االجابة النموذجية السئلة كتاب تاريخ االردن
للصف الحادي عشر
اعداد
د .طايل المساعيد د .خديجة النعيمات
د .خالد القعايدة حسن ابو محسن الرقب
الفصل الدراسي األول

الوحدة األولى  :األردن في العصور القديمة
عنوان

السؤال

الفصل

االجابة

رقم
الصفحة

الفصل األول :األردن في العصور الحجرية
 -1عرف ما يلي:
عصور ما قبل التاريخ,

10

عنه في هذه الفترة .

وادي فينان.

13

-2فسر ما يأتي -:

10
10

 -3رتب االحداث
التاريخية التالية حسب
تاريخ حدوثها :

 -عصور ما قبل التاريخ  :هي الفترة التي عاشها االنسان قبل اختراعه للكتابة وبالتالي قلة المعلومات

10

 وادي فينان  :موقع اثري يعود للعصور الحجرية يقع في محافظة الطفيلة حيث مارس االنساناقتصاداً زراعياً واسعاً .

أ -تقسيم المؤرخين تاريخ البشرية إلى فترات:
تسهيالً لدراسة حياة االنسان.

ب -استقرار االنسان في ارض االردن منذ أالف السنين.

بسبب اعتدال المناخ  ,وخصوبة التربة  ,وتوفر المياه  ,وموقعه المتوسط بين قارات العالم القديم .
 -1اختراع الكتابة  -2 ,العصر البرونزي  -3 ,العصر الحديدي  -4 ,ظهور االسكندر المقدوني
 -5 ,ميالد السيد المسيح .

 -5بين السمات العامة
للعصور الحجرية في
االردن:

-13
14

 -1وجود القرى الزراعية واالستقرار في مكان واحد وتدجين الحيوانات وظهر االقتصاد الزراعي الواسع.
 -2تطور فن العمارة من خالل البيوت السكنية المتصلة مع بعضها البعض .
 -3االزدهار الصناعي ممثالً باالدوات الحجرية والصوانية وأدوات الدفاع عن النفس

 -4تطور بعض الفنون ومالعتقدات الدينية وطقوس دفن الموتى وعبادة قوى الطبيعة.

الفصل الثاني :الممالك العربية القديمة في األردن
 -1عرف ما يلي :
اآلراميون ,نقش القلعة ,

19

 اآلراميون :هم من أوائل القبائل العربية السامية التي استقرت في ارض األردن قادمة من شبه الجزيرةالعربية في األلف الثالث قبل الميالد وقد عملوا بالتجارة وادالء للقوافل العابرة للصحراء لمعرفتهم بالطرق

المدينة الوردية .

ومصادر المياه ..
18

 نقش القلعة :هو نقش لتمثال عثر عليه في جبل القلعة في عمان عام 1961م عثر كما عثر علىسبعة عشرة ختما عمونيا ذات أهمية كبرى زادت في معرفتنا عن األسماء والفنون العمونية  ,واهم
ملوكهم.

 -2أعط أسباب لكل مما
يأتي:

21

 -المدينة الوردية :هو اسم اطلق على عاصمة االنباط البت ار بسبب نحتها من الصخر الوردي .

16

شماال.
أ -هجرة القبائل من جنوب شبة الجزيرة العربية إلى بالد الشام والعراق
ً
 تحول طرق التجارة عن جنوب شبة الجزيرة العربية (اليمن) تزايد عدد السكان ومحدودية المراعي ومصادر المياه -كثرة الحروب بين الدول والقبائل العربية في جنوب شبة الجزيرة العربية

 انهيار سد مأرب.17
21

ب-انهيار سد مارب.
 بسبب عدم االهتمام بصيانته وترميمه .لبتر عاصمة لهم.
ج -اتخاذ االنباط ا ا
 الموقع الحصين بين الجبال. وقوعها على الطرق التجارية . -توافر المياه فيها .

24

د تراجع النشاط التجاري عن مدينة البترا.

-معرفة الرومان بأهمية الرياح الموسمية وتحكمهم بمنافذ البحر األحمر.

 سيطرة البطالمة في مصر على الطريق المؤدية شماال إلى دمشق  ,مما أدى إلى حرمان األنباط منعوائد هذه الطريق المالية رغم تحويلهم لسير خط هذه الطريق إلى خط تجاري أخر من الجرباء– دومة
الجندل – وادي السرحان – أم الجمال – ُبصرى.

 -تحول الطريق البحري من ميناء آيلة( العقبة) على الشاطئ الشرقي للبحر األحمر إلى الساحل الغربي

والذي يتبع للبطالمة ,وهذا افقد األنباط الطريق التجاري البحري الذي كانوا يسيطرون عليه سابقاً ,وفي
عام 106م احتل اإلمبراطور الروماني تراجان البت ار وقضى على دولة األنباط .

-3اذكر

اهم

االثار

22

الموجودة في البت ار
 -4وضح دور األنباط في
مجال هندسة المياه:

الخزنة  ,الدير ,القبور ,المسرح ,المدرج ,قصر البنت  ,المحكمة  ,المذبح .
23

تميز االنباط في هندسة المياه وابتكروا تقنيات وأساليب ووسائل لجمع المياه مثل تليالت العنب كما
قاموا ببناء القنوات الفخارية والحجرية  ,السدود االعتراضية على مجاري األودية بهدف االستفادة من

مياه األمطار في الزراعة وتخفيف اندفاع المياه لحماية المدينة من الفيضانات وشيدوا الخزانات واآلبار
في كافة أرجاء المملكة النبطية.
 -5ما العوامل التي
ساعدت على تطور التجارة

23
 -وقوع البت ار على ملتقى الطرق التجارية بين اليمن جنوبا وبالد الشام شماال  ,والخليج العربي شرقا

عند األنباط.

ومصر وبالد اليونان غربا
_ صنع األنباط السفن في ميناء أيلة على البحر األحمر  ,وكانت سفنهم تجلب البضائع من اليمن
لتنقلها عبر البحر األحمر إلى مصر .
 قام األنباط ببناء محطات على الطرق التجارية وزودوها بالمرافق الالزمة للتجار كالخانات ( إلقامةالتجار والمسافرين ) والمنشآت المائية واألسواق وذلك على طول هذه الطرق ,وعملوا على تحسينها
 توفر األمن للقوافل التجارية بوضع بعض الحاميات العسكرية على الطرق واقامة أبراج للمراقبة.-6استنتج أهمية مسلة
سجال
الملك ميشع بوصفها ً

17

النه أقدم نقش مؤرخ عثر عليه في األردن ويعود تاريخه إلى سنة  842ق.م ,حيث دون الملك ميشع
أعماله وحروبه ودفاعه عن المنطقة كسجل تاريخي على هذه المسلة .

يخيا
تار ً

 -7قارن بين الممالك

-16

القديمة التي قامت في

19

األردن من حيث:

وجه المقارنة

االدميون

المؤابيون

العمونيون

الموقع الجغرافي

منطقة الشراة

منطقة مؤاب

بين الزرقاء ووادي الموجب

اشهر ملوكهم

قوص جبار

ميشع

حنون ,رحوبي ,زاكير

انجازاتهم

صهر النحاس

تجميع المياه,تربية

االدوات الفخارية,صناعة

,وصناعة االختام

الماعز

الخناجر,ادوات الزينة والبرونز

الفصل الثالث :الفترة اليونانية والرومانية في االردن
 -1عرف ما يلي :
الحضارة الهيلينستية ,
طريق

تراجان,

بومبي ,جدا ار .

27
29

 الحضارة الهيلينستية :هي حصيلة تفاعل واختالط الحضارة اليونانية بالحضارات الشرقية بشكل عاموحضارة بالد الشام بشكل خاص وتمتد من فتوحات االسكندر المقدوني وحتى ظهور الرومان .
 طريق تراجان :هو طريق انشأه الرومان ويسمى بالطريق الملوكي قام بتوسعته االمبراطور الرومانيتراجان " عام 108م ويبدأ من بصرى الشام إلى آيلة مرو ار بالمدن األردنية التالية :جرش ,عمان ,
مادبا ,الكرك  ,البت ار  ,و كانت تتفرع عن الطريق الرئيسي طرق فرعية إلى المواقع المجاورة للطريق وقد
رصف هذا الطريق بالحجارة واستخدم كطريق تجاري وطريق عسكري .

28

اجتاح بالد الشام وضمها إلى
 بومبي :هو أحد ابرز القادة العسكريين للدولة الرومانية ولد في روما.َ
اإلمبراطورية الرومانية عام 63ق م ,ترأس مجلس الشيوخ الروماني وقضى على المتمردين ووحد
الرومان تحت حكمه توفي في مدينة اإلسكندرية .

28

 -3اذكر مميزات مدن
الديكابوليس :

28

 -جدا ار :هو االسم القديم الروماني لمدينة ام قيس حيث كانت احدى مدن حلف الديكابوليس .

 حرية العقيدة وضع دستور داخلي لكل مدينة وجود مجالس محلية لتنظيم حركة التجارة -تقديم الخدمات الصحية .

 وجود مندوبين عن كل مدينة مسؤولين عن تنظيم العالقات مع اإلمبراطورية استخدام الطراز اليوناني في البناء . -4بين أهم األعمال التي
قام بها الرومان في

29

إعادة تعمير المدن اليونانية القديمة التي دمرتها الحروب  ,حيث وضع " بومبي " أسس لحلفعسكري واقتصادي لحماية االمبراطورية الرومانية و أعاد إحياء المدن اليونانية باسم حلف(

األردن:

الديكابوليس).
 انتشرت الديانة المسيحية في القرنين الثاني والثالث الميالديين  ,بين سكان األردن في ذلك الوقت,وأصبحت الديانة الرسمية لإلمبراطورية الرومانية الشرقية بعد اعتناق اإلمبراطور قسطنطين لها .

 -5فسر ما يلي :

26

أ-

محاولة السلوقيين استمالة األنباط إلى جانبهم .

*للوقوف الى جانبهم في حربهم مع البطالمة .
30

ب -اهتمام الرومان بزراعة الزيتون في األردن .
* استغالل طبيعة التربة الخصبة واألمطار الوفيرة و خاصة في شمال األردن .
ج-


28
29

إحياء القائد الروماني بومبي لحلف الديكابوليس .

* وذلك الغراض عسكرية واقتصادية لحماية االمبراطورية الرومانية.
د-

انتشار الديانة المسيحية في األردن في القرنين الثاني والثالث الميالديين .

* اعتناق اإلمبراطور قسطنطين نفسه للديانة المسيحية فعمل على نشرها في االردن فبنيت الكنائس في
عجلون وأم الرصاص ومادبا وعمان وجرش وأم قيس وغيرها

الوحدة الثانية  :األردن في صدر اإلسالم ( العصر الراشدي واالموي )
عنوان الفصل

السؤال

رقم

الصفحة

اإلجابة

الفصل األول  :مكانة االردن الدينية وانتشار االسالم فيه .
 -1عرف ما

36

يلي :
ذات

36

السالسل

ذات السالسل  :هي موقعة حدثت سنة 8ه|629م عند ماء يسمى السالسل بالقرب منمعان حيث تجمع عدد من القبائل العربية لقتال المسلمين لكن المسلمين فرقوهم .
 جذام  :هي قبيلة عربية كانت تقيم في معان وكان زعيمهم فروة بن عمرو الجذامي أول منأعلن إسالمه وكان له عالقة طيبة مع الرسول (صلى اهلل عليه وسلم ) .

 ,جذام 36 ,

 -الغساسنة  :هي قبيلة عربية سكنت معان والشراه و مؤتة ومؤاب والقسطل والبلقاء واليرموك

 ,ذات

القرن السادس الميالدي .وقد وقفوا في بداية الفتوحات اإلسالمية موقفاً معادياً للدولة اإلسالمية

الغساسنة

و أكبر تجمعاتهم في بيت رأس وبادية الشام و قد سيطروا على معظم القبائل في بالد الشام في

اطالح

واستمروا على تحالفهم مع البيزنطيين الذين أسندوا إليهم زعامة القبائل المتنصرة السيما بعد أن

 ,سيف
اهلل
المسلول
.

37

أصبح جبله بن االيهم ملكاً ولكن بعد دخولهم اإلسالم شكلوا عصب الجيش اإلسالمي .

 -ذات اطالح  :هو اسم منطقة نزلت بها قبيلة قضاغة قرب الطفيلة حالياً والتي كان الرسول

قد أرسل سرية إليها سنة 8ه629/م مكونة من خمسة عشر رجالً بقيادة كعب بن عمرو الغفاري

لنشر اإلسالم  ,لكنهم لم يستجيبوا بل وقتلوا أفراد السرية إال واحداً 0

 -سيف اهلل المسلول  :هو لقب أطلقه الرسول (صلى اهلل عليه وسلم ) على الصحابي خالد

بن الوليد عندما أنقذ جيش المسلمين من هزيمة نكراء في غزوة مؤتة

 -2ما الدالئل

34

التي تشير إلى

ورد ذكر األردن او بعض مناطقه في كتب التفاسير ,وكذلك األحاديث النبوية الشريفة
التي تتحدث عن فضائل بالد الشام ومنها أرض األردن

مكانة األردن
الدينية ؟
 -4بين السبب

39

المباشر لمعركة
مؤتة.

قام شرحبيل بن عمرو الغساني أمير مؤتة والذي كان يحكم مؤاب (الكرك) باسم الروم بقتل
الصحابي الحارث بن عمير األزدي الذي كان يحمل رسالة من رسول اهلل  إلى ملك
الغساسنة الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه فيها لإلسالم ,مخالفاً بذلك األعراف السائدة ,

الذي يمنع التعرض للسفراء والرسل باألذى .
 -6استخلص

يتم اجابة السؤال حسب وجهة نظر الطالب

الدروس والعبر
المستفادة من
معركة مؤته؟
 -7فسر ما 37

يأتي:

أ -اهتمام الرسول "صلى اهلل عليه وسلم" باستمالة القبائل العربية في األردن لإلسالم
التمهيد للدعوة اإلسالمية في بالد الشام بأكملها حتى تكون مرك اًز لتجميع جيوش

المسلمين وضمان التموين المناسب لها في حالة التوسع باتجاه الشمال أي باتجاه الدول
البيزنطية .
تحويل والء هذه القبائل من الخضوع لإلمبراطورية البيزنطية إلى الوالء المطلق للدولة
اإلسالمية ,ولتكون عوناً للمسلمين في صراعهم المقبل مع الروم .

40

ب – استالم ثابت بن اقرم راية المسلمين بعد استشهاد عبداهلل بن رواحه.
حرصاً منه على بقاء راية جيش المسلمين مرفوعة ,وكذلك اعطاء فرصة للمسلمين لالتفاق
على أمير لهم .

35-34
 -8أكمل

اسم النبي

الجدول اآلتي
بما تراه مناسباً
.

يوشع بن ذي النون

النبي هارون

النبي لوط عليه

النبي هود عليه

النبي سليمان

شعيب  ,ايوب عليهما

عليه السالم

السالم

السالم

عليه السالم

السالم
مكان
المقام

السلط

البترا

غور الصافي

جرش

في صرفا الكرك

الفصل الثاني  :الفتوحات االسالمية في االردن وموقف القبائل العربية منها.
 -1عرف ما

44

يلي -:

47

الجريب ,

 الجريب  :هي وحدة وزن كان متعارف عليها في فترة صدر االسالم . القبائل المسالمة :هي القبائل العربية النصرانية التي وقفت على الحياد في الصراع القائمبين العرب المسلمين والروم النهم كرهوا قتال الروم بسبب الدين وقتال العرب بسبب القربى

القبائل

فاعتزلوا القتال حتى ينجلي الموقف بالنسبة للمسلمين والبيزنطيين.

المسالمة.
 -2متى حدثت 44,45

* فحل ( 13ه) ,اليرموك(15ه )  ,أجنادين(13ه ) .

كل من المعارك 45 ,
اآلتية  :معركة
فحل ,معركة
اليرموك ,معركة
اجنادين.
-3اذكر

43

-اقامة الروم البيزنطيين حامية في البلقاء في بلدة زيزياء

العوامل التي

-ضعف مقاومة القبائل العربية لحملة اسامة بن زيد

دفعت الخليفة

-تعرض بعض القبائل العربية الموالية للمسلمين لالضطهاد من الروم

ابا بكر الصديق
لفتح بالد الشام

 -4بين موقف

47

بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك خيره الخليفة عمر بن الخطاب بين ثالث أمور هي:

الخليفة عمر بن

إما أن يسلم فيكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم واما أن يؤدي الجزية ويكون في ذمة

الخطاب رضي

المسلمين ,واما أن يلحق بالروم فلحق بالروم مع بعض قبيلته إال أن بعضهم .

اهلل عنه من
جبلة بن االيهم
زعيم الغساسنة
بعد معركة
اليرموك .
 -5بين دور

 - 47-46الوقوف إلى جانب جيش المسلمين في معركة اليرموك وفي معركة طبقة فحل حيث جاءت

قبائل األردن في

قبائل لخم وجذام و غسان وعاملة و بلقين وقبائل من قضاعة ودخلوا مع المسلمين فكثر عددهم

الفتوحات

وصاروا معهم في عسكرهم وقوي بهم المسلمون على عدوهم كما قاتلوا في ميسرة جيش المسلمين

اإلسالمية .

في اليرموك ومعهم قبائل كنانة وقيس وخثعم وجذام وعاملة وقضاعة ,واعتمد أبو عبيدة على
بعضهم أدالء وعيون له على الروم ومنهم يونس بن عمرو الغساني الذي كان خبي اًر ببالد الشام
وجبالها ومدنها ,واثناء معركة اليرموك جاء رجال من العرب كانوا نصارى فاسلموا وطلب أبو

عبيدة منهم الدخول في عسكر الروم وان يأتوه بأخبارهم ,وبعد معركة اليرموك شاركت كثير من
القبائل الى جانب المسلمين في فتوحات حمص وحلب وقنسرين.
 اعتمد االمويون على القبائل العربية في بالد الشام ومنها االردن في الفتوحات االسالمية ,لذلك اسند معاوية بن ابي سفيان سنة 57ه676/م إلى حسان بن النعمان الغساني مهمة التوجه
إلى فتح أفريقيا .وقد شكلت قبيلة الغساسنة غالبية الجيش الذي رافقه وفقا للتقاليد التي كانت

سائدة في ذلك الوقت بخروج القبائل مع زعمائها .
 كما قاد حسان بن النعمان حملة ثانية إلى افريقية سنة 74ه693/م في عهد عبدالملك بنمروان و خرج بجيش من الغساسنة و قضاعة وقيس وقبائل أخرى عديدة وقد لعب حسان بن
النعمان دو ار بار از في فتح افريقيا واستقرار العرب فيها واشراك أهلها البربر في فتوحاتها.
 خالل تنظيم معاوية لجيشه يظهر غساسنة األردن بصورة مستقلة فقد جعل على رجالة أهلاألردن عبدالرحمن بن قيس القيني وعلى قضاعة األردن حبيش بن دجلة القيني  ,ومذحج األردن
مخارق بن الحارث الزبيدي  ,وهمدان األردن حمزة بن مالك و على غسان األردن يزيد بن أبي
النمس الغساني.
 عندما تسلم الوليد بن عبد الملك الخالفة سنة 86ه705/م شارك الكثير من الغساسنة والقبائلاألخرى ضمن جيش المسلمين في فتح األندلس واستقرت تلك القبائل في كثير من مدن األندلس
كغرناطة وقرطبة والمرية وبجاية والبيرة وغيرها من المدن.
 -6لماذا اعدت 46
معركة اليرموك

 -القضاء على وجود اإلمبراطورية البيزنطية في بالد الشام .

من المعارك

 -أصبحت بالد الشام جزء من الدولة اإلسالمية .

الفاصلة في

 -تحول والء القبائل العربية في بالد الشام للدولة اإلسالمية  ,وانتشار اإلسالم بينها

تاريخ بالد
الشام؟

-7أكمل
الجدول

48
األتي

بما ينقصه من
معلومات :

الصحابي

جعفر بن ابي طالب فروة بن عمرو الجذامي

بالل بن رباح

عام الوفاة

8ه629 /م

6ه628/م

20ه641/م

موقع الضريح

مؤتة

عف ار /الطفيلة

وادي السير

أو المقام

الفصل الثالث  :األردن في عهد الدولة األموية (132-41ه 749-661/م)
 -1اذكر أسباب

50

اهتمام الخلفاء

 -والء أهل األردن للخلفاء األمويين  ,ومناصرتهم لهم وخاصةً بعد وفاة يزيد بن معاوية 64ه/

وقف أهل األردن إلى
683م وظهور عبد اهلل بن الزبير في الحجاز مطالباً بالخالفة ُ ,
حيث َ
جانب األمويين وكان لهم الدور األكبر في تثبيت أركان الدولة األموية.

األمويين باألردن.

 وقوع األردن على الطريق التجاري  ,فهي حلقة الوصل بين بالد الشام من جهة والحجازومصر من جهة أخرى .
 وقوع األردن على طريق الحج الشامي. غنى أرض األردن بالثروات الزراعية وخاصةً الحبوب (القمح والشعير) وكذلك األشجارالمثمرة مثل العنب  ,والتين  ,والرمان .

 -2سم المناطق

50

* -جند األردن تضم ( فحل ,جرش  ,السواد  ,بيت راس ,االقحوانة ,جدر .

التي تشكل منها
جند األردن في
العهد االموي .
 -3بين أسباب

52

* -كانت البادية مدرسة ألبناء الخلفاء واألمراء ليتعلموا اللغة العربية الخالصة التي تمتاز

اهتمام األمويين

بفصاحة اللسان وبالغة التعبير .

ببناء القصور في

* -كان لدى الخلفاء األمويين حنين وشوق لحياة البادية والبداوة والفروسية .

الصحراء األردنية.

* -كانت البادية األردنية تزخر بأعداد كبيرة من الطيور والحيوانات وخاصةً األسود والنمور
والنعام  ,والغزالن مما دفع الخلفاء األمويين واألمراء لممارسة هواية الصيد

* تمتين الروابط والعالقات بين القبائل العربية الموجودة في البادية األردنية .* -الر ِ
احة واالستجمام.
 -5فسر ما ياتي :

51

.

أ-إقامة يزيد بن معاوية في صحراء األردن .
* -ألنه ولد في البادية األردنية فكان يحن دوماً ألرضها  ,لذا فقد كان يقضي معظم أوقاته في
األردن إلى جانب أمه " ميسون بنت بحدل الكلبية " التي غرست فيه هذا الهوى  ,في عشق

الصحراء والبداوة .
51

مهما للمواصالت في العهد األموي
ب -جعل مدينة عمان مرك از ً
* -ألنها كانت ملتقى لكثير من أهل الشام ومنها يتوجهون نحو مكة ألداء الحج

الوحدة الثالثة االردن منذ العصر العباسي حتى نهاية العصر المموكي.
عنوان الفصل

السؤال

الصفحة

االجابة النموذجية

الفصل االول :االردن في عهد الخالفة العباسية
 -1فسر ما ياتي :

أ  -اختيار العباسيين قرية الحميمة مرك ازً لدعوتهم السرية .

57
-

موقع الحميمة على الطريق الحج  ,والطريق التجاري الذي يربط بين الشام

والحجاز من جهة والعراق ومصر من جهة أخرى فهي بذلك حلقة وصل ال
غنى للحجاج والتجار عن المرور واإلقامة بها مؤقتاً وقد استغل الدعاة
العباسيون هذه الميزة .

-

موقعها المتوسط بين واليات الدولة في الشام والعراق والمشرق وقربها من
دمشق مركز الخالفة االموية .

58

ب-

اهتمام خلفاء العصر العباسي األول باألردن .

 -موقع األردن المتوسط على طريق الحج الشامي وباعتباره مم اًر للقوافل التجارية

عبر الصحراء.

 كان األردن منطقة إنتاج زراعي وخاصة محاصيل الحبوب والفواكة والزيتونوالكروم في سهول البلقاء وحوران والشوبك وجبال الشراة والحميمة ومؤاب ,
حيث عرفت في عهد الدولة العباسية باسم مخزن الحبوب0
-3رتب األحداث التاريخية 57-56

الترتيب (ا إقامة علي بن عبد اهلل العباسي في الحميمة  ,لدعوة العباسية  ,معركة

التالية حسب حدوثها:

الزاب )

معركة الزاب  ,الدعوة
العباسية  ,إقامة علي بن
عبد اهلل العباسي في
الحميمة.
الفصل الثاني :طريق الحج الشامي واثره في االردن.
 -1تتبع أهم الطرق التي 60

الطريق االول :يتجه الركب نحو عقبة الصوان ,ثم نحو ذات حج ,ثم إلى تبوك

يسلكها الحجاج عند

فالعال إلى أن ينتهي إلى المدينة المنورة ثم مكة.

وصولهم إلى مدينة معان

الطريق الثاني :يتجه الركب من معان إلى أيله ويلتقي مع الركب المصري ثم نحو

؟

المدينة فمكة .

 -1ما اهمية مرور قافلة
الحج الشامي
باالراضي االردنية:
اقتصاديا
أ-
ً

ثقافيا
بً -

ج-عسكرًيا

61

 شعور الحجاج باألمان والطمأنينة من مخاطر الطريق ,اذ كان يحرس القافلةقوة عسكرية.
 متاجرة الحاج بما حمل من بالده من سلع مع غيره من الحجاج أو استبدالهببعض سلعه سلعا يحتاجها الحجاج اآلخرون.
 توفر طرق المواصالت من أهم عوامل قيام التجارة وازدهار األسواق. تحول مراكز طريق الحج ومحطاته بعد ذلك إلى مدن. إقامة االستراحات على طول طريق الحج وقد استفاد منها أبناء القبائل المقيمةعلى الطريق بتقديم خدمات الداللة وتأجير دوابهم لنقل الحجاج.

 االحتكاك واالتصال بين سكان المنطقة والحجاج القادمين من البالد االسالميةالمختلفة.
 -4تتبع منازل الحج التي 61

بعد وصول قافلة الحج الشامي الى الرمثا  ,تتجه الى الفدين (المفرق),ثم يتجه الركب

تمر بها قافلة الحج

بعد ذلك إلى الضليل الواقعة بين الزرقاء والمفرق ,ومنها إلى الزرقاء وأحياناً تمر قافلة

الشامي في األردن؟

الحج باألزرق قبل توجهها نحو الزرقاء لوجود الماء فيها ومن الزرقاء إلى زيزياء ثم

يتجه الركب إلى القطراني (القطرانة) وقد يتجه الحاج إلى اللجون وفيها ماء ٍ
جار ,ثم
يتجهون نحو الكرك  ,ثم يتجه الركب بعد ذلك إلى وادي الحسا بين الكرك ومعان ,
ومنها يرحلون نحو معان وفي معان ينقسم طريق الحج الى اتجاهين إما يتجه الركب
نحو عقبة الصوان أو يتجه الركب من معان إلى أيله .

الفصل الثالث :االردن في أثناء الحمالت الفرنجية
 -1عرف ما يلي:

64

 -الحمالت الفرنجية:

الحمالت الفرنجية

مجموعة من الحمالت والحروب التي قام بها الفرنجة في الفترة (691 – 490ه /

,معركة حطين

1291 – 1096م) ضد البالد العربية في الشام ومصر ,واتخذت الصليب شعا اًر لهم

بحجة الدفاع عن األماكن المقدسة .
68

 معركة حطين:حدثت سنة 583هـ 1187 /م بسبب قيام ارناط أمير الكرك بنقض الهدنة بينه وبين
صالح الدين األيوبي ومهاجمته لقافلة تجارية قادمة من مصر في طريقها إلى الشام
فنهب حمولتها وأموالها وأسر رجالها انتصر فيها المسلمين .

-2بين الحالة

64

كانت بالد الشام تمر بحالة من الضعف والصراع السياسي .

السياسية في بالد
الشام قبيل الحمالت
الفرنجية للمشرق
اإلسالمي ؟
 -5بين دور صالح الدين 97

بعد أن حرر صالح الدين بيت المقدس في معركة حطين توجه إلى الكرك والشوبك

األيوبي في تحرير ارض

وحاصرهما  ,فدخل قلعة الكرك في تشرين ثاني عام584ه1188/م بعد حصار دام

األردن من الفرنجة.

سنة ونصف تقريبا  ,أما الشوبك ففتحت في نيسان عام585ه1189 /م بعد حصار
دام سنتين وكانت أخر المعاقل الفرنجية في األردن .

الفصل الرابع  :االردن في العصرين االيوبي و المملوكي
 -1فسر ما يلي:

71

أ – اهتمام االيوبيين بمملكة الكرك.
موقعها باعتبارها حلقة وصل بين مصر وبالد الشام وخصوبة أراضيها

-2عدد عوامل انهيار

ب – امتالء بالط الملك االيوبي الناصر داود بالعلماء والفقهاء واالدباء .

71

النه كان أديباً وشاع اًر يحب العلماء ويجلس إليهم ويجزل لهم العطاء .

72

 -اتصاالت الملك المغيث عمر ملك الكرك المشبوهة مع التتار .

مملكة الكرك األيوبية .

-

رغبة الظاهر بيبرس بإقامة دولة مملوكية قوية في مصر وبالد الشام  ,ذلك
بضم ممتلكات األيوبيين ومن ضمنها الكرك .

 طموح الملك المغيث الستعادة ملك األيوبيين في مصر  ,ووجود العديد منالمؤيدين للملك المغيث في صفوف جيش الظاهر بيبرس .
 -3ما أهمية موقع األردن 73

 -ملتقى لطرق الحج الشامي والمصري.

للدولة المملوكية ؟

 وقوعها على الطريق التجاري وطرق المواصالت ونقل البريد بين مصر وبالدالشام والعراق ومصر.
 -خط الدفاع عن مصر في وجه الفرنج والمغول .

 -4بين المناطق التابعة
لنيابة الكرك؟

74

 -1مدينة الكرك  -2الشوبك  -3زغر

-4معان

-5اذكر مظاهر

71

بنى لهم دور الضيافة والمراكز العامة في مدينة معان.

اهتمام الملك
المعظم عيسى
بطريق الحج
والحجاج
الفصل الخامس :الحياة العلمية والثقافية في االردن عبر العصور االسالمية
80
 القبة الباعونية: -1عرف ما يأتي:
القبة الباعونية ,مرآة

هي قبة داخل الجامع األموي في دمشق سميت نسبة الى آل الباعوني  ,يجلس

الزمان في تاري األعيان.

تحتها العلماء.

 -2لماذا ازدهرت الحركة

79

78

العلمية في عمان والبلقاء

 مرآة الزمان في تاري األعيان:كتاب ألفه سبط بن الجوزي في التاريخ.-

قرب عمان والبلقاء من دمشق ساهم بسهولة االتصال مع علماءها ومحدثيها.
عدم وجود حواجز على تنقل العلماء في العالم اإلسالمي في تلك الفترة.

؟
 -3استنتج أثر موقع أيلة
على ازدهار الحركة
العلمية فيها.

78

-

كان لموقع أيله أثره في جعلها حلقة وصل مع علماء مصر والحجاز والشام.

 -6بين مزايا العصر

 -1تأليف علماء ذلك العصر في مختلف العلوم الدينية واألدبية واللغوية.

80

 -2توجه طالب العلم لألخذ من شيوخ الكرك وفقائها واالستماع إليهم ,فقد

المملوكي من الناحية

أصبحت الكرك إحدى المراكز لثقافية المهمة في بالد الشام.

العلمية

 -3ازدياد االهتمام بالعلوم العقلية ,مثل الفلسفة والطب ,وهذا أدى إلى نبوغ
مجموعة من العلماء.
 -4بروز أسر علمية تعود بأصولها إلى األردن.
 -5فسر ما يلي:

80

أ-

ازدهار الحركة العلمية في العصر المملوكي.

بسبب االتصال الوثيق بين علماء األردن وعلماء دمشق والقاهرة وصفد وحلب فكان
عصر النهضة العلمية والثقافية .
80

ب  -بروز عدد كبير من العلماء في مدينة الكرك.
بسبب تشجيع الملوك واالمراء االيوبيين والمماليك ففي عهد الملك األيوبي الناصر
داود ابن المعظم عيسى أنشئ أول خزانة للكتب في الكرك ,و كان يجمع الكتب
النفيسة ليضعها في هذه الخزانة ,كما التف حوله خيرة العلماء ورجال الفكر .

 -6عدد مظاهر ازدهار
الحركة العلمية في أيله.

80

 وجود أسر علمية عريقة هاجر بعضها إلى مصر ووضعوا األسس األولى لعلمالحديث فيها ,وبقي اآلخرون فيها يقصدهم طالب العلم من جميع البالد
االسالمية مثل عائلة االيلي.
 هجرة عدد من الرواة إلى بقاع شتى في مصر شكلوا حلقة اتصال بين علماءمصر وعلماء الشام والحجاز

نموذج اجابات مبحث تاريخ االردن للصف االول الثانوي
الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة :األردن في العهد العثماني
عنوان الفصل

السؤال

الصفحة االجابة النموذجية

الفصل األول :األردن في ظل الدولة العثمانية ( 1916 -1516م )
-1عرف ما يأتي:

87

-

وادي الغفر :وادي يقع غرب اربد حدثت فيه معركة بين اهالي االردن وقوات أحمد

باشا الجزار وانتصر اهل االردن عليه عام 1776م.

وادي الغفر ,حي
المهاجرين.

89

حي المهاجرين:احد احياء عمان القديمة( راس العين) يقع بالقرب من ينابيع المياه

وحول االبنية االثرية والمدرج الروماني سمي بذلك بسبب استقرار المهاجرين من الشركس
والشيشان به .

-2فسر ما يأتي:

88

أ-هجرة بعض القبائل والسكان من األردن اثناء والية احمد باشا الجزار
بسبب ظهور العصبية القبلية  ,ولجوء الجزار إلى تأليب السكان ضد بعضهم البعض من
خالل تقريب بعضهم وعداوته لآلخرين وكان لسياسة الجزار األثر الكبير في هجرة
بعض أهالي المدن والقبائل البدوية األردنية واستقرارهم في أماكن مجاورة لألردن.

87

ب -نجدة أهل األردن ألحمد باشا الجزار في أثناء حصار عكا .

استجابةً لنداء السلطان العثماني الذي أعلن النفير العام .
ج-

88

قيام الحركات ضد ابراهيم باشا في بالد الشام .

بسبب السياسة التي اتبعها إبراهيم باشا التي تمثلت بالتضييق على السكان من خالل:
-

مالحقة الزعامات المحلية وشيوخ العشائر
 فرض ضرائب جديدة. -فرض التجنيد اإلجباري وتجريد على أهالي المنطقة من السالح .

أثر 89

-4استخلص

الزعامات الحاكمة في

اء بإقحام
لقد كان لهذه القوى المحلية أث ار واضحاً في بنية المجتمع األردني في تلك الفترة سو ً
السكان في النزاعات الدائرة بينها ,أو العمل على ضرب الفئات االجتماعية بعضها ببعض

بالد الشام على بنية

وخاصة الفالحين والقبائل البدوية وخلق النعرات الطائفية والقبلية بينهم فعندما نشب نزاع بين

المجتمع االردني .

والي دمشق واألمير فخر الدين المعني الثاني انجرت بعض القبائل البدوية والعائالت األردنية
في هذا النزاع .

الفصل الثاني  :األردن وحركة النهضة العربية
 -1عرف ما يلي:
النهضة

العربية,

صحيفة

الصراط,

مجلس المبعوثان.

91

 النهضة العربية :حالة من الوعي السياسي  ,شهدتها الواليات العربية  ,وخصوصا فيالمشرق العربي  ,منذ منتصف القرن التاسع عشر الميالدي تمثلت في تنبه العرب إلى
ماضيهم المجيد  ,وادراكهم لواقعهم المتخلف  ,وسعيهم إلحياء الماضي بما فيه من أصالة

92

وتراث عربي إسالمي مجيد  ,والعمل على تجاوز التخلف من أجل بناء مستقبل أفضل .
 -صحيفة الصراط :هي صحيفة اصدرها محمد بطاح المحيسن من الطفيلة في الواليات

المتحدة األمريكية باللغة العربية.
92

 مجلس المبعوثان :هو بمثابة المجلس النيابي حاليا حيث نص قانون الواليات العثمانيعلى تشكيل مجلس المبعوثان(النواب)  ,واشترط ان ينتخب أعضاؤه بنسبة عضو واحد لكل
خمسين ألف شخص  ,ولمدة اربع سنوات ,

 -2بين عوامل قيام 91
النهضة العربية.

 -1سياسة التتيريك.
 -2الحملة الفرنسية على مصر وبالد الشام.
 -3ظهور طبقة متعلمة ومثقفة على إطالع على نظم الديمقراطي

 -3أذكر مظاهر اليقظة 92-91

 -االهتمام بالتعليم وانتشار المدارس  ,وذلك بظهور بعض المدارس التي انشأتها االرساليات

عند أهالي شرق

التبشيرية  ,وخاصة اثناء فترة حكم ابراهيم باشا  ,وهذا دفع الدولة العثمانية في منتصف

األردن .

النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي الى فتح عدد من المدارس اإلبتدائية
والرشدية في عدد من البلدات والقرى في األردن  ,إضافة إلى المدارس التابعة لإلرساليات
التبشيرية
المساهمة االردنية في الحياة السياسية  :تمثلت مشاركة ابناء االردن في الحياة السياسية في
الدولة العثمانية ضمن والية سوريا في مجلس المبعوثان ومجلس الوالية.

 -4لخص

العوامل 93

المشتركة التي أدت
إلى قيام الحركات

 سوء سياسة اإلدارة العثمانية في شرق األردن . -كثرة الضرائب المفروضة عليهم ,واستخدام القسوة في جبايتها

المحلية في شرق
األردن .

 فرض قانون التجنيد اإلجباري إرسال أبنائهم للخدمة والقتال في المناطق البعيدة . محاولة الحكومة جمع األسلحة من األهالي .سياسة التتريك واجبار العرب على التخلي عن عروبتهم

 -5ما

النتائج

التي 94-93

أسفرت عنها كل
من الحركات اآلتية
:

الضرائب .
 حركة الشوبك  :مقتل عدد من رجال الشوبك  ,و تدمير منازل األهالي و إجبارهمعلى دفع الضرائب .

حركة بني حميدة,
حركة

حركة بني حميدة  :مقتل وجرح عدد منهم  ,واجبار أبناء القبيلة على دفع ما عليهم من

الشوبك,

حركة الكرك.

 حركة الكرك . -1خروج الجنود المحاصرين من القلعة إلى شوارع المدينة فاستباحوا ما وجدوه قتال ونهبا
وتخريبا.
 - 2القاء القبض على الثائرين في الكرك والطفيلة ومعان وقتل عدد منهم وارسال االخرين
الى سجن قلعة الكرك .
 – 3القبض على مئة وعشرة من الذين اشتركوا في حركة الكرك وأرسلوا إلى سجن القلعة في
دمشق لمحاكمتهم هناك  ,فحكم على اثنين وعشرين منهم باإلعدام شنقا  ,حيث اعدم خمسة
منهم في دمشق وهم  :الشيخ علي سليمان اللوانسة  ,والشيخ درويش خليل الجعافرة  ,والشيخ
ساهر محمد المعايطة  ,والشيخ منصور إبراهيم الذنيبات  ,وخليل هالل الذنيبات وأعيد

الباقون الى الكرك  ,فاعدموا في ساحة المسجد .
أسبابا لما يأتي 91
 -6أعط
ً
:

أ -تحسن فرص التعليم عند أهالي األردن .

االهتمام بالتعليم وانتشار المدارس  ,وذلك بظهور بعض المدارس التي انشأتها
االرساليات التبشيرية  ,وخاصة اثناء فترة حكم ابراهيم باشا  ,وهذا دفع الدولة العثمانية
في منتصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي الى فتح عدد من المدارس
اإلبتدائية والرشدية في عدد من البلدات والقرى في األردن  ,إضافة إلى المدارس التابعة

لإلرساليات التبشيرية ,
93

ب -قيام حركة الشوبك ضد الحكومة التركية عام1905م .

رفض أهالي الشوبك دفع الضرائب المترتبة عليهم إضافة إلى محاولة رجال الحامية

العثمانية الموجودين في قلعة الشوبك  ,تسخير نساء الشوبك لنقل الماء لخيولهم من
الينابيع المجاورة.

الوحدة الخامسة :الثورة العربية الكبرى
عنوان الفصل

السؤال

رقم الصفحة

االجابة النموذجية

الفصل االول :الثورة العربية الكبرى  :أسبابها  ,وأهدافها ومجرياتها
 -1فسر ما يأتي:

101

أ -تطلع العرب لزعامة الشريف الحسين بن علي زعيما للحركة القومية العربية
عوامل دينية :نسبه إلى بيت الرسول "صلى اهلل عليه وسلم " ,و مركزه الديني
شريفاً لمكة ودوره في حماية األماكن المقدسة .
عوامل سياسية :مواقفه السياسية ومؤهالته القيادية  ,و موقع بالده االستراتيجي
البعيد عن مراكز احتشاد الجيوش التركية وطرق المواصالت  ,و إمكانية اتصاله مع
قادة الحركة العربية في بالد الشام عن طريق أبنائه .

104

مفتوحا في تعامله مع االتحاديين .
ب-ترك الشريف الحسين بن علي الباب
ً
لتخفيف ضغطهم على العرب  ,والستمرار االتصال مع رجال الحركة العربية
في سوريا ,كما يعد تهديدا ضمنيا لبريطانيا بامكانية الوفاق العربي التركي
لتحسين شروط االتفاق العربي البريطاني من جهة  ,ولتستمر في دعم الثورة

من جهة أخرى .
-3

صف

98

 -سيطرة بعض الدول األوروبية االستعمارية على أجزاء من البالد العربية ,

األوضاع السياسية في

وظهور زعامات محلية في شبه الجزيرة العربية .

شبه الجزيرة العربية

دخول األتراك الحرب العالمية األولى إلى جانب دول الوسط رغم معارضة العرب

قبيل قيام الثورة العربية

لذلك  ,وهذا دفع أحرار العرب ومثقفيهم إلى التفكير في مصير بالدهم .

الكبرى.

 السياسة التعسفية التي اتبعتها جماعة حزب االتحاد والترقي ممثله بمظالم جمالباشا السفاح قائد الجيش العثماني

-4

اذكر بنود

103

 -شماالً :خط مرسين – اضنة  ,وهو الخط الذي يوازي خط العرض  37شماالً .

ميثاق دمشق عام

 -شرقاً  :على امتداد حدود إيران إلى الخليج العربي .

1915م الذي يتضمن

 -جنوباً  :المحيط الهندي باستثناء عدن .

مشروع وحدة االقطار

 -غرباً  :البحر األحمر ثم البحر المتوسط إلى مرسين

العربية في اسيا
-1

وضح أهم

االستعدادات

 -اعتراف بريطانيا باستقالل البالد العربية ضمن الحدود اآلتية :

104-103

 -1المستوى السياسي

العسكرية التي قام

عمل الشريف الحسين على جمع كلمة العرب  ,وحثهم على أن ال يمدوا يد المساعدة

بها الشريف الحسين

إلى االتحاديين  ,واتصل باألمراء والمشايخ من اجل استمالتهم إلى جانبه وكسب

بن علي قبل اعالن

دعمهم وتأييدهم ومع ازدياد ظلم االتحاديين وطغيانهم  ,بدأ احرار العرب بمكاتبة

الثورة؟

الشريف الحسين  ,وارسال المبعوثين له مؤكدين تطلعهم إليه زعيماً ومنقذاً لهم
,وكانت هذه المبادرات سرية خوفاً من بطش االتحاديين .
 -2المستوى العسكري:
-

فتح باب التطوع للثوار من كافة البالد العربية ليكونوا نواة جيش الثورة

-

تزويد المتطوعين بالسالح والذخيرة والتدريب العسكري من بريطانيا

-

كانت خطته العسكرية تقوم على إعالن الثورة في الحجاز ووبالد الشام في

آن واحد  ,وأن تقوم قوات الحلفاء بعملية إنزال بري قرب االسكندرونة  ,لقطع خطوط
اإلمداد والمواصالت بين سوريا واألناضول.
 -3المستوى الدبلوماسي
سلك الشريف الحسين سلوكاً يدل على المهارة الدبلوماسية الفائقة  ,فلم يجاهر في
البداية بعدائه لالتحاديين  ,بل أشعرهم بآمال التسوية لتخفيف ضغطهم على العرب
 ,وترك الباب مفتوحاً معهم ألن استمرار االتصال معهم يحقق له فرصة البقاء على

اتصال مع رجال الحركة العربية في سوريا ,ويعد تهديدا ضمنيا لبريطانيا بامكانية
الوفاق العربي التركي لتحسين شروط االتفاق العربي البريطاني من جهة  ,ولتستمر
في دعم الثورة من جهة أخرى .
 -2اذكر المقومات 106
التي استندت إليها

 -قيادة مؤهلة ومقبولة على الصعيدين العربي والدولي ممثلة بقيادة الشريف الحسين

الثورة العربية

.بن علي

الكبرى .
 -7وضح العوامل
التي دفعت

-

أهداف واضحة ومحددة في الوحدة والحرية واالستقالل

 الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تعهدت بريطانيا بتقديمه .99

 وصول قوة عثمانية قوامها ( ) 3500جندي تحت ستار التوجه إلى اليمن ,وفي الحقيقة كانت موجهة للمرابطة في الحجاز .

الشريف

 -ظروف الحرب العالمية األولى ومركز بريطانيا العسكري الحرج ودخول تركيا

الحسين بن

الحرب إلى جانب دول الوسط مما جعل العرب يفكرون في مصير بالدهم أمام

علي إلعالن

األخطار االستعمارية واتخذوا قرارهم باالنفصال واالستقالل.

الثورة العربية

 -السياسة التعسفية واالستبدادية التي مارسها جمال باشا السفاح في سوريا ,

الكبرى.

واعدامه عدد من زعماء الحركة العربية في دمشق وبيروت ,وكانت آخر قافلة
من الشهداء تلك التي أعدمت في 6

أيار1916م  .وعندما وصل خبر

إعدامهم إلى األمير فيصل  ,انتزع كوفيته من على رأسه ورمى بها قائالً " :

طاب الموت يا عرب " .
 -8تتبع االنجازات 110
التي حققها

أ -قام الجيش الشمالي بقيادة األمير فيصل بن الحسين بعزل درعا من خالل قطع
خطوط المواصالت التي تربطها بدمشق وحيفا وعمان .

جيش الثورة

ب -إجبار القوات التركية على االنسحاب  ,ومطاردة فلولها .

العربية الكبرى

ج -دخول القوات العربية دمشق في  30أيلول 1918م  ,ورفع علم الثورة العربية

خالل المرحلة

الكبرى فيها واالستمرار بالتقدم حتى حلب شماالً.

الثالثة(الحرب

د -توقيع هدنة "مدروس " في 30تشرين أول 1918م بين العرب واالتراك ,وبذلك

في سوريا)؟

تكون قوات الجيش الشمالي قد نجحت في تحرير المناطق العربية كافة
 -9بين نتائج
الثورة العربية
الكبرى؟

112

 إخراج القضية العربية إلى حيز الوجود في ميدان السياسة العالمي ,وانتزاعاعتراف الدول الكبرى بها
 تكريس شرعية المطالب العربية وحق العرب في تقرير المصير بعث الفكرة العربية عملياً بعد أن كانت حديثاً في المجالس والجمعيات السرية.
 تأسيس ممالك عربية مستقلة في سوريا والحجاز والعراق . -إعادة وحدة العرب الروحية  ,وخلق تاريخ قومي لم يكن له وجود منذ سقوط

الخالفة العباسية في بغداد 656ه1258 /م.
 تأسيس إمارة شرق األردن ؛ التي حملت رسالة الثورة العربية الكبرى ,وأصبحت الوريث الشرعي لمبادئ الثورة وأهدافها
-10

شكلت الثورة العربية الكبرى خالصة النشاط السياسي القومي ,والمنطلق العملي

وضح

للتيارات السياسية والفكرية التي ظهرت في المنطقة العربية ,وقد بدأت اتصاالت

أهمية الثورة

زعامات األردن مع قادة الثورة العربية الكبرى منذ البدايات األولى إلعالن الثورة واخذ

العربية الكبرى.
-11

قارن

بين

114

مواقف

االتجاهات

الثورة

من
العربية

الكبرى
مبرراتها.

أوال :االتجاه األول:
أيد الثورة العربية الكبرى وسارع لالنضمام لقواتها ومثل هذا التيار معظم
القبائل والعشائر األردنية وقد انضمت بعض تلك القبائل لجيش الثورة وهو

السياسية
األردنية

االتصال يزداد بين الطرفين كلما تقدمت قوات الثورة نحو األردن .

وبين

مازال في منطقة الوجه في الحجاز ,

كما أيدت القطاعات الصناعية

والحرفية وكذلك سكان القرى واألرياف والمثقفين الثورة العربية الكبرى ووجدوا
فيها مدخال للتخلص من التسلط و الظلم التركي في فرض الضرائب العالية
والتعسف في جبايتها .
ثانيا :االتجاه الثاني:
خشي من االنضمام للثورة العربية العتبارات متعددة منها خوفه من البطش
التركي وطريقة قمعهم لحركة الكرك 1910م التي مازالت أحداثها عالقة في

اذهانهم ,وخوفا من قمع أي حركة قد تحدث بنفس الطريقة كما أن بعض
القبائل خشيت على نفوذها ومصالحها مع الدولة العثمانية .
ثالثا :االتجاه الثالث:
طرح فكرة تأجيل الثورة لتكون ثورة عربية خالصة بعيدة عن التدخل األجنبي ورفع
هذا التيار شعار األولوية في اصالح نظام الحكم ومقاومة التدخل األجنبي والتغلغل
الصهيوني في المنطقة العربية وأعلنوا أن معركتهم ستكون مع الذين يخططون
لتقسيم البالد العربية ال سيما بعد إعالن الحكومة الروسية اثر الثورة البلشفية عن
أسرار الحلفاء ومنها اتفاقية سايكس بيكو 1916م ,واتخذ اصحاب ذلك االتجاه
موقف مراقبة األحداث ,وبعد االنتصارات التي حققها جيش الثورة في األردن
انضمت تلك الفئات إلى جيش الثورة.

الفصل الثاني :المؤامرات الدولية على مشروع الدولة العربية
 -1عرف ما يلي :

118

فلسطين وطرد سكانها منها.

الحركة الصهيونية
مؤتمر بال ,مؤتمر
سان ريمو ,االنتداب,
عصب األمم.

الحركة الصهيونية  :حركة سياسية عنصرية تهدف الى انشاء وطن قومي لليهود في

118
118

مؤتمر بال :مؤتمر للحركة الصهيونية عقد في بال في سويس ار عام 1897م.
سان ريمو :مؤتمر عقد في سان ريمو في ايطاليا نص على أن تكون :
 -1األردن وفلسطين والعراق تحت االنتداب البريطاني .
 -2سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي .

119

االنتداب :شكل من أشكال االستعمار ينص على وضع إقليم أو بلد يقطنه شعب
تحت إشراف دولة متقدمة تساعده على النهوض لتولي زمام أمره بنفسه وقد ابتدعت
الدول األوروبية هذا النظام بعد الحرب العالمية األولى .
عصبة االمم :هي منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية االولى في مؤتمر

119
 -2اذكر المؤامرات
الدولية على
العرب في

116

فرساي عام  1919بهدف حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وحفظ االمن
والسلم العالميين.
اوال  :اتفاقية سايكس – بيكو
ثانيا  :وعد بلفور
ثالثا  :مؤتمر سان ريمو

مطلع القرن
العشرين.
 -3قارن بين اتفاقية 116,118
سايكس بيكو
ومؤتمر سان

في سايكس بيكو:
أ -األردن :منطقة نفوذ بريطانيا
ب  -سوريا ولبنان  :منطقة نفوذ فرنسية

ريمو من حيث

ج – فلسطين .منطقة نفوذ بريطاني وخضوع القدس الدارة دولية

وضع كل من :

د – العراق  :منطقة نفوذ بريطاني

االردن وسوريا
ولبنان والعراق.

في سان ريمو 1920م
 -1األردن وفلسطين والعراق تحت االنتداب البريطاني .
 -2سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي .
 -3واوكل للدولة المنتدبة على فلسطين تنفيذ وعد بلفور .

الفصل الثالث :األردن في ظل الحكم الفيصلي( 1920 -1918م)
-1

عدد ق اررات

121

 -1مبايعة األمير فيصل ملكا دستوريا على بالد الشام( سوريا واألردن وفلسطين
و لبنان)

المؤتمر السوري العام
سنة 1920م؟

 -2المطالبة باستقالل بالد الشام بما فيها فلسطين بحدودها الطبيعية استقالال
تاما .
-3تشكيل حكومة ملكية مدنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب.
رفض االدعاءات الصهيونية في فلسطين ومطالبة دول الحلفاء االعتراف باستقالل
بالد الشام .

-2

اذكر ثالثة

122

-1وسيلة لتثقيف النشء عن طريق سرد القصص التاريخية القديمة  -2مكانا
لتناقل األخبار والتحركات السياسية واإلعالن عن األحداث الكبيرة .

ادوار قامت بها

 -3مكان

للمناسبات العامة و ملتقى للتجمع او السمر .

المضافات في عهد
االمارة
-3

بين الق اررات

التي صدرت عن
مؤتمر قم في 6

125

 -1مهاجمة المستوطنات اليهودية ومعسكر الجيش البريطاني في سمخ .
 -2تسمية كايد المفلح العبيدات قائدا للمجاهدين.
 -3يبدأ الهجوم يوم  20نيسان من تل المخيبة مركز تجمع المجاهدين من كفر
سوم و سحم و بقية النواحي األخرى بما فيهم المجاهدين القادمين من بيسان وسمخ

نيسان 1920م ؟
-4

وضح الدور

وطبريا .
 -اصبح االردن قاعدة لدعم الثوار السوريين ضد الفرنسيين

125

األردني في الدفاع

 -تشكيل لجنة للدفاع الوطني برئاسة مثقال الفايز لجمع التبرعات واعداد

عن سوريا ضد
االستعمار الفرنسي
خالل العهد الفيصلي؟

المتطوعين للدفاع عن بالد الشام.
-

تشكيل مجموعات مسلحة من العشائر االردنية لقتال الفرنسيين

-

كان البناء االردن دو ار قتاليا في معركة ميسلون.
 شارك االردنيون في الثورة الحورانية بتشكيل جيش شعبي لدعم المجاهدينالسوريين.

الوحدة السادسة :إمارة شرق األردن
عنوان الفصل

السؤال

الصفحة

االجابة

الفصل االول :نشاة االمارة االردنية عام 1921م.
 -1اذكر

130

الصفات

 -محدودية مواردها المالية ألنها لم تنجح في جمع الضرائب وفرض األمن وتنوعت

العامة

أنظمتها اإلدارية والسياسية.

للحكومات

قامت اغلبها على أسس عشائرية.

المحلية.
 -2بين
مالمح الوعي
السياسي من
خالل معاهدة
ام قيس 2
أيلول 1920م
؟

 -لم تكن تحمل صفة دولية.

131

مطالبة المؤتمرون بتشكيل حكومة وطنية تضم عجلون والسلط والكرك برئاسة امير عربي
هاشمي ,ومنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين

 -3أعط
أسبابا
ً
لكل

132
ما

يأتي:

أ -ترحيب أهالي شرق األردن باألمير عبداهلل بن الحسين.
لقيادة الحركة الوطنية من أجل تحرير سوريا.

134

ب -تعزيز فرنسا وجودها على الحدود الجنوبية لسوريا.
لمنع دخول الوطنيين األردنيين إلى سوريا والدفاع عنها.

134

-5وضح

قامت فرنسا باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز قواتها على الحدود الجنوبية السورية ,لمنع دخول

موقف فرنسا

الوطنيين األردنيين إلى سوريا والدفاع عنها وطلبت من بريطانيا اتخاذ التدابير المناسبة للحد

وبريطانيا من

من نشاط األمير ,الن حركته تعد خرقا التفاقية سايكس -بيكو.

قدوم
عبداهلل

األمير

لم تعتقد بريطانيا أن األمير عبد اهلل سيهاجم منطقة تقع تحت إنتدابها  ,وعلى الرغم من

إلى

ذلك لم يرق للحكومة البريطانية وجوده ,فحاولت إخراجه من األردن باإليعاز إلى أخيه فيصل
بتهدئته ,واعالمه بأن الحكومة البريطانية على استعداد لبحث القضايا العربية ,شرط أن يتوقف

شرق األردن.

عن مهاجمة الفرنسيين.
-6اذكر

134

 -1أن تتعهد بريطانيا للعرب بإدارة شؤونهم في العراق وشرق األردن.

ق اررات مؤتمر

 -2أن تشجع انتخاب فيصل ملكا على العراق.

القاهرة

 -3التفاهم مع األمير عبداهلل بن الحسين ليتولى زمام األمور في األردن.

1921م

 -4إرسال قوة عسكرية إلى شرق األردن.

الفصل الثاني :نظام الحكم واالدارة في عهد االمارة
-1ما الشروط
التي

يجب

توفرها

فيمن

يعتلي

العرش

 -1أن يكون من يعتلي العرش سليم العقل.
 -2ولد لوالدين مسلمين.
أن ال يكون ممن استثنوا بإرادة أميرية من الوراثة

في االردن؟
-2اذكر
صالحيات
األمير.

137

-1التصديق على القوانين واصدارها ومراقبة تنفيذها.
 -2حماية أراضي الدولة والدفاع عنها .
 -3عقد المعاهدات واالتفاقيات التي تخدم مصلحة البالد.
 -4الدعوة إلجراء االنتخابات العامة ودعوة المجلس التشريعي لالجتماع وافتتاحه وتأجيله
وحله.
 -5إعالن األحكام العرفية والغاء العمل بها وفقا لمصلحة البالد.
 -6تخفيف األحكام أو التجاوز عنها بعفو خاص.
 -3إصدار ألقاب الشرف ومنح الرتب العسكرية واألوسمة.

-5

141

تتبع

المراحل التي
مر

 -1المرحلة األولى 1923م ,تم دمج فيها قوات األمن ,واطالق اسم الجيش العربي

بها

على الجيش األردني.

الجيش
العربي

المراحل التي مر بها الجيش العربي

 -2المرحلة الثانية 1925م ,توتر بين الجنود العرب والضباط البريطانيين.

في

 -3المرحلة الثالثة 1927م ,اصدار قانون الجيش العربي الذي قسم الجيش إلى ثالث

عهد اإلمارة

اقسام ,شرطة االرياف ,شرطة المدن ,موظفو السجون.

.

 -4المرحلة الرابعة 1930م ,تشكيل قوة البادية وتعيين كلوب قائدا لها.

-6

وضح

الدور

الذي

قام به الجيش
العربي

في

تنمية المجتمع
األردني

في

عهد اإلمارة .

142

كان للجيش العربي دور هام في تنمية مجتمع شرق األردن  ,في مجاالت عدة منها :
 -1التعليم  :ظهر ما يسمى بمدارس الرحالة (المتحركة ) لتشجيع أبناء القبائل البدوية والقرى
على التعليم وخاصة األطفال  ,وتم الربط بين التعليم والوظائف والتجنيد في الجيش والترقيات
الع سكرية  ,وتم توفير األثاث في المدارس  ,وقد أسهم هذا االهتمام في تعليم أبناء البادية
القراءة والكتابة مما حد من نسبة األمية بين السكان .
 -2الصحة  :المشاركة في مكافحة األمراض المعدية ( المالريا ) وتوزيع األدوية على
السكان واإلشراف على تطبيق الحجر الصحي في حالة انتشار األوبئة وتعيين الممرضين

في مختلف المناطق .
 -3الزراعة و الصناعة  :ساهم الجيش العربي في شق الطرق في المناطق الوعرة مثل
جبال عجلون والكفارات واستصالح األراضي القابلة للزراعة ومساعدة المزارعين في التنقل
كما تم نشر زراعة النخيل في مناطق األغوار والصحراء  ,وكان للجيش دور فاعل في
مكافحة غزو الجراد الذي تعرضت له اإلمارة بين عامي  1929 -1928م  ,واسند إليه
دور في تعداد األغنام والماشية  .كما ساهم في استغالل األمالح في منطقة األزرق
وتصدير كميات كبيرة منه إلى سوريا .
 -4األمن الداخلي  :تم إصدار الجوازات والتأشيرات وذلك بعد إنشاء مصلحة الجوازات
ومنح الجنسية األردنية  ,واصدار رخص السيارات والعناية بالسياح والقيام بالحراسات على
الدوائر الحكومية  ,والمشاركة في إحصاء الناخبين وتسجيلهم في الدوائر االنتخابية وذلك
أثناء اإلعداد النتخابات المجلس التشريعي عام  1928م.
-7

فسر ما 141

يأتي :

أ -محاولة بريطانيا التخلص من الضباط العرب الذين شكلوا نواة الجيش العربي.
بسبب دعمهم للثوار السوريين.
ب -صدور قانون الجيش العربي عام 1927م

141

لتقسيم الجيش إلى ثالث أقسام( الفرسان ,والمشاة ,وموظفو السجون).

الفصل الثالث :تطور الحياة السياسية والتشريعية في عهد االمارة
146-144

 -1تتبع
تطور الحياة

 -اجراء اول انتخابات تشريعية عام 1928م

التشريعية في

 -عقد المؤتمرات الوطنية ما بين عام  1928حتى 1933م

األردن.
 -2وضح

-صدور القانون االساسي عام ,1928

146

بنود الميثاق

أوالً :اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة ,تدار

بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو األمير عبد اهلل بن الحسين وأعقابه من بعده.

الوطني عام

ثانياً :ال تعترف شرقي األردن بمبدأ االنتداب إال كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البالد.

1928م

ثالثاً :يرفض األردن كل تجنيد ال يكون صاد ار عن حكومة دستورية باعتبار التجنيد جزءا ال

يتج أز من السيادة الوطنية.

رابعاً :يجب أن تكون االنتخابات حرة من كل تدخل وأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.

خامساً :يعد األردن كل تشريع استثنائي ال يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات
الشعب الصحيحة تشريعاً باطال.

148

 -3عدد
عوامل ازدياد
عدد األحزاب
األردنية

في

وازداد عدد األحزاب لألسباب اآلتية :
 -1انبثاق بعض األحزاب عن أحزاب ذات مرجعيات قومية .
-2ازدادت قوة االتجاهات الوطنية المعارضة وخاصة بعد توقيع المعاهدة األردنية – البريطانية

عهد اإلمارة.

وتمثلت بعقد المؤتمرات الوطنية .
-3المصالح والطموحات الشخصية داخل بعض األحزاب والتيارات

 -4سم

أهم 149-147

الجمعيات
واألحزاب
السياسية
التي
ظهرت في
عهد اإلمارة
؟

 -1جمعية الشرق العربي 1923م.
 -2جمعية الشباب المسلمين 1928م.
 -3جمعية النهضة األرثوذكسية 1925م.
 -4جمعية اإلخاء الشركسي 1932م.
ومن االحزاب
حزب االستقالل 1921م.
حزب الشعب األردني 1927م.
حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األول 1929م.
الحزب الحر المعتدل 1930م.
حزب التضامن األردني 1933م.
الحزب الوطني األردني1933م.
حزب اإلخاء األردني 1937م.

 -5قارن
بين
حزب
االستقال

148-147

التأسيس
نشأة

بعد معركة ميسلون

تأسس في آذار 1927م بسبب الفراغ الحزبي الذي شعر به

الحزب

24تموز1920م وانهيار

المثقفون األردنيون  ,وذلك بعد خروج حزب االستقالل من

وحزب
الشعب

الحكومة الفيصلية لجأ عدد
كبير من رجال حزب

الحياة السياسية األردنية ,وتعيين حسن خالد أبو الهدى رئيساً
للحكومة وقيامه باستقدام الموظفين المعارين من حكومة

االستقالل السوري إلى شرق

فلسطين وتسليمهم مقاليد الوظائف الرئيسة في اإلمارة

األردن يلتمسون من خاللها
طريقا لتحرير سوريا وقد

األردني

التف رجال هذا الحزب

حسب
اآلتي :

1921

1927

سنة

ل

الجدول

حزب االستقالل

حزب الشعب األردني

حول االمير عبد اهلل في
معان.
 -تحرير سوريا

األهداف
-

وطرد الفرنسيين.

 .1رفض الحزب مشروع روتنبيرغ .
 .2طلب اإلشراف على مفاوضات االتفاقية األردنية
البريطانية
 .3تكوين مجلس نيابي وحكومة نيابية.
 .4معارضة استعمال العملة الفلسطينية التي حملت
الكتابة

باللغة

العبرية

إلى

واالنجليزية.
 .5إصدار جريدة صدى العرب .

جانب

العربية

الوحدة السابعة :الجوانب الحضارية في عهد اإلمارة األردنية.
الصفحة

عنوان الفصل السؤال

االجابة النموذجية

الفصل االول :الحياة االجتماعية
-1

154

عرف ما يلي :
المختار,

محاكم

العشائر,

دائرة

الصحة العامة ,

المختار :مركز وجد في مجتمع القرية ,يرجع األهالي إليه في حل مشكالتهم الداخلية
والخارجية وهو صلة الوصل بينهم وبين الحكومة ومؤسساتها .

155

محاكم العشائر :محاكم تختص بالعشائر وتتألف هذه المحاكم من ثالثة قضاة أحدهم
الحاكم اإلداري للمنطقة أو من ينوب عنه  ,واثنين من مشايخ العشائر في المنطقة
نفسها وتهدف هذه المحاكم إلى تنظيم وترتيب النظام في القضايا العشائرية والنظر في
الدعاوى الناشئة من االعتداءات والخالفات بين هذه العشائر الرحل وحول األموال
المنقولة و قضايا الدم.

156
-2وضح

أهم

التغيرات 154

التي حدثت في البنية
االجتماعية لسكان األردن

دائرة الصحة العامة  :وهي بمثابة و ازرة الصحة حالياً  ,التي وضعت أسس نظام
صحي متكامل من خالل سن أنظمة وقوانين الرعاية الصحية والحجر الصحي.

-1ربط مصالح الزعماء المحليين بالدولة المركزية من خالل المنح واالمتيازات.
 -2أصبح االنتماء والوالء للدولة بدل الوالء للعشيرة .

 -3دخول أبناء البدو والفالحين في الجيش وربط مصالحهم السياسية واالقتصادية

في عهد اإلمارة .

بالدولة واالنتماء والوالء لها.
-4فرض الضرائب على السكان لتغطية نفقات الدولة وتقديم الخدمات لهم .
 -سكان القرى.

-3صنف فئات المجتمع -154
لسكان أمارة شرق األردن 155 .

 سكان البادية -سكان المدن.

-4أذكر

أربعة

أحداث 155

مهمة حدثت عام 1927م
في شرق األردن .

-

-6فسر ما يأتي:

-154
155
155

أحداث هامة في شرق األردن عام 1927م :
 استخدمت أول حافلة لنقل الركاب وشحن البضائع . صدر قانون منع الجرائم والسجون حيث عرف السجن بأنه كل بناء يستعمل ألجلحجز المساجين .
 وقع في عمان زلزال دفع الناس للتوسع خارجها فظهرت أحياء سكنية في جبالاللويبدة وجبل عمان وما حولها .
 تأسست دائرة المساحة ودائرة أمالك الدولة . أُنشىء أول حمام شعبي في عمان على الجسر الذي يربط شارع الملك طالل بسيلعمان " جسر الحمام " .
أ-

عدم وجود طبقات اجتماعية بين سكان القرى والبادية .

نظر للظروف االجتماعية المتشابهة التي يعيشونها.
ًا
ب-إنشاء حكومة شرق األردن للمحاكم العشائرية .

لتنظيم وترتيب النظام في القضايا العشائرية والنظر في الدعاوى الناشئة من
االعتداءات والخالفات بين هذه العشائر الرحل وحول األموال المنقولة و قضايا الدم.
-7صل بخط بين الحدث 156
وتاريخ حدوثه :
إنشاء أول صيدلية في
شرق األردن .
قانون المحاكم
العشائرية .
استخدام أول حافلة
لنقل الركاب .

إنشاء أول صيدلية في شرق األردن 1925 ....م
1922م

155

1924م
1925م

155

قانون المحاكم العشائرية 1924....م
استخدام أول حافلة لنقل الركاب 1927...م

1927م

الفصل الثاني :الحياة االقتصادية
-1فسر ما يلي:

158

أ -تعد الزراعة المورد الرئيسي لسكان شرق األردن.
ألنها المصدر األساسي للرزق والمعيشة لما يزيد على  %85من السكان قبيل
تأسيس اإلمارة  ,ومع قيام اإلمارة عام1921م  ,شعر الفالحون باألمن والطمأنينة .
فأقدموا على الزراعة بهمة وحماس.

160

ب-ضعف التجارة في بداية عهد اإلمارة.
بسبب ضعف ومحدودية االنتاج الزراعي والصناعي.

159

ج -قل اسهام القطاع الزراعي في عهد االمارة في تكوين ثروة مادية.
 -1اعتماد الزراعة على مياه األمطار .
 -2قلة الدعم الحكومي .
 -3استخدام األساليب البدائية في الزراعة.
 -4الملكية المشاعية لألرض.

160

 -5قلة االيدي العاملة.
د -اقتصرت الصناعة على بعض الصناعات اليدوية.
ألن البالد لم تعرف المصانع أو المعامل.

-2بين

التطورات

التي 158

 -1تأسيس مصرف(بنك) زراعي سنة1922م.

شهدها قطاع الزراعة في

 -2إنشاء محجر بيطري في سنة 1923م.

عهد اإلمارة.

 -3صدور قانون حماية الحراج والغابات سنة 1924م.
 -4تحديد األراضي ومسحها وتثمينها سنة 1930م ,ثم إفرازها وتسجيلها بأسماء
مالكيها بين سنتي 1935و1940م مما أدى إلى زيادة اإلنتاج الزراعي .

-3اذكر عوامل ازدهار 160
التجارة.
-4بين

 تأسيس المصارف وشركات للنقل والتأمين وبيع السيارات والماكنات .-أنشئت الفنادق والحمامات ,وبنيت الطواحين ومعاصر الزيتون.

أبرز

المشاريع 160

 -1اتفاقية بين شركة نفط العراق وحكومة شرق األردن لمد خط نفط بين العراق

الصناعية

التي

واألردن وتأسيس محطتين في الصحراء الشرقية هما في الرويشد  ,وفي

قدمتها

الصفاوي.

للشركات أجنبية.

 -2تم تأسيس شركة كهرباء عمان عام 1938م واتفقت مع البلدية على إنارة
الشوارع .
الفصل الثالث :الحياة العلمية والثقافية
163

 -1عرف ما يلي:
مدرسة السلط الثانوية ,

مدرسة السلط الثانوية :من أولى المدارس التي أنشئت في األردن ,وكانالتدريس يتم في بناء مستأجر .بدأ البناء في مدرسة السلط بطابق أرضي

التعليم العالي ,الحق

عام1921م واكتمل عام 1923م وتتكون المدرسة من طابقين.

يعلو  ,الجريدة الرسمية
164

 التعليم العالي :مرحلة التعليم تبدأ بعد انهاء التعليم الثانوي ويلتحق فيها الطالببالكليات والجامعات والمعاهد.
 -الحق يعلو :أول صحيفة صدرت في شرق األردن وصدر منها أربعة أعداد في

165
165

 -2بين التطورات التي 163
شهدها

قطاع

معان وعدد خامس في عمان.
 الجريدة الرسمية ,هي الجريدة الناطقة باسم إمارة شرق األردن صدرت عام1923م.
شهد ازدياد في عدد مدارس البنين والبنات كما ازداد عدد المعلمين والمعلمات,
واسست و ازرة المعارف عام 1940م,وتنوعت المدارس منها االبتدائية والمتوسطة

التعليم

في

والصناعية.

عهد

اإلمارة
 -3ما أهداف المجمع 165
العلمي ؟

 -1إحياء اللغة العربية.
 -2توحيد المصطلحات العلمية واإلدارية والعسكرية.
 -3توثيق الصالت العلمية والثقافية مع البالد العربية الشقيقة ونشر المعرفة.
 -4إنشاء مكتبة عامة.

 -4فسر ما ياتي:

164

أ-ابتعاث الطلبة األردنيين إلكمال دراستهم خارج األردن.
لعدم توفر المعاهد والجامعات خالل فترة تأسيس الدولة األردنية.
ب-


163
164
166
 -2اذكر أبرز الصحف -165
والمجالت

التي 166

ضعف النفقات المالية المخصصة للتعليم.

بسبب الظروف المالية الصعبة وعدم االهتمام بالتعليم.
ج -انخفاض عدد المعلمات والمتعلمات في عهد اإلمارة
لعدم اقبال االهالي على تعليم بناتهم.
د -قصر فترة صدور معظم الصحف األردنية في عهد اإلمارة
لضعف األقبال على قراءة الصحف ,وقلة نسبة المتعلمين في بداية عهد اإلمارة.
من الصحف:
الحق يعلو ,الشرق العربي ,جزيرة العرب ,الشريعة ,األنباء ,األردن ,الميثاق,

نشأت
اإلمارة؟

في

عهد

الوفاء ,الجزيرة.
من المجالت:
الحكمة ,المجلة القضائية ,مجلة الجيش العربي ,الرائد.

