في 

 االردن

اذكر ثالثة من  -3 176
المستشفيات العسكرية 

 في االردن

مستشفى ماركا العسكري ، مدينة الحسين الطبية ، مستشفى االمير زيد بن الحسين في 
 الطفيلة .

 

االنجازات وضح  -4 175 
التي حققها القطاع 

 الصحي في االردن

 

 رفد المؤسسات الطبية بالكوادر واالجهزة الطبية . -1
 شمول االطفال ممن هم دون سنة السادسة في منظومة التامين الصحي المدني مجانا . -2
 انشاء المزيد من المستشفيات في القطاعين العام والخاص . -3
 والطفولة وتنظيم االسرة مجانا .تقديم خدمات االمومة  -4
 تغطية مناطق المملكة كافة عن طريق انشاء المراكز الصحية االولية والشاملة . -5
 العمل مع الجهات المختلفة للوصول الى التامين الصحي الشامل . -6
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