المملكة االردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
دائرة االمتحانات واالختبارات
قسم االمتحانات العامة
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  \ 7102الدورة الصيفية
المبحث  :إمتحان تاريخ االردن \ الفصل الثاني \ الصف الثاني عشر

مدة االمتحان  :ســــاعة ونصــــف

الفرع  :جميع الفروع االكاديمية والمهنية

اليوم والتاريخ :الثالثاء 7102\2\02

ملحوظة  :أجب عن االسئلة االتية جميعها وعددها ( , )5علما بان عدد الصفحات (. )7
السؤال االول  01( :عالمات )
أ)
)0
)7
)3
)4
)5
)6

وضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية :
القوات الخاصة
الكوتا النسائٌة
الحصاد المائً
شعار مكانً بٌنكم
المنتدى االقتصادي العالمً
ادارة حماٌة االسرة

ب) أعطً سببٌن لكل مما ٌاتً :
 )0إعالن االحكام العرفٌة فً االردن بٌن عامً 8575-8578
 )7صدور قانون تشجٌع االستثمار عام 8557
 )3نشاط الحركة الثقافٌة فً االردن بهد تاسٌس دائرة الثقافة والفنون 8588
 )4تاسٌس مركز الملك عبد هللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر
ٌ )5عد التبادل االتجاري مع دول العالم من مرتكزات السٌاسة االقتصادٌة لالردن
 )6كان تطور المدارس بعد االستقالل محدودا

السؤال الثاني  01( :عالمات )
أ) اذكر ابرز مهام مجلس الوزاراء ؟
ب) عدد المستجدات القانونٌة التً واجهتها الحٌاة النٌابٌة بٌن عامً ()8585-8598
ج) عدد االحزاب التً شكلها االردنٌون فً عهد االمارة
د) وضح االسباب الموجبة لتغٌر الوزارة – الحكومة
هـ) أذكر أربعة من صالحٌات الملك ؟
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السؤال الثالث 07( :عالمة )
أ)

أذكر أبرز التطورات التً شهدتها الجٌش العربً فً المرحلة الثالثة ()8588-8577

ب) وضح اسهامات القوات المسلحة فً مجال الزراعة والري

ت) عدد مهام المخابرات العامة
ث) عدد االدارات التً استحدثها جهاز االمن العام فً عهد الملك عبد هللا الثانً

السؤال الرابع  8 (:عالمات )
أ)

عدد اثنٌن من انواع الصناعات فً عهد االمارة ؟

ب) اذكر اهم القطاعات التً تدعم التجارة باالردن ؟

ت) بٌن مشكلة القطاع الزراعً فً االردن ؟
السؤال الخامس  01 ):عالمات )
أ)

اذكر اربعة من ابرز االنجازات التً تحققت بالمجال الثقاتفً فً عهد الملك عبدهللا الثانً

ب) عدد ثالث من المستشفٌات الحكومٌة والخاصة بعد االستقالل ؟

ت) وضح دور الصندوق الهاشمً لتنمٌة البادٌة االردنٌة
ث)
ج) عدد ثالث من إنجازات المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقٌن

ح) بٌن اربعة من التطورات التً طرات على الخدمات الطبٌة الملكٌة

انتهت االسئلة – مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد والعالمة الكاملة
محبكم ( االستاذ محمد الطيب عوض )
1286528038
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