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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال األول (  01عالمات )
أ ) وضح المفاهيم والمصطحات (  4عالمات )
 -1ازمة التضخم  :تعنً االرتفاع المستمر فً األسعار مع انخفاض القوة الشرائٌة للعمالت  .فترتب على ذلك عجز
مستمر فً المٌزانٌة العامة لتلك الدول .
 -6معركة مؤته  :معركة حدثت بٌن المسلمٌن والروم سنة 8هـ فً سهل الٌرموك زمن الرسول بقٌادة زٌد بن الحارثة

 -3الشيوعية  :تٌار فكري أو أٌدٌولوجٌة تقوم على أساس الملكٌة الجماعٌة وتدخل الدولة فً عناصر اإلنتاج  ،كما ترى
أن المادة أصل أشٌاء  ،وأن النظام ٌؤخذ من أدوات التطور المادي .

 – 4انذونح االذحاديح ( انًركثح )  ٟ٘ٚ :ارذبد دٌٚز ٓ١أ ٚأوثش رذذ عٍطخ ِشوض٠خ ٚادذح ( سئ١ظ ٚادذ ) ِغ ادزفبظ وً
دٌٚخ ثبعزمالٌٙب ٚع١بدرٙب داخٍ١ب ٚخبسج١ب .
أ ٚأْ رزذذ دٚي ِغ ثؼضٙب اٌجؼض ثشىً فؼٍ ٟثذ١ث ٠شًّ االرذبد رٛد١ذ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ِغ ادزفبظ وً دٌٚخ ثغ١بدرٙب
اٌذاخٍ١خ فمظ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب) أعط سبيين لكل ما يلي (  6عالمات )
 -1اَرشار عًانح انُطاء واألطفال في انًصاَع انكثيرج في أوروتا تعذ قياو انثىرج انصُاعيح ؟
◄ ئداسح ثؼض ا٢الد ال رغزٍضَ ِٙبساد فبئمخ أ ٚلٛح جغّبٔ١خ وج١شح .
◄ أجٛس إٌغبء ٚاألطفبي ألً ِمبسٔخ ثأجٛس اٌشجبي .

 -2اهرًاو انًهك انصهيثي " تهذوتٍ األول " تقهعح انشىتك ؟
◄ اٌغ١طشح ػٍ ٝطشق اٌزجبسح ث ٓ١اٌذجبص ٚثالد اٌشبَ .
◄ دّب٠خ ٍِّىخ ث١ذ اٌّمذط ِٓ غبساد اٌجذ◄ . ٚاٌزذىُ ثطش٠ك اٌذج ئٌ ٝاٌذجبص .
◄ اعزخذاَ اٌمٍؼخ ٔمطخ ئٔزاس ِجىش ف ٟدبالد اٌٙج َٛاٌّجبغذ  ◄.اٌغ١طشح ػٍ ٝطشق االرصبي ٌؼضي ِصش ػٓ ثالد اٌشبَ

 3أَشاء يرحف وصرذ شهذاء األيٍ انعاو ؟
1

أ -افزتزخ ػتبَ  َ1002رىشّ٠تتب ٌٍشتٙذاء بٚ -ئجتتالالل ٌٍزضتذ١خ ٚاٌفتتذاء ج -ثاضتبفخ ئٌت ٝرٌتته رؼش٠تو اٌّتتٛاطٕ ٓ١ثغت١شح جٙتتبص
األِٓ اٌؼبَ ِٕز رأع١غٗ ٚاٌّشادً دٚ -اٌزطٛساد اٌزِ ٟش ثٙب ِٚب ٚصً ئٌ ٗ١اٌ ِٓ َٛ١لٛح ٚدذاثخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني (  5عالمات )
أ -أعط عهى ورود انرفى (  ) 7في شعائر انحح وانعًرج ؟ ( عاليراٌ )
اٌطٛاف عجغ ِشاد دٛي اٌىؼجخ ٚاٌغؼ ٟث ٓ١اٌصفب ٚاٌّشٚح ٚسِ ٟاٌجّشاد اٌغجغ.

ب -اركر ثالثح يٍ عُاصر انًخطىطح ؟ ( 3عالياخ )
◄ اٌّذز ٜٛاٌؼٍّٟ
◄ اٌّٛاد اٌز٠ ٟىزت ػٍٙ١ب ِثً اٌجٍٛد  ،اٌٛسق  ،األٌٛاح اٌط١ٕ١خ  ،اٌذجبسح  ،اٌفخبس
◄األدٚاد اٌز٠ ٟىزت ِٕٙب ِثً األدجبس .
◄ األدٚاد اٌز٠ ٟىزت ثٙب ِثً األلالَ عٛاء أوبٔذ ِٓ اٌخشت أَ اٌؼظبَ ٚغ١ش٘ب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث (  00عالمة )
ا -سم ثالثة من المدن العشر ( الديكابوليس ) في االردن؟(  3عالمات )
انرقى
1
2
3
4
5

انًذيُح االردَيح
رتح عًىٌ ( عًاٌ )
خرظ
او قيص
ارتذ
تيد راش
طثقح انفحم

اضًها( عرفد ) في انعهذ انيىَاَي
ف١الدٌف١ب
جشاعب
جذاسا
أسث١ال

ـ

ب_ يا أهًيح قصر انًهك عثذهللا تٍ انحطيٍ ؟ (  4عالياخ )
◄ ٘ ٛأدذ أثٕ١تخ ِذطتخ اٌغتىخ اٌذذ٠ذ٠تخ اٌذجبص٠تخ فتِ ٟؼتبْ ٚاٌزت ٟرتُ ثٕبؤ٘تب عتٕخ ٘2001ت ٠ٚؼتذ ٘تزا اٌمصتش رشاثتب ِؼّبس٠تب
أص١ال  .اٌز٠ ٞضُ ِغ اٌّجبٔ ٟاٌّجبٚسح ِجّؼب ِٓ أوجش ٚأجًّ ِجّؼبد عىخ دذ٠ذ اٌذجبص.
◄ ِّٚب ٠ض٠ذ ِٓ أّ٘١زٗ أْ اٌٍّه اٌّإعظ ارخزٖ ِمشال ٌذىّٗ لج ً١رأع١ظ ئِبسح ششق األسدْ.
◄ ٠ؼذ ِٓ اٌّؼبٌُ اٌذ١خ اٌشب٘ذح ػٍ ٝدٚس اٌٙبشّ ٓ١١ف ٟرذم١ك سعبٌخ اٌثٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ
◄ فِ ٗ١بسط اٌٍّه ػجذهللا ثٓ اٌذغٔ ٓ١شبطٗ ٚارخز لشاسارٗ اٌغ١بع١خ
◄ٚف ٗ١دػب ئٌ ٝػمذ اٌّإرّشاد ٌٍم١بَ ثبٌٛاجت اٌٛطٕٚ ٟاٌزىبرو ضذ اٌّغزؼّش اٌفشٔغٚ ٟرذم١ك ٚدذح عٛس٠ب اٌطج١ؼ١خ .
ج -اركر ثالثح يٍ انقصىراألثريح في نىاء انديسج؟ (  4عالياخ )
2

 -2لصش اٌّشزٝ

 -1لصش اٌمغطً

 -1لصش أَ لص١ش

 -3لصش اٌطٛثخ

الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع  06 ( :عالمة )
أ -اركر َرائح انحرب انعانًيح انثاَيح ؟ (  3عالياخ )
◄ ٘ضّ٠خ دٚي اٌّذٛس .
◄ ثشٚص اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ ٚاالرذبد اٌغٛف١ز ٟوأوجش لٛر ٓ١دٌٚزٚ ٓ١دٍٛي ثش٠طبٔ١ب ٚفشٔغب ف ٟاٌّشرجخ اٌثبٔ١خ
ٚاٌثبٌثخ
◄ أ١ٙبس اٌذىِٛبد إٌبص٠خ ف ٟأٌّبٔ١ب اٌفبش١خ ف ٟئ٠طبٌ١ب

ب -عذد انذعائى األضاضيح انري يرذكس انُظاو انعانًي اندذيذ؟ (  3عالياخ)
◄ اعزخذاَ اٌششػ١خ اٌذ١ٌٚخ .
◄ اٌمٛح اٌؼغىش٠خ األِش٠ى١خ .
◄ رؼجئخ اٌشأعّبي ٌزذم١ك األ٘ذاف االلزصبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٌٍٕظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌجذ٠ذ .

ج -تيٍ انًطانة انري َادخ تها دول انعانى انثانث نحم أزيح انًذيىَيح 3(.عالياخ)
◄ ئششاوٙب ف ٟئداسح شإ ْٚإٌّظّبد االلزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخ .
◄ رذم١ك ششٚط اٌغذت ِٓ صٕذٚق إٌمذ اٌذ. ٌٟٚ
◄ ئػبدح جذٌٚخ اٌذ.ْٛ٠
◄ رخف١و أػجبء عؼش اٌفبئذح

د -وضر يىقف األدياٌ يٍ عًهيح االضرُطاخ ؟(  3ػالِبد )
◄ ض١بع ٌٛد٠ؼخ اٌجغذ .
◄ ٘ذَ ألسوبْ اٌؼاللخ األعش٠خ .

◄ رجبٚص ٌألخالق
◄ أزٙبن ٌىشاِخ اإلٔغبْ .

الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس  06 ( :عالمة )
3

أ -اركر ارتعح يٍ انىظائف أالضاضيح نهذونح ؟ (  4عالياخ )
◄ رأع١ظ لٛاد ػغىش٠خ ِذسثخ ٌٍذفبع ػٓ ِصبٌخ اٌذٌٚخ ٚ ،دّب٠زٙب ِٓ االػزذاءاد اٌخبسج١خ
◄ رشى ً١لٛاد أِٓ داخٍِّٙ ٟزٙب دفع إٌظبَ داخً اٌجالد .
◄ رى ٓ٠ٛجٙبص لضبئ ٟيهًره انفصم في انًُازعاخ تيٍ انًرخاصًيٍ .
◄ رٕظ ُ١اٌؼاللبد اٌخبسج١خ ِغ اٌذٚي األخش. ٜ
◄ صه إٌمٛد ٚرِّ ً٠ٛإعغبد اٌذٌٚخ نررًكٍ يٍ أداء وظائفها .
◄ اإلششاف ػٍ ٝاٌغجالد اٌّذٔ١خ

ة -اركر ارتعح يٍ ييساخ انذونح انذيًقراطيح ( انذونح األردَيح )  4 (:عالياخ )
◄ اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ِغإٌٚخ أِبَ ِّثٍ ٟاٌشؼت ػٓ رٕف١ز اٌغ١بعبد اٌؼبِخ .
◄ رذم١ك اٌّغبٚاح ٚرىبفإ اٌفشص ث ٓ١أفشاد اٌشؼت .
◄ خضٛع اٌغٍطز ٓ١اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ ٌشلبثخ اٌشؼت ٚاٌمضبء .
◄ رىفً اٌذٌٚخ اٌذّ٠مشاط١خ عؼبدح اٌفشد ٚاٌجّبػخ ٚرذم١ك اٌذ١بح اٌىشّ٠خ ٌ. ُٙ
◄ األخز ثشأ ٞاألغٍج١خ ٚادزشاَ سأ ٞاأللٍ١خ .
◄ رىفً اٌذٌٚخ اٌذّ٠مشاط١خ ص ْٛاٌذش٠خ ٚفك أدىبَ اٌمبٔ. ْٛ

ج -تيٍ دور انقىاخ انًطهحح األردَيح في يدال انرعهيى ؟ (  4عالياخ )
◄ افززبح ػذد ِٓ اٌّذاسط اٌز ٟرششف ػٍٙ١ب ِذ٠ش٠خ اٌزؼٍٚ ُ١اٌثمبفخ اٌؼغىش٠خ.
◄ رٛف١ش اٌّمبػذ اٌذساع١خ ف ٟاٌجبِؼبد اٌذى١ِٛخ ألثٕبء اٌؼبٍِٚ ٓ١اٌّزمبػذ ٓ٠ف ٟاٌمٛاد اٌّغٍذخ ِٓ خالي اٌّىشِخ اٌٍّى١خ .
◄ رأع١ظ اٌجٕبح اٌؼغىش ٞف ٟجبِؼخ ِإرخ ػبَ  ◄ .َ2092ئٔشبء لبػبد ٘بشّ١خ ف ٟػذد ِٓ اٌّذاسط .

يع انرًُياخ نكى تانُداذ
اضرار يحًذ انثطراٌ

4

