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عدد الصفحات 2 :
عدد االسئلة 5 :
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السؤال االول ( :
ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة :
.1تتكون من ( )25ضابط :

ب .القوة العربية

أ.قوة االمن العام

د.القوة الهجانة

ج.القوة السيارة

 .2الفعل المتوقعة عند قرار تعريب قيادة الجيش كما املها الملك حسين بن طالل من الضباط والجنود البواسل:
ب .الطاعة

أ .القبول

ج .االحترام

د.الطاعة والنظام

 .3بدأت المرحلة الثالثة للتطور التاريخي للقوات المسلحة –الجيش العربي:
ب1977 (.م1999-م)

أ1967( .م1976-م)

ج1957-1975(.م)

د1976-1977(.م)

.4من فوائد الزراعة في األردن:
ب.تطوير التجارة

أ.تسهم في التنمية

ج .تطوير القطاعات االقتصادية

د.حماية االراضي الزراعية

 .5تم تأسيس الشركات الصناعية التي وصل عددها في عام االستقالل  ----------شركة.
ب33 .

أ24.

د42.

ج34.

 .6تمتلك االردن  --------------موقع اثري.
ب 3.آالف موقع اثري

أ 13 .الف موقع اثري

ج12 .ألف موقع اثري

د33.ألف موقع أثري

.7من األمثلة على السياحة البيئية :
ب.حمامات عفرا

أ .جبل نيبو

ج.ضانا

د.الشونة الشمالية

.8تأسست الشرطة السياحية عام :
ب1995.م

أ1964.م

ج1989.م

د1994.م

 .9في عام  ------------صادق االردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف:
أ1999.م

السؤال الثاني( :

ب1992.م

ج1990.م
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د1994.م

عرفي المفاهيم والمصطلحات التالية :
 .1الدفاع المدني.
هو جهاز امني تأسس عام 1956م يقوم بمهام وواجبات اتجاه الوطن والمواطن عن طريق أفراد مؤهلة ومراكز موزعة
في مختلف مناطق المملكة.
 .2المنتدى االقتصادي العالمي .
ج -هي منطقة غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع االعمال و السياسات و النواحي العملية و
تأسست في سوسيرا.
 .3اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المراة.
ج :هي لجنة تاسست عام 1992م بوصفها جهة وطنية مرجعية فيما يتعلق باالنشطة ذات الصلة بشؤون المراة
 .4مكاني بينكم.
ج :هي احدى انجازات المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين و هي حملة و طنية توعوية تهدف الى زيادة
وعي المواطنين نحو اهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي االعاقة ضمن المدارس الحكومية و الخاصة
 .5مكتبة االسرة.
هو مشروع من المشاريع الوطنية الرائدة التي بدأت عام 2007م و يهدف الى  :أ .اصدار العديد من المؤلفات في شتى
المعارف االنسانية
 .6صدور قانون خدمة العلم.
وهو قانون ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشرة في التدريب العسكري لمدة عامين وهو من مظاهر
تطور المرحلة الرابعة للقوات المسلحة.
 .7مبادرة فرسان التغيير.
ج :هي مبادرة تحققت في قطاع الشباب و تهدف لـ
 .1اشراك الشباب في صنع القرار  .2التركيز على العمل الجاد  .3و التثقيف السياسي

السؤال الثالث (:
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أكملي الفراغ باالجابة الصحيحة فيما يلي :

.1من أبرز مجاالت مشاركة القوات المسلحة األردنية –الجيش العربي بدورها التنموي 2(.ع)
ج)) -1مجال القوى البشرية-2 .مجال التعليم والثقافة-3 .المجال الصناعي-4 .المجال الصحي
-5المجال الزراعي والري-6 .مجال اإلنقاذ واإلخالء-7 .مجال الخرائط والمساحة الجوية-8 .مجال البناء والتعمير.
.2من االمثلة على المشاركة في المعارض الصناعية التي تقام داخل األردن وخارجه (1ع):
أ-معرض أيدكس .ب-سوفكس.
.3من أهداف القوات المسلحة األردنية –الجيش العربي -في حفظ السالم الدولي2 (.ع)
ج)) -1المساعدة على تخفيف ويالت الحروب وتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها.
-2تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين.
 -3التعريف باألردن عالميا واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية.
 -4تسيير المستشفيات العسكرية الى المناطق المنكوبة في العالم مثل (الغراق،غزة،أفغانستان).
.4من ابرز مشاريع القطاع الخاص في تطوير السياحة االردنية ()1.5
أ -المنتجعات

ج -الشركات السياحية

ب -االستراحات

.5من القضايا االجتماعية التي تغيرت النظرة اليها في المجتمع االردني ( 1.5ع)
ج .1 :توسع في التعليم  . 2مشاركة المراة في سوق العلم و الحياة العامة  .3تنظيم االسرة و الصحة االنجابية
.6من االجراءات التعليمية التي حدثت بعد دستور 1952م 1(.ع)
 .2مجانية التعليم

ج .1 :اقر بالزامية التعليم

 .7من مظاهر الحركة الثقافية في االردن (2.5ع)
ج .1 :صدور المجالت الثقافية كمجلة افكار
 .4تأسيس رابطة المسرحيين االردنين

 .2تأسيس قصر الثقافة

 .3تأسيس رابطة الكتاب االردنين

 .5تأسيس مؤسسة ال البيت للفكر االسالمي

.8كيف توال االهتمام لمشاريع الحصاد المائي( )1.5
ج)) أ-بإنشاء السدود.

ج-تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها.

ب-الحفائر الترابية الحافظة للمياه.
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عللي ما يلي :
.1من مهام األجهزة األمنية العمل ليال 2 (.ع)
ب-للمقيمين على األرض األردنية.

ج)) أ-لتوفير حياة كريمة للمواطن األردني.

 .2يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة لالقتصاد الوطني (3ع)
ج :أ -لما له من اثر في توفير فرص العمل

ب -تحسين الدخل الفردي

ج -خدمة االستثمارات االقتصادية المختلفة

.3انشاء مدينة الحسين الطبية عام 1(. 1973ع)
أ .لتكون المركز التحويلي والتعليمي للخدمات الطبية
 .4حافظت االسرة االردنية الممتدة على طابعها المتميز لعقود طويله 2(.ع)
ج)  .1نتيجة االوضاع االقتصادية .2استمرار التمسك بالقيم و المفاهيم االجتماعية التي تؤكد دوام الصلة
بين االباء و االبناء
 .5تجنيد عدد من النساء األردنيات اللواتي أنهين التعليم الجامعي (1ع)
-1للعمل إداريات في القوات المسلحة.

السؤال الخامس ( :
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قارني بين تخرج الطالب من المدارس قبل عام 1939م و (. )1945 -1944
ج :كان الطالب قبل عام 1939م يتخرجون في المدارس االولية بعد اجتياز االمتحانات و اما بعد ()1944-1945م فقد
اصبح الحصول على شهادة الدارسة االولية مشروطا بنجاح الطالب في االمتحان الذي تشرف عليه وزارة المعارف انذاك

انتهت االسئلة
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