المملكة االردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
نموذج ( ب)

دائرة االمتحانات واالختبارات
قسم االمتحانات العامة
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  \ 7102الدورة الصيفية

مدة االمتحان  :سـاعة ونصـ ف

المبحث  :إمتحان تاريخ االردن \ الفصل الثاني \ الصف الثاني

اليوم والتاريخ :االثنين 7171\1\71

الفرع  :جميع الفروع االكاديمية والمهنية

ملحوظة  :أجب عن االسئلة االتية جميعها وعددها ( , )5علما بان عدد الصفحات (. )7
السؤال االول  71( :عالمات )
أ)
)7
)7
)3
)4
)5
)6
)1

وضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
خدمة العلم
المجلس القضائي االردني
قنون االحزاب
الهيئة المستقلة لالنتخاب
المركز الجغرافي الملكي
ادارة الشرطة السياحية
مركز الحسين للسرطان

 )7الصندوق الهاشمي
 )8متحف االردن
)9مهرجان القراءة للجميع
 )01السياحة العالجية
 )00هيئة االستثمار االردنية
 )01مركز الملك عبدهللا للتصميم والتطوير
)01مركز الخاليا الجذعية

ب) أعطي سببين لكل مما ياتي :
 )0نشاط الحياة الحزبية في االردن
 )1الحروب التي خاضها الجيش العربي االردني
 )3قدرة المراة االردنية على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية
 )1اسهام االردنيون بالتعليم بعد االستقالل
 )5انشاء قناة الملك عبدهللا
 )6اهمية القطاع الصناعي والتجاري في تكوين االقتصاد الوطني
 )7تحول االحزاب الى الجبهة الوطنية بعد ان كانت قومية ؟
السؤال الثاني  71( :عالمات )
أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)

اذكر ابرز اختصاصات السلطة القضائية في االردن ؟
وضح االسس التي يتم بها تشكيل مجلس الوزاراء ؟
اذكر ابرز اختصاصات السلطة القضائية في االردن ؟
عدد انواع السلطات في االردن ؟
عدد الصالحيات التي ترتبط بالملك والسلطة التشريعية ؟
عدد انواع المحاكم في االردن ؟

السؤال الثالث 77( :عالمة )
أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)
خ)
د)
ذ)

أذكر أبرز التطورات التي شهدتها الجيش العربي في المرحلة الخامسة ( -0999لالن)
وضح اسهامات القوات المسلحة في مجال التعليم ونشر الثقافة
عدد مهام جهاز االمن العام
عدد واجبات الدفاع المدني
بين اهداف المشاركة في قوات حفظ السالم
وضح اسهامات القوات المسلحة في مجال الصناعة ؟
وضح اسهامات القوات المسلحة في مجال االنساني وفي مجال الخرائط والمساحة الجوية ؟
عدد المواقع (الدول ) التي شغلتها قوات حفظ السالم ؟
أذكر أبرز التطورات التي شهدتها الجيش العربي في المرحلة الرابعة ()0999 -0977

السؤال الرابع  8 (:عالمات )
أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)
خ)
د)
ذ)
ر)

عدد اثنين من انواع السياحة في االردن ؟
اذكر اهم مشكالت القطاع التجاري ؟
بين دور االهتمام بالقطاع الصناعي في االردن ؟
عدد اهم المشكالت التي يواجهها القطاع الصناعي ؟
بين مشكلة القطاع الزراعي في االردن ؟
بين كيفية دعم الحكومة للقطاع الزراعي ؟
عدد اهم المؤسسات الداعمة للقطاع الزراعي ؟
أذكر أبرز التطورات للقطاع الصناعي في االردن ؟
عدد مقومات السياحة في االردن ؟
عدد مظاهر االستثمار في االردن ؟

السؤال الخامس  71 ):عالمات )
أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)
خ)
د)

اذكر اربعة من ابرز االنجازات التي تحققت في المجال الصحي ؟
عدد ثالث من المستشفيات العسكرية المنتشرة في المملكة ؟
بين اهتمام الملك عبدهللا الثاني في مجال التعليم والنهضة ؟
بين اهتمام الملك الحيبن بن طالل بالنهضة العلمية ؟
بين دور البلديات في دعم التعليم بعد االستقالل ؟
عدد اهم االنجازات والمبادرات الملكية في عهد الملك عبد هللا في قطاع الشباب ؟
بين مظاهر اهتمام الدولة بالمراة من منظورها الخاص ؟
بين اهتمام الملك عبد هللا االول في نشر الثقافة ( الوعي الثقافي ) ؟

انتهت االسئلة – مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد والعالمة الكاملة
محبكم ( االستاذ محمد الطيب عوض )
1186518738

