
 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة 

         

    رياض ومدارس الوطن العربي                                                

                                                          .تاريخ األردنالمبحث: 

                                                                . األدبيالعلمي و الفرع:

 . 20 االمتحان: عالمة 

 . دقائق 10 مدة االمتحان:

 2022/ 2/10 ثنيناإل اليوم والتاريخ:

 )نموذج أ(  األولىالوحدة  ية نها متحاناال 

 ، ب(. )أ.................. .        الشعبة: اسم الطالب: .............................................................................. .                    الفرع: ......

        

ْزنا إذاا ِشئْتا ساْهالً قبل أن تبدأ قل: اللَُّهمَّ الا ساْهلا إالَّ *             عاْلتاهُ ساْهالً، وأْنتا تاْجعاُل الحا ا جا  ما

لفقرات  ، علما أن عدد ا فقرات اآلتية على ورقة اإلجابة* عزيزي الطالب / ـة: يرجى منك إجابة كافة ال 

(: 2(، وعدد الصفحات )02) هو  

 
: عامفرنسا لسوريا  واحتالل في سوريا   الفيصلية العربية الحكومة العام الذي انهارت فيه ( 1  
 . م 1921  د(                             . م 1920  ج(                      . م1917  ب(                          .م 1916أ(
 
 ( واحدة مما يلي ليست من دوافع أبناء األردن وأحرار العرب لاللتفاف حول الشريف الحسين بن علي وهي:2

 أ( قيادة الحركة العربية في األردن.                      ب( تحرير سوريا.      
 ج( تخليص سوريا من االحتالل البريطاني.              د( تخليص سوريا من االحتالل الفرنسي. 

 
 : األردن والمتمثل في الىاألول عن هدف قدومه االمير عبد هللا أعلن  (3
 .أن يصبح حاكما للبالد  د(                 .+ ب(  أ ) ج(.            تحرير البالد  ب(        األجنبي. االستعمار  ةمقاوم  أ( 
 
بن الحسين بعد   ( أعلنت بريطانيا عن استعدادها لبحث القضايا العربية، وبناء على ذلك كان لقاء األمير عبدا لل 4

 سلسلة من االتصاالت مع وزير المستعمرات البريطاني:
 . د( بلفور                        . ب( ونستون تشرتشل.              ج( سايكس          . أ( هربرت صموئيل

 
انتزاع اعتراف بريطانيا بالبالد الواقعة إلى الشرق من نهر األردن بصفتها أرضا عربية   ( استطاع األمير عبد هللا5

 مستقلة من خالل: 
 أ( قرار عصبة األمم الذي ينص على شمول ارض األردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البالد العربية. 

 د( جميع ما ذكر.                    ج( رؤيته الثاقبة للمستقبل           ب( خبرته السياسية.           
 
 : 1928عليها عام  الموقعة البريطانية األردنية المعاهدةمن بنود  األتية من  ةواحد(  6
 األردن.  اماره شرق  تعيين حدود  ب(                       . سيادةدوله عربيه مستقله ذات  األمارة األردنية أ( 

 إقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي. د(                الهاشمية على اإلمارة.ج( إطالق اسم المملكة األردنية 
 
 مثلت مناطق المملكة كافة تكونت من:  1928( تم انتخاب لجنة تنفيذية عام 7

 . عضو  26د(                        . عضو   65ج(                         .عضو  130ب(                     . عضو  150أ( 
 
 : هو  1928التي تم انتخابها رئيسا للمؤتمر الوطني االول عام  األردنية الشخصية ( 8
 . سليمان النابلسيد(                      . ابراهيم هاشمج(               . رشيد طليع ب(                 . الطراونةحسين أ( 
 



( واحدة مما يلي ليست من أهمية المؤتمرات الوطنية التي تبع انعقادها المؤتمر الوطني األول في الفترة ما بين  9
 ( وهي: 1933 –  1929عامي ) 

 .ب( عكست وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية                .في السعي نحو االستقالل أ( ساندت جهود األمير عبد هللا
 د( نمو الوعي السياسي والنضج الفكري لدى األردنيين بوقت مبكر من تاريخ االمارة.           .ج( ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا

 
 ( الحكومة التي كانت منتدبة على األردن هي: 10

 . األلمانية د( الحكومة            .ج( الحكومة األمريكية            .ب( الحكومة البريطانية              .أ( الحكومة الفرنسية 
 

كد ضرورة استقالل امارة  أعالن االستقالل وإفيها على  مذكرة للحكومة البريطانية مصرا    ( وجه األمير عبد هللا11
 رعايته في عمان عام: شرق األردن وذلك في المهرجان الذي أقيم تحت  

 م. 1946م  كانون الثاني عا 28ب(                                        م. 1946كانون األول 28أ( 

 م. 1946كانون الثاني عام   23د(                                  م. 1945كانون الثاني عام   29ج(  
 

الى بريطانيا من اجل استكمال إجراءات استقالل األردن وانهاء االنتداب البريطاني يرافقه   ( توجه األمير عبد هللا12
 رئيس الوزراء: 

 . سليمان النابلسيد(                      . ابراهيم هاشمج(               . رشيد طليع ب(                 . الطراونةحسين أ( 
 
قر بها جملة من التعديالت الدستورية على دستور عام أ( عقد المجلس التشريعي الخامس جلسة استثنائية 13   

 وكان ذلك بتاريخ:  1928
 م. 1946أيار   25د(            م.1946أيار   23ج(                م. 1946أيار   15ب(             م. 1946أيار  14أ( 
 

 ( قائل العبارة اآلتية:" متكال على هللا أوافق على هذا القرار، شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي" هو الملك:  14
 الثاني.  د( عبد هللا            ج( الحسين بن طالل.           .     ب( طالل بن عبد هللا          األول.       أ( عبد هللا 

 
 العالم بقرار استقالل األردن هو: ( الذي ابلغ الدول العربية ودول 15 

 . د( إبراهيم هاشم                     . ج( وزير الخارجية               .ب( رشيد طليع              .أ( وزير الداخلية 
 

 الملك الذي أطلق عليه لقب المؤسس هو: ( 16
 ( الحسين بن طالل.  د             .      طالل بن عبد هللا( ج          األول.     ( عبد هللا ب       . الشريف الحسين بن علي( أ
     
 ( الملك الذي أطلق عليه لقب الباني هو: 17 
 . ( الحسين بن طالل د             .      ( طالل بن عبد هللاج          األول.     ( عبد هللا ب       . الشريف الحسين بن علي( أ

 
 الراية األردنية:( واحدة مما يلي ليست من دالئل 18   

 . د( رمز كرامة المواطن       . ج( عنوان الفداء والصفاء         .ب( عنوان السيادة والحرية         . أ( رمز العزة القومية
 

 ( انطلقت الثورة العربية الكبرى من: 19
 . د( عمان                            . ج( معان                                   .ة ب( مك                . أ( المدينة المنورة

 
 ( الدول التي اتخذت اللون األسود راية لها هي: 20

 . د( المملوكية                          .ج( العباسية                             . ب( الفاطمية                         .أ( األموية 
"انتهت األسئلة"                                                           

                 "مع كل أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح"                                            

قسم االجتماعيات                                                                                                         

األستاذ: عبيدة الجبالي                                                                                        



 * ورقة اإلجابة:  

_______________________. _اسم الطالب:  اسم املدرسة: رياض ومدارس الوطن العربي.   

_بكافة فروعها   – * املادة والصف: تاريخ األردن للثانوية العامة    *الفرع: العلمي / األدبي.           * الشعبة: )أ، ب، ج(.  
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 األستاذ: عبيدة الجبالي. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


