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 ػاليبث (  01) انســــؤال األٔل : ػشف ادلفبْٛى ٔادلصطهذبث اٜحٛت : 

    ٘مجلس معٌن بإرادة ملكٌة وبتنسٌب من رئٌس  اجملهس انٕطُٙ االسخطبس  :

الوزراء ، كانت  مدته عامٌن ، وجاءت تركٌبة المجلس ممثلة لشرائح المجتمع 

 وفئاته السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة كافة . 

 األمٌر عبد هللا بن الحسٌن من الحجاز وهً القوة التً جاءت مع :  انقٕة انؼشبٛت

 ( جندٌاً . 552( ضابطاً و )  55إلى معان وتكونت آنذاك من ) 

 زٌارة األماكن الجبلٌة والغابات صٌفاً والمناطق المنخفضة :  انسٛبدت انبٛئٛت

 الدافئة شتاًء والمحمٌات الطبٌعٌة .

  : ٙة( أػط أسببة يب ٚه 

و ٔحأجٛم 1110اسخًشاس اجملهس انُٛببٙ انزبنذ ػطش قبئًًب دىت ػبو  -0
 اَخخبة رلهس جذٚذ .

، حٌث أجل  م5222حتى عام الثالث عشر قائماً   المجلس النٌابًأستمر الجواب : 

بتداعٌات حرب انتخاب مجلس جدٌد بسبب الظروف التً مر بها األردن والمتمثلة 

 الخلٌج الثانٌة واالنتفاضة الفلسطٌنٌة . 

 انقٕاث ادلسهذت األسدَٛت يف قٕاث دفظ انسالو انذٔنٛت .يطبسكت  -1

 نظراً إلى ما حظٌت به القوات المسلحة األردنٌة من سمعة دولٌة طٌبة ، -2

 .  وإشادة بشجاعة الجندي األردنً وانضباطه   -5

 

ضٓذ اجملخًغ األسدَٙ يف انؼقذٍٚ األخريٍٚ يٍ انقشٌ ادلبضٙ حشاجؼًب يف  -2
 سشة ادلًخذة ٔضٕٛػًب نًُط األسشة انُٕٔٚت .منط األ

وذلك بسبب التغٌر فً بعض وظائف األسرة التقلٌدٌة وارتفاع      اجلــــٕاة :

 مستوى التعلٌم وتزاٌد الهجرة من الرٌف إلى المدن وتنوع النشاط االقتصادي . 

 و 1108انذٔسة انصٛفٛت  1اجببت ايخذبٌ حبسٚخ األسدٌ / ف
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 ػاليبث (  01 (   انســـــــــــــــــــؤال انزبَٙ 

 هام مجلس الوزراء     رمز أ م -0

 م  رمز  ج 7691عام   -1

 حزب االستقالل  رمز د  -2

 يٍ اخخصبصبث انسهطت انقضبئٛت يف األسدٌ ؟رالرت ة( بني 
 تطثٍك المْاًٍي ّاألًظوح التً تذذدُا الغلطح التششٌعٍح ّالغلطح التٌفٍزٌح . -0

ضواى الذمْق ّالذشٌاخ التً تمْم على أعاط عٍادج الماًْى ّالتىاهل هع  -1

 الغلطتٍي التششٌعٍح ّالتٌفٍزٌح .

دواٌح الوجتوع هي الجشٌوح ّاالًذشاف ّإدذاث التغٍٍش االٌجاتً تالصْسج التً  -2

 تتْافك هع أُذاف الوجتوع ّطوْداتَ .

 الوجتوع . الفصل تٍي الوتخاصوٍي ّتذمٍك االعتمشاس ّالتْاصى داخل -3

يٍ انذسخٕس األسدَٙ أٌ ػشضص ادلًهكت ال}دَٛت  18جبء يف ادلبدة ( س 
اذلبمشٛت ٔسارٙ يف أسشة ادلهك ػبذ اهلل األٔل ىببٍ احلسني يؤسس 

ٔفقًب شش يف انزكٕس يٍ أبُبئّ انؼ ادلًهكت األسدَٛت اذلبمشٛت ، ٔحكٌٕ ٔسارت
 ألسس يؼُٛت .

 ــ بني ْزِ األسس . 
 

  أ( تنتقل الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك األبن

 األكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة . 

  إلى أكبر إخوانه وإذا لم ٌكن له إخوة  تنتقل ب( إذا لم ٌكن لمن له والٌة الملك عقب

 ، وهكذا حسب الترتٌب .  اخوانه ناء أكبر أبفإلى 

  ٌَٕو ، بني أْى يب 1105انُٛببٙ اجلذٚذ يف األسدٌ ػبو  االَخخبةد( صذس قب
 جبء يف ْزا انقبٌَٕ .

 2-  ( عضْاً هي تٌٍِن  039أصثخ عذد أعضاء هجلظ الٌْاب )همعذاً للىْتا  05

 الٌغائٍح .

 2  -  ٌوتله ول إلغاء لاًْى الصْخ الْادذ ّاعتواد المائوح الٌغثٍح الوفتْدح ، تذٍج

 ًاخة عذداً هي األصْاخ ٌغاّي عذد الوماعذ الوخصصح لذائشتَ االًتخاتٍح . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ػاليــــت (  01  )ــؤال انزبنذ :   ــــــــــــــانســ
 الوشدلح الخاًٍح     د   -0

 م .    د 0053دشب تششٌي   -2

 الثٌاء ّالتعوٍش  أ  -3

 سن    ب. لْاخ الذ -4

 

 ة( ٔضخ يظبْش يطبسكت ادلشأة األسدَٛت يف انقٕاث ادلسهذت اٜسدَٛت .

 

 ّهي هظاُش ُزٍ الوشاسوح : هشاسوح الوشأج األسدًٍح فً المْاخ الوغلذح الجْاب : 

تأعٍظ ولٍح األهٍشج هٌى للتوشٌض ، لشفذ الخذهاخ الطثٍح فً المْاخ الوغلذح  - أ

 تالووشضاخ الوؤُالخ ( .

 غلذحتجٌٍذ عذد هي الٌغاء الجاهعٍاخ األسدًٍاخ للعول إداسٌاخ فً المْاخ الو -ب 

 

سالح س( حؼًم انقٕاث ادلسهذت األسدَٛت .. اجلٛص انؼشبٙ ــ ػٍ طشٚق 
اخلُذست ادلهكٙ ٔببنخؼبٌٔ يغ انٕصاساث ادلخخصت ػهٗ حُفٛز انؼذٚذ يٍ 

 ادلطبسٚغ انضساػٛت ٔادلبئٛت .
 ـــ أروش حالحح هٌِا . 

 أ ( إًشاء الغذّد التشاتٍح فً الثادٌح األسدًٍح .

 ب ( اعتصالح األساضً الضساعٍح .

 ج ( شق الطرق الزراعٌة . 

 

 

 

 د( بني رالرت يٍ ٔاجببث انذفبع ادلذَٙ ؟

الوقاٌة والسالمة  بإجراءاتواح والممتلكات العامة وتوعٌة  المواطنٌن حماٌة األر -0

 العامة ومتابعتها . 

عنها ، وإعداد أفراد  الناتجةالقٌام بعملٌات االطفاء واالنقاذ وحاالت اإلسعاف  -1

 مؤهلٌن لهذه العملٌات .

 علٌها . توفٌر وسائل االنذار من الغارات والكوارث وأدواته واإلشراف  -2
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 والخاص.تدرٌب الفرق التطوعٌة على أعمال الدفاع المدنً من القطاعٌن العام  -3

 الزراعً  / أ  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ػاليبث (  8انســــــؤال انشابغ :   ) 

 الضساعً  / أ  الٌشاط  -0

 عٌْغشا  / د  -2

 ألف هْلع  / ب  03 -3

 ة( أركش رالد يٍ يطكالث انقطبع انصُبػٙ يف األسدٌ .

 ضعف رأس المال الالزم لقٌام بعض الصناعات المتطورة. -2

 تدنً القدرة التنافسٌة للصناعات المحلٌة فً األسواق العالمٌة. -5

 صغر حجم السوق المحلً. -3

 الطاقة. ارتفاع كلفة استٌراد مصادر -4

 األوضاع اإلقلٌمٌة المحٌطة التً تحد من القدرة على التصدٌر.  -5

س( ٚؤد٘ انقطبع اخلبظ دٔسًا يًًٓب يف حطٕٚش انسٛبدت األسدَٛت ٔانُٕٓض بٓب ػٍ 
 طشٚق انقٛبو ببنؼذٚذ يٍ يطبسٚغ اخلذيت انسٛبدٛت .

 ـــ بني أرُني يُٓب .
 : الوٌتجعاخ ّالفٌادق ّاالعتشاداخ ّالششواخ الغٍادٍح التً تٌظن لذّم األفْاد . ٕاة اجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ػاليبث (  01)   انســــــــؤال اخلبيس : 
 م  / ب2990عام  -0

 %   / د 5,2 -1

 أ  هذسعتً  / -2

  / دالششق العشتً   -3

 ة( بني اٜربس انسهبٛتٖ انخٙ حشحبج ػهٗ اذلجشة يٍ انببدٚت ٔانشٚف إىل ادلذٌ .

ارتفاع الكثافة السكانٌة فً المدن ، وتزاٌد الطلب على الغذاء وارتفاع :   اجلـــٕاة 

 األسعار وظهور المشكالت االجتماعٌة واإلسكانٌة واالختناق المروري . 

و ، ٔقذ قسًج مبٕجبّ ىًٍ 0121س( صذس َظبو ادلؼبسف ٔحؼذٚالحّ ػبو 
 انُبدٛت انخؼهًٛٛت إىل رالرت أنٕٚت .
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 ـــ أركش ْزِ األنٕٚت :
 لْاء عجلْى  -0

 .ّهعاى   لْاء الىشن  -2

                                 لْاء الثلماء     -3

                                           

 

 

 و  يخًًُٛب نهجًٛغ ببنُجبح ((1108انذٔسة انصٛفٛت ػبو  ٘)))) أَخٓٗ اجبببث االيخذبٌ انٕصاس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


