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      السلطات الدستورية والحياة الحزبية في ا	ردن                     الوحدة الخامسة             

    

    مجلس الوزراء \      مؤسسة العرش                                             ؟مما تتكون السلطة التنفيذية في ا	ردن

  

   ؟ بين طبيعة نظام الحكم في ا	ردن  ؟ أو عرف مؤسسة العرش 

  راثي في أسرة الملك عبدهللا ا#ول ابن الحسين   ھو ووش في المملكة ا#ردنية نيابي ملكي وراثي، ويمثل الملك مؤسسة العر

  

  ؟ رز صEحيات الملكأب عدد

  .الدعوة إلى إجراء ا;نتخابات النيابية، ودعوة مجلس ا#مة ل7جتماع، وافتتاحه وتأجيله وحله  -١

 .اختيار ولي العھد وتعيين نائب الملك -٣                                                  قيادة القوات المسلحة   -٢

   قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك    تعيين   - ٥                           والوزراء رئيس مجلس الوزراء  تعيين   -٤

  

  المصلحة العامة، من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتضيات يتألف    ؟ )الحكومة ( مجلس الوزراء 

  

    ؟ السلطة التشريعية في ا	ردن) أو عرف  ( وضح أھمية

  .ّة التي تعد ا#مة مصدر السلطات  ركيزة أساسية للحكم في الدولة ا#ردنيھي -١                           

  - :أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي نص الدستور  -٢                          

  . اة السياسية على أھمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب في الحي يدل                            

  ) من مجلسي ا#عيان والنواب ا	مةمجلس ويتألف(ومجلس ا	مةوتناط السلطة التشريعية بالملك  -٣                       

  

    ؟قارن بين مجلس النواب ومجلس ا	عيان

   العدد   طريقة ا;ختيار   من حيث 

  س ا;عيانضعف عدد مجل  منتخبين با;قتراع السري من الشعب   مجلس النواب 

; يتجاوز عددھم بما فيھم الرئيس عن   يعينھم الملك بإرادة ملكية  ا	عيان
  نصف عدد أعضاء مجلس النواب

  

     ؟لسلطة القضائية ا) أو عرف ( أھمية بين

  ً. وع7قتھم بالدولة وببعضھم بعضاالذي ينظم سلوك ا#فراد  القانون تطبيق-١    

  .في المملكةًامھا وفقا للقوانين  وتصدر أحك-٣                    تو;ھا المحاكم ت #خرى مستقلة عن السلطات اوھي  -٢    

  

   ؟لدستور ا	ردني باستقEلية تامةيتمتع القضاة بموجب اوضح 

  لكية ساميةمبإرادة     يقترنو      المجلس القضائييصدر عن   بقرار   ويعزلون \ ويرقون \ اذ يعينون   

  

  يمثل المجلس القضائي ا#ردني قمة ھرم السلطة القضائية في                     :قضائي ا	ردنيعرف المجلس ال

  .ويجسد مع مجلس ا#مة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات   ا;ردن                                                              

  ؟ اختصاصات السلطة القضائيةعدد  

   على أساس سيادة القانون، ضمان الحقوق والحريات التي تقوم-  ٢                     وا#نظمة يق القوانين تطب -١    

  . الفصل بين المتخاصمين، وتحقيق ا;ستقرار والتوازن داخل المجتمع-٤      ة المجتمع من الجريمة وا;نحرافحماي -٣  

  

   ؟عدد ا	مور التي تمتاز بھا المحاكم في ا	ردن

  .  وجلساتھا مفتوحة أمام الناس-٣           ة ومصونة من تدخل أي جھ -٢                        مستقلة ھي -١   

   ا;حتكام إلى القضاء على اخت7ف أنواع المحاكم ويحق لjفراد  والمؤسسات   -٤   

   ؟عدد أنواع المحاكم في ا	ردن

  .المحاكم الخاصة -٢                                                   . المحاكم النظامية -١

    )التي تشمل المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية  ( والمحاكم الدينية  -٣     
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   ؟  بعد ا`ستقEلالقانونية، والسياسية شھدت الحياة النيابية ا	ردنية مجموعة من المستجدات :علل

  .١٩٥٠وحدة الضفتين عام   -٢                  . م ١٩٤٨ عام   نتيجة نكبة فلسطين-١      

  . لضمان مشاركة الفلسطينيين في الضفة الغربية با;نتخابات         : إعادة النظر في قانون ا;نتخابتم  -٣      

   ؟  في ا	ردن١٩٥٦ انتخابات عام  بھا  تمتازعدد ا	مور التي 

  .على اخت7ف اتجاھاتھابمشاركة الفعاليات السياسية  -٢               التطور الدستوري والنيابي -١  

                                ًمقعدا ) ٤٠(ًمقعدا من  ) ٢٦( حصل مرشحو ا#حزاب على   أكبر كتلة ائت7فية حزبية وشھد المجلس النيابي الرابع ظھور-٣  
   . ١٩٥٦ تشكلت بعد انتخابات ھي أول حكومة حزبية ائت7فيةو نابلسيحكومة سليمان ال : الحكومة الوطنيةعرف  

  

   ؟أثرت في التجربة الديمقراطية ا	ردنية)  م ١٩٦٧ – ١٩٤٦(  بين عام  الحياة النيابية ھاواجھت   أذكر التحديات التي 

  .ابية ل معظم المجالس الني وتداعيات القضية الفلسطينية، ما أدى إلى ح -٢        .الحروب اtقليمية -١        

  

   ؟  على السلطة التشريعية في ا	ردنلضفة الغربية واحتEل ا١٩٦٧بين آثارحرب حزيران عام 

  .١٩٦٧عام  وتأجلت جلسات مجلس ا#مة -٢                         .شريعية  تعطلت وظيفة السلطة الت  -١    

    م ١٩٨٤ حتى عام   ولم تجر انتخابات نيابية- ٤        . مرة منمددت فترة المجلس النيابي التاسع #كثر -٣    

  

    ؟ ١٩٧١ تم التمديد للمجلس النيابي التاسع 	كثر من مرة بعد انتھاء مدته :اعط اسباب 

  .      وا;حت7ل اtسرائيلي للضفة الغربية    -٢    م ١٩٦٧بسبب  حرب حزيران عام  -١                  

  

  ؟ ١٩٦٧لصيغ البديلة للمجلس النيابي ا	ردني  بعد حرب عام عدد أبرز ا

  .  م١٩٧٨ والمجلس الوطني ا;ستشاري عام  -٢           . م ١٩٧٢تحاد الوطني ا#ردني عام مشروع ا; - ١     

  

  مجلس معين بإرادة ملكية  وبتنسيب من رئيس الوزراء كانت مدته   ؟ عرف المجلس الوطني ا`ستشاري

  .ة لشرائح المجتمع  عامين  وجاءت تركبيه المجلسممثل                                                

  

   ؟ م١٩٨٩الديمقراطية في ا	ردن عام عودة الحياة النيابية : أعط أسباب 

     في استمرار مسيرة اtص7حمن الملك الحسين بن ط7لرغبة  -١  

  .  وفك ا;رتباط مع فلسطين  من ا#حداث كا#زمة ا;قتصادية د للتعامل مع عد -أ ١٩٨٩ إجراء ا;نتخابات البرلمانية  -٢  

  

ًشھدت الحياة النيابية في عھد الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين تطورا ملحوظاأعط أسباب      ؟ ً

  يةستعزيز مفھوم المشاركة السيا و-٢                     .نشر ثقافة الديمقراطية ب وجيھاته  ت -١                     

  بية وتطوير الحياة الحز - ٤                          إنشاء الھيئة المستقلة ل7نتخاب  -٣                    

  

   ؟٢٠١٦عدد أھم ما تضمنه قانون ا`نتخاب النيابي عام  

   .مقعدا للكوتا النسائية) ١٥(عضوا من بينھم) ١٣٠(أصبح عدد اعضاء مجلس النواب -١                                   

 .نسبية المفتوحةإلغاء قانون الصوت الواحد، واعتماد القائمة ال -٢                                  

 . ا#صوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته ا;نتخابية ً يمتلك كل ناخب عددا من:عرف القائمة النسبية المفتوحة

  وإدارتھا م من أجل اtشراف على ا;نتخابات النيابية ٢٠١٢سستتأ : المستقلة لEنتخابالھيئة

   مجالس النيابية والبلدية للنساءالمن مقاعد   عددتخصيص              -  :الكوتا النسائية

  روذلك لضمان تمثيل المرأة ا#ردنية في مواقع التشريع وصنع القرا                               

  

   ؟ بين مطالب ا	حزاب السياسية في ا	ردن قبل ا`ستقEل

   :تدعو إلى    بصبغة قوميةبدأت ا#حزاب في ا#ردن  -١                             

   طين فور والھجرة اليھودية إلى فلس ورفض وعد بل -    ب .       قيام الوحدة العربية-أ                                         

  : التي كان من أبرز مطالبھا  الصبغة الوطنيةثم ظھرت ا#حزاب ذات  -٢                            

  .اني  وإنھاء ا;نتداب البريط -        بحصول ا#ردن على ا;ستق7ل -       أ                                 
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   ؟١٩٥٧ا`ردن عام  في ط الحزبي وإيقاف النشا  إعEن ا`حكام العرفية-:أعط أسباب 

   والقوانين  مخالفة بعض ھذه ا#حزاب الشروط التي أقرھا الدستور -١   

ًية وا;قتصادية إقليميا ودوليا وتوتر ا#وضاع السياس - ٢       .للحفاظ على أمن الوطن وس7مته   -٣      .ً

  

   نشاطھا ؟ من أيقاف استثناء جماعة اoخوان المسلمين   تم -:علل     

  ً سياسياًوليست حزبا-٢        جمعية خيرية اجتماعية -١    

    

  وتمنح فيھا السلطة التنفيذية زمات مجموعة من القوانين تلجأ إليھا الدولة في حالة ا#   : ا	حكام العرفية

               .ار  في الب7د ى يستتب ا#من وا;ستقرحتص7حيات واسعة                                                

  اtطار الذي يتضمن المبادىء العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق عليھا    - :عرف الميثاق الوطني

  القوى السياسية وفئات المجتمع ا#ردني المختلفة                                   

  

  ؟عددية السياسية  الت لترسيخ النھج  الديمقراطي وم بھا لميثاق الوطني إلى ا`لتزاا عدد المبادىء التي دعا

 ت ا;نتخاباالمشاركة بالسماح لjحزاب ب -٢   عد العمل الديمقراطي احترام قوا -١  

 .واحترام معتقدات ا{خرين \  والموضوعية \  التسامح                   ترسيخ قيم - ٣ 

   وتكافؤ الفرص بين المواطنين \ والمساواة \  وتحقيق العدالة  \حرية الرأي ل بما يكفضمان الحريات ا#ساسية للمواطنين -٤

  .  الحفاظ على الصفة  المدنية والديمقراطية للدولة -٥

  

     ؟١٩٩٢أعط أسباب  صدور قانون ا	حزاب ا	ردني عام 

  لف أوجه الحياة السياسية والحزبي نظيم مختت -٢                            .ظاھر الحياة الديمقراطية للدولة  مھاtن -١    

  

  .بقصد المشاركة في الحياة السياسية، ويعمل بوسائل سلمية ومشروعةيين ا#ردنمن من جماعة تنظيم سياسي  :الحزب   

  

  والمطبوعات     الصحف والمج7تبإصدار  والسماح ا#حكام العرفية المقيدة للحرياتبإلغاء  إطEق الحريات العامة-

  

   ضوع) ٥٠٠( جاء فيه أ; يقل عدد المؤسسين للحزب عن م  ٢٠٠٧ُعدل قانون ا#حزاب عام   :  تعديل قانون ا	حزاب:علل 

  . تشجيع المشاركة الحزبيةبھدف ًعضوا ) ١٥٠( م عدل القانون ليصبح عدد المؤسسين للحزب ٢٠١٥وفي عام                  

  

  المؤسسات العسكرية وا	جھزة ا	منية في ا	ردن                                الوحدة السادسة 

  

   ؟   )  م١٩٥٣ – ١٩٢١(  في المرحلة ا	ولى العربي تشكيEت الجيش

    بن الحسين من الحجاز إلى معانوھي القوة التي جاءت مع ا#مير عبد هللا     - :    القوة العربية - ١

  .حفظ ا#من، وتكونت من قوة الدرك الثابتة، وقوة الھجانةوكانت مھمتھا     - :قوة ا	من العام - ٢

  ً.فردا ) ٧٥٠(تكونت من سرايا فرسان ومشاة، بلغ عدد أفرادھا     -   : القوة السيارة - ٣

  

   ؟أعط أسباب تم إطEق اسم الجيش العربي على جيش اoمارة  

ً  ليكون جيشا لكل العرب يدافع عن قضاياھم-ب  ة متعددة ً كان مكونا من عناصر عربي- أ                        
  

  

   ؟  لتطور القوات المسلحة  الجيش العربي  )١٩٦٦ -١٩٥٣(  الثانية المرحلةھاشھدتوضح التطورات التي 

   ١٩٥٧ية البريطانية في عام إلغاء المعاھدة ا#ردن  -١   

  ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود  -٢   

  :لوية والكتائب الجديدة في الجيش العديد من الفرق وا# تشكيل-٣   

   الحرس الملكي، وس7ح الدروع الملكي، وكتائب المدفعية،      -  :مثل ألوية  

   ) خالد بن الوليد، لواء اليرموكلواء اtمام علي بن أبي طالب، لواء القادسية، لواء حطين،لواء(  -  : وألوية جديدة للمشاة
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   وكبار القادة ا;نجليز باشا  للملك الحسين بإنھاء خدمات قائد الجيش كلوبقرار  : لجيش العربيعرف تعريب ا

   لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ القوات المسلحة ا#ردنية  -١  -  :  ١٩٥٦ آذار عام ١ في                                        

  . وليؤدي مھمته الوطنية والقومية التي انشئ #جلھا -٢                                                                            

  

   ؟ ما اoجراءات التي اتخذتھا مجلس الوزراء بعد إعEن الملك الحسين بن طEل تعريب الجيش العربي

  .ً رئيسا لjركان راضي عناب وتعيين اللواء  -٢                 جون كلوبتمابتنفيذ الرغبة الملكية بإنھاء خد -١

  

  ؟ا	ردنية   لتطور القوات المسلحة وأثرت فيعدد الحروب التي خاضھا الجيش العربي مع إسرائيل  في المرحلة الثالثة

  .فقد فيھا الجيش العربي ا#ردني الكثير من أسلحته، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية       م١٩٦٧حرب حزيران عام  -١    

                 م ١٩٦٨ب الكرامة عام حر -٢    

   م ١٩٧٣عام ) رمضان ( حرب تشرين  -٣    

                                

   ؟                          من تطور القوات المسلحة ا	ردنية الجيش العربي     المرحلة الثالثة   عدد التطورات التي شھدتھا

  . واستھداف ا#رتال العسكرية وإعاقة تدقمھا\ ومكافحة اtرھاب\قيام بمھمام ا;ستط7علل : ةاصتشكيل القوات الخ -١   

 تطوير منظومة الدفاع الجوي -٣                            م الجيش على أساس الفرقتنظي - ٢ 

  .ي القوات المسلحةمشاركة المرأة ا#ردنية ف -٥                             .إنشاء المركز الجغرافي الملكي- ٤ 

  

  ؟      ما مظاھر مشاركة المرأة في القوات المسلحة

 .لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤھ7ت   - :تأسيس كلية ا#ميرة منى للتمريض -١   

 . للعمل إداريات في القوات المسلحة تجنيد عدد من النساء الجامعيات -٢   

  

  . ؟ لتطور  القوات المسلحة ا	ردنية الجيش العربي     المرحلة الرابعة     في تطور الما أبرز مظاھر 

 .مديرية الحرب اtلكترونية       إنشاء-٢         ) الجناح العسكري (  جامعة مؤتة      إنشاء - ١

  .وات حفظ الس7م الدوليةفي قالمشاركة     -٤                                   صرح الشھيد      إنشاء -٣     

  . في التدريب العسكري مدة عامين  الذي ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشرةقانون خدمة العلم -٤     

       

   ؟وضح ا	دوار التي يقوم بھا  للجيش العربي  ا	ردني

   جانب العرب ىا حققه من دور قومي بالوقوف إلوم -ب.  عن حدود الوطن وصد العدوان عنه الدفاع - أ الدور العسكري  -١

  .ريع ا;قتصادية والبنية التحتية والمشاركة في تنفيذ المشا - ب                        التنمية المتمثل ب -أ       :الدور التنموي -٣

  . .لى المستوى العالميع دوره اoنسانيال -٤

  

   ؟فة التعليم والثقادور القوات المسلحة في مجال 

      في مدارس التعليم  والثقافة العسكرية      توفير التعليم المجاني -١    

   في القوات المسلحة #بناء العاملين والمتقاعدين وابناء الشھداء  التعليم الجامعي ر وتوفي - ٢   

   الملكية عاون مع الجمعية العلمية كمشروع طاقة الرياح بالت:ةالمشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعي -٣   

  

   ؟المجال الصناعيبين دور القوات المسلحة في مجال  

   في المصانع التابعة للقوات المسلحة ت الفنية لصيانة ا#جھزة تقديم الخدما - ١ 

   سوفكسمعرض أيدكس ومثل المشاركة في المعارض الصناعية -٣ مصنع الدھانات، ومصنع ا#وكسجين عمصانإنشاء ال -  ٢

  

  ؟.مجال الزراعة والريين دور القوات المسلحة في ب

  .شق الطرق الزراعية -٣        استص7ح ا#راضي الزراعية -٢  .إنشاء السدود الترابية في البادية ا#ردنية  -١      

  

  .؟ مجال اoنقاذ واoخEءبين دور القوات المسلحة في      

  ق البحث والتحري واtنقاذ في حا;ت الغر -٢                                 والثلوجقاض فتح الطرق بإزالة ا#ن  -١    
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   ؟ أعط اسباب مشاركة ا	ردن في قوات حفظ السEم الدولية

           . المكانة الدولية التي يتمتع بھا  -١                       

   للجيش العربيالدور اtنساني ه بً وانعاكسا لرسالته وإيمان-٢                       

  التدريب    وا;نضباط        :        السمعة الطيبة التي تتمتع بھا القوات المسلحة من حيث   -٣                      

                          

   ؟    عدد الدول التي شارك  فيھا ا	ردن فيھا بقوات حفظ السEم الدولية

  ) ھايتي وساحل العاج، وسيراليون وتيمور الشرقية، والبوسنة والھرسك ( مثل                                                       

  

  ؟   الجيش العربي في ميدان حفظ السEم العالمي– تواجد القوات المسلحة ا	ردنية ما أھمية 

  .ي  زيز الصورة المشرقة للجندي ا#ردن تع -١                                                     

   .ع شعوب العالم  وقدرته على التعامل بصورة حضارية م -٢                                                     

  .ليات حفظ الس7م  مجال عمفي يرفد الدول  بالمدربين  وأصبح  -٣                                                     

                                                    

ًيعد جھاز ا	من العام ا	ردني أنموذجا 	جھزة الشرطة العالمية الرائدة: أعط أسباب    ُ .  

    للوظيفة الشرطية \ والحضارية \ماعيةوا;جت  \وا;نسانية  \بالحسبان ا#بعاد الوقائية      أخذ                     

             

  ؟ عدد المھام  التي يقوم بھا جھاز ا	من العام  

 ئم والعمل على اكتشافھا وتعقبھامنع الجرا   -٢               ية ا#رواح المحافظة على النظام وا#من، وحما -١

 وامر الرسميةتنفيذ القوانين وا#نظمة وا# - ٤                                  إدارة مركز اtص7ح والتأھيل  -٣

 .مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه -٥     

  .بين رجال الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشك7ت القائمة على الشراكة      ؟عرف الشرطة المجتمعية

  

   .اجباتھمد الجھاز للقيام بو نقلة نوعية في شتى مجا;ت عمله من حيث تأھيل أفرا وقد حقق ١٩٥٦تأسس     : الدفاع المدني 

  

   ؟ عدد  أھم واجبات الدفاع المدني 

  اtسعاف قاذ والقيام بعمليات اtطفاء واtن-٢                       ماية ا#رواح والممتلكات العامةح -١

 المدني تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع  -٤        الكوارث ات وتوفير وسائل ا;نذار من الغار -  ٣

  .التأكد من توافر شروط الس7مة العامة في المباني  -٥     

   

   ؟ التي حققتھا  دائرة المخابرات العامة اoنجازات ما

 زعزعة أمن الوطن وا;ستقرار   وإحباط الكثير من المخططات اtرھابية التي كانت تستھدف -٢  . حماية أمن المملكة  - ١ 

  .عالمية رات والمستجدات الوطني والالمتغيوواكبت  - ٣ 

  

   ؟ ما ا`سس والمعايير التي تتعامل بھا دائرة المخابرات العامة لتحقيق مھامھا وواجباتھا

  .بمعايير حقوق اtنسانتزام  وا;ل - ٢                                       .تشريعات النافذةوفق القوانين وال -١    

   مھامھا ضباط يختارون بعناية ويقوم على تنفيذ - ٤                                      . واحترام كرامة المواطن وحريته -٣    

                         متخصصة يخضعون لدورات  وجة الجامعية ا#ولى بالحد ا#دنى وضباطھا جميعھم يحملون الدر - ٥    

  

  . م للقيام بالواجبات ا#منية واtنسانية ٢٠٠٨شكلت قوات الدرك في عام  :      عرف قوات الدرك

  

  ؟ عدد واجبات قوات الدرك ا	منية واoنسانية 

                .توفير البيئة ا{منة للمواطن ا#ردني -١    

  .حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة -٢    

           .ملكة حماية الوفود الرسمية الزائرة للم -٣   

  .توفير المظلة ا#منية للمھرجانات  والنشاطات الفنية والرياضية -٤   

  . حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية  -٥   
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  الحياة ا`قتصادية في ا	ردن                                                              الوحدة السابعة 

  

   ؟ دعم القطاع الزراعيقبة في الحكومات المتعابين دور

  .  وتقديم القروض للمزارعين -٢                                 .القوانين الناظمة له  إصدار-١    

   وإعفاء مستلزمات اtنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية  -٤                        .  والخدمات اtرشادية والبيطرية -٣    

  .المزارعين نحو استخدام ا#نظمة الزراعية الحديثةوتوجيه  -٥    

  

   ؟ عدد اoنجازات  التي قامت بھا الحكومات المتعاقبة من أجل ا`ھتمام بالقطاع الزراعي والمحافظة على المياه

  .   شق قناة الملك عبد هللا على نھر اليرموك-١                        

  . للمحافظة على المياه  بإنشاء السدود  والحفائر الترابية الحصاد المائي  مشاريع -٢                        

  . تنظيم حفر ا{بار ا;رتوازية واستغ7لھا-٣                        

  

   الزراعي ا#ول في منطقة ا#غوار على نھر اليرموك في مطلع الستينيات مشروعال  :قناة الملك عبد هللاعرف 

  

  ة الملك عبد هللا على نھر اليرموك ؟ أعط أسباب شق قنا

  .مطار التي ; تكفي لحاجة الزراعة وا;عتماد على مياه ا# -٢           . قلة مصادر المياه في ا#ردن  بسبب- ١      

  .  وتناقض المياه المخصصة للري- ٣                                                                  

  

    ؟  ا	ردنية الصناعة  تطور القطاع الخاص في بين دور 

  .في التخفيف من مشكلة البطالة أسھمت المشاريع الصناعية   -٢                . مصادر توفير العمل في ا#ردن من -١        

  . لوطنيةمن مجمل الصادرات ا % ٩٠ة صناعي حيث شكلت المنتجات ال  وفي رفد ا;قتصاد الوطني -٣                
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   جار وأصبحت عمان محط أنظار الت العالمية الثانية نشطت التجارة وبعد الحرب  -:فسر   

  .وتحويل العم7ت ا#جنبية      -  ب                         وذلك لسھولة إجراءات ا;ستيراد     -    أ

  .عبر ا#ردن) العبور (  نشاط تجارة الترانزيت -د     وأبرام ا#ردن اتفاقيات تجارية عدة مع الدول العربية - ج     

  

  .كزات السياسية ا`قتصادية ل{ردنيعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرت -:أعط أسباب 

  .ولية على المنافسة في ا#سواق الد لتشجيع الصناعات المحلية  - ١  

  .   الحكومات المتعاقبة برامج إصEحية لنظام التجارة تبنت   -٢  

  .  وتوقيع اتفاقيات تجارية عدة- ار  جوجذب ا;ستثم  -لقيود أمام انتقال رؤوس ا#موال   ببإزالة ا -أ            

  

    ؟عدد أھم ا`تفاقيات التجارية التي وقعھا ا	ردن

  دن والو;يات المتحدة ا#مريكية  واتفاقية التجارة الحرة بين ا#ر -٢  إلى منظمة التجارة العالمية ردن اتفاقية انضمام ا# -١   

  .واتفاقية الشراكة بين ا#ردن وا;تحاد ا#وروبي -٣   

  

  

   ؟جاري وتطويره في ا	ردنالمؤسسات التي تعنى بالقطاع الت أھم  عدد 

   . )JEDCO(  والمؤسسات ا#ردنية لتطوير المشاريع ا;قتصادي -٢                                 . الغرف التجارية -١

  . ومؤسسة المواصفات والمقاييس-٤               . والمؤسسة ا;ستھ7كية المدنية -٣
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   ثماني مؤتمرات  حقق  عن طريقھا ا;ردن تضاف في مدينة  دافوس بسويسرا واس يعقد   - :عرف مؤتمر دافوس

  . اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسھمت في دفع  عجلة التنمية وتنشيط  ا;قتصاد الوطني                                  

     

   ؟عدد ا	مور التي أثرت على ا`ستثمار في ا	ردن

  اسية في المنطقة العربية  وا;ضطرابات السي - ٢                                                            .الظروف الصعبة  - ١ 

   ؟١٩٩٥أعط أسباب صدور قانون تشجيع ا`ستثمار عام 

  .  وتحفيز ا;ستثمارات المحلية-٢                       .ب ا;ستثمارات العربية وا#جنبيةبھدف جذ -١      

  ؟  في عھد الملك عبد هللا الثاني  في ا	ردن  ا`سثمار أذكر مظاھر تشجيع

 ناعية توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الص  - ٢                            .ھيئة ا;ستثمار ا#ردنيةإنشاء  - ١ 

 إنشاء العديد من المشاريع ا;ستثمارية الكبيرة   -٤                  .إنشاء منطقة العقبة ا;قتصادية الخاصة -٢

  . لتشجيع ا;ستثمارإصدار العديد من القوانين وا;تفاقيات -٥      

 

   بھدف  تشجيع  ا;ستثمار  وتوحيد التشريعات٢٠١٤ ھيئة حكومية  مستقلة  تأسست عام  :عرف ھيئة ا`ستثمار ا	ردنية

   .جية  ا#دوار  والمھام الخاصة  به والحد من ازدوا                                              

  

   ؟الموقع وطرق المواصEت   مقومات السياحة في ا	ردن بين 

  برية تصله بالدول المجاورة ً ويمتلك خطوطا  -٢      .ل بين دول آسيا وإفريقيا وأوروباموقع متوسط وحلقة وص - ١       

   استقبال السياح  وتسھم العقبة، وھي ميناء ا#ردن الوحيد في -٤            ح ويمتلك مطارات تسھل وصول السيا - ٣       

  

  .ھي اtدارة  المسؤولة عن حماية السياح داخل المملكة :  لشرطة السياحية عرف ا

  

أنواع 
 السياحة

 أھم المواقع السياحية مجال السياحة

السياحة 
  الثقافية

زيارة المواقع التاريخية وا#ثرية 
  والمتاحف المنتشرة في ا#ردن 

  عجلون قلعة  \  قلعة الشوبك \ قلعة الكرك

  متاحف القطع ا#ثرية      \نيمتحف التراث ا#رد

 . ومتحف ا#ردن حف التراثيةا والمت \متاحف الحياة الشعبية 

السياحة 
 العEجية

سياحة ا;ستشفاء وزيارة المنتجعات 
الع7جية التي تتميز بالمياه الكبريتية 

 وكذلك مياه البحر الميت الع7جيةالحارة، 

  حمامات ماعين في مأدبا،

ي الشونة الشمالية، وحمامات عفرا في  والحمة ا#ردنية ف
  والبحر الميت        الطفيلة،

السياحة 
 الدينية

 يةزيارة ا#ماكن الدينية المقدسة اtس7م
 والمسيحية 

  الصحابةمقامات ا#نبياء وأضرحة  -١  

   وموقع المغطس على نھر ا#ردن -٢  

 . وموقع جبل نيبو، والكنائس البيزنطية -٣  

السياحة 
 بيئيةال

ًزيارة ا#ماكن الجبلية والغابات صيفا 
والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء، 

 والمحميات الطبيعية

  مثل دبين وعجلون: المصايف

  مثل العقبة والبحر الميت وا;غوار : المشاتي

 ضانا ، ا#زرق : المحميات

سياحة 
 المؤتمرات

عقد المرتمرات ا;قتصادية وغيرھا، 
 اقع السياحيةوالتمتع بزيارة المو

 قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت

  

  

  

   ؟عدد أبرز المشكEت التي يعاني منھا  القطاع السياحي في ا	ردن

  . اtقبال على السياحة الداخلية اtردنيةتدني -٢                                      ياسي في المنطقة عدم ا;ستقرار الس-١   

  . ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة-٤      في التسويق  السياحي ضعف ا;ستمرارية-٣  
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  .ھي، سكان المدن والريف والبادية من ث7ث فئات                    ؟يتكون المجتمع ا	ردنيمما  

  

   ؟ ١٩٤٦تقEل  عام  ا`سذعدد مظاھر التطور في المجتمع ا	ردني من

   التغير في شكل ا#سرة ا#ردنية         -٣ تزايد الھجرات الداخلية    - ٢ تزايد النمو السكاني                             -١   

              ا;ھتمام بقطاع الشباب في المجتمع-٥ تزايد دور المراة في المجتمع ا#ردني   -٤      

        

ًشھد المجتمع ا	ردني تزايدا ملحوظا في الھجرة من البادية والريف إلى المدن -:أعط أسباب  ً .  

  اقتصادي   ما أسھم في نمو المدنو ونم  \   وفرص عمل    \    وصحية  \  خدمات تعليمية:  في المدنعوامل الجذب  بسبب 

  

   ؟ نين من الريف الى المدنعدد اoجراءات التي اتخذتھا الحكومات ا	ردنية للحد من ھجرة  المواط

  لعمل  وتوفير فرص ا-٣ . وا;رتقاء بالخدمات التعليمية والصحية -٢   ياف  توفير أسباب ا;ستقرار في ا#ر -١  

                                                                                     

   ؟طEلمن حديث الملك الحسين بن لھجرات الداخلية بعد توطين البدو  اتخذت للحد من ااoجراءات المھمة التيعدد 

   سنةومياھا جارية طوال ال -٢        .حضرية  يؤمن لھم مساكن تنفيذ برنامج مساعدة  -١

  

   . ا	ردنيةة الصندوق الھاشمي لتنمية الباديإنشاء -:أعط أسباب 

  ومؤھلة ل7ستثمار منطقة جاذبة للسكان ة ا#ردنية م بھدف جعل البادي٢٠٠٣ أسس عام  -١               

  ويفعل دور المرأة  -٥             . ويحد من الفقر والبطالة -٤  .بما يرفع المستوى المعيشي للسكان   -٢              

  

   ؟حافظت ا	سرة ا	ردنية الممتدة على طابعھا المميز في المجتمع ا	ردني لعقود طويلة -:علل 

   واستمرار التمسك بالقيم والمفاھيم ا;جتماعية  -٢                 .  نتيجة لjوضاع ا;قتصادية -١                 

  

   ؟  بالمرأة ا	ردنية عدد مظاھر اھتمام  الدولة

  ل منصب وزاري م تقلدت المراة أو١٩٧٩عام تقلد المناصب العامة في الدولة  -٢       التوسع في تعليم المرأة            -١

  .ً بوصفھا جھة وطنية مرجعية ذات الصلة بشؤون المرأةاللجنة الوطنية ا	ردنية لشؤون المرأةتأسيس -٣

  ١٩٩٥  والبلدية )١٩٩٣اول مشاركة عام  ( ةابيالمشاركة السياسية في المجالس التشريعية والني-٤

  اء على جميع صور العنف ضد المرأةلى اتفاقية القضصادق ا#ردن ع -   :حماية المرأة من صور التمييز والعنف كافة-٦

  سرة التابعة إدارة حماية ا#وإنشاء                                                                

  

   شكل الشباب ثلثي المجتمع ا#ردني  ي                    .تمع ا	ردني من المجتمعات الفتيةيعد المج -:علل  

  

  رعاية الشباب ا	ردني على المستوى الرسمي  تمت في النصف الثاني من القرن العشرين  في مجال  التطورات التي عدد  

  .  م أنشئت وزارة خاصة للشباب١٩٨٤ وفي عام  -٢.ھذه الفئة الشباب مسؤولة عن يةسة رعا م أصبحت مؤس١٩٦٦عام  - ١ 

  

   ؟ سلطاته الدستورية الثاني قطاع الشباب بعد تولي الملك عبد هللا  ا`نجازات والمبادرات الملكية التي تحققت فيعدد 

  وإشراك الشباب في صنع القرار إع7ن مبادرة فرسان التغيير -٢            ٢٠٠١مجلس ا#على للشباب في عام تشكيل ال-١

  شباب، وتشغيلھم  إط7ق مبادرة تدريب ال  - ٤                    .إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء-٣

   :إط7ق جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين للياقة البدنية-٥

     . والكشف عن قدراتھم الخاصة -  ب.فع مستوى اللياقة الصحية للطلبة ر بھدف  -   أ                              

    

   ؟صفتھم المدنية في القوات المسلحة ا	ردنيةھم بمما ا	ھداف من مبادرة تدريب الشباب، وتشغيلھم عن طريق استخدا

                 ماء الوطني وتعزيز روح ا;نت-٣ .وتدريبھا للحد من الفقر والبطالة -٢ردنية ذات مھارات أ إعداد قوى عاملة -١     

                        الحياة ا`جتماعية في ا`ردن             الوحدة الثامنة                        

  الفصل ا	ول 
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  وي ا;عاقة ا#ردن وقية لjشخاص ذليشكل المظلة القانونية والحق .س ا	على لشؤون ا	شخاص المعوقينس المجليأس تفسر

  

   ؟المجلس ا	على لشؤون ا	شخاص المعوقين عدد أبرز إنجازات

   نظام المعلومات الوطني لjشخاص ذوي اtعاقة إنشاء-٢ .توفير غرف صفية للطلبة ذوي اtعاقة مبادرة مدرستي-١

  مشروع خط الطوارىء للصم    ط7ق -٤                            . فرص العمل لjشخاص ذوي ا;عاقة توفير -٣

  بھدف  ) مكاني بينكم ( حملة وطنية توعوية تحت شعار  تنفيذ  -٥

  . زيادة وعي المواطنين نحو أھمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي اtعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة             

  

  ؟ رت نظرت المجتمع ا	ردني لھا عدد بعض القضايا التي تغي

  .  وتنظيم ا#سرة والصحة ا;نجابية - ٣    .رأة في سوق العمل والحياة العامة  ومشاركة الم -٢   .التوسع في التعليم   -١     

  

   ؟)مقارنة بالدول المجاورةة في ظل الموارد المحدود عليم إلى تطور المجتمع ا	ردني في قطاع التأدى التقدم   ((بين

   التقدم س أسا الطاقة البشرية المؤھلة  أصبح ا;ستثمار في-١              

  .تبط بالتعليم المھني وا#كاديمي  مر بحيث اصبح الحصول على العمل -٢              

  يالمجتمع ا#ردنمن مظاھر تطور    سع في التعليمويعد التو - ٣             

  . ا;نخفاض المستمر في نسبة ا#مية-٤            

  

  : اoمارة من الناحيٮة التعليمية إلى ثEثة ألوية  وقسمت  نظام المعارف وتعديEته  م صدر١٩٣٩وفي عام 

  .اء الكرك ومعان، ولواء البلقاء عجلون، ولو                   لواء 

  

  ً.أعط أسباب كان تطور  أعداد المدارس محدودا

  ي بالتعليم وضعف اھتمام ا#ھال-٣         .مالية ال قلة الموارد -٢     ًح المدارس كان مقتصرا على المدن #ن افتتا-١

  

   ؟ ما دور ا	ردنيون في بناء التعليم في ا	ردن بعد ا`ستقEل

  .  وثمن مواد التعليم -٣               .  ودفع أجور المعلمين-٢              ة بدفع تكاليف التعليم ا#ساسي-١

  

   ؟ تعليم بعد ا`ستقEل في ال البلديات والمجالس القروية ما دور 

  التربية والتعليم وتقديم قطع من ا#راضي لوزارة  -٢                      .مل أعباء بناء المدارس ا#ساسية تح -١

  

  .قر الزامية التعليم ومجانيتهأ      ؟   )في إحداث نھضة تعليمية في ا	ردن  م أثر ١٩٥٢وكان لدستور عام (وضح  

  

   ؟عھد الملك الحسين بن طEلم في بين تطور التعلي 

   وافتتحت الجامعات -٤      وجفت منابع ا#مية -٣           .  وعدد الطلبة -٢    . تضاعف عدد المدارس -١

  

   ؟ بين تطور قطاع التعليم في ا	ردن في عھد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين

             ثورة في استخدام تكنولوجيا المعلومات  شھدت المدارس - ٢                       .tنفاق على التعليم ارتفعت نسبة ا -١

                                وزاد عدد المدارس-٤           .على التعليم المستمر مدى الحياة ً وتركيزأ -٣

  لمنتشرة في محافظات المملكة ميز ا بإيجاد مدارس الملك عبدهللا الثاني للت     وزادت العناية بالطلبة المتميزين -٥

  

  .وفكر من تراث وآداب  ِ وھي حصيلة التطور في المجا;ت اtنسانية جميعھا  : الثقافةعرف 

  

   ؟تتبع التطور الثقافي في ا	ردن منذ تأسيس اoمارة

  لتقى ا#دباء  كان ب7ط الملك عبد هللا ا#ول ابن الحسين م -١

ًول اديبا وشاعرا، وكان  إذ كان الملك عبدهللا ا#-٢   وتشجيعه إصدار ، تطبيقه للنھج الديمقراطيً

   الوعي الثقافي الدالة علىمن المظاھر والمجEت     الصحف                                         

  ة الشرق العربي وصحيف  -                ب،) الحق يعلو (  صحيفة  -       أ:              الصادرةومن أشھر الصحف-٣



 10 

  

   م  ؟١٩٦٦سيس دائرة الثقافة والفنون عام ما أسباب  تأ

  .ن وزارةا;ع7م والسياحة وا{ثارمً  وكانت جزءا والفنانين، ودعم أنتاجھم الفكرياھتمت بالكتاب والمثقفين

  

   ؟ في ا	ردن مظاھر التطور الثقافيأذكر  

  .  كمجلة أفكارصدور المج7ت الثقافية -٢                    تاسيس دائرة الثقافة والفنون - ١ 

  .  ورابطة الكتاب ا#ردنيين  ورابطة المسرحيين ا#ردنيين -٤                          .تأسيس قصر الثقافة و -٣

  . ومؤسسة آل البيت للفكر اtس7مي-٥

  

   م  ؟٢٠٠٢إعEن عمان عاصمة للثقافة العربية عام : أعط أسباب  

  .  لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة- ١                                    

    وعقد المحاضرات بدار الكت وتمثل وذلك بإصإظھارھا ما تزخر به من تراث  و- ٢                                    

  . إقامة معارض للفنون التشكيلية- ٣                                    

  

  ؟)مكتبة ا`سرة ( قراءة للجميع عرف مھرجان ال 

 المؤلفات في  شتى المعارف اtنسانية، وبيعھا بأسعار  م  ويھدف الى اصدار٢٠٠٧ بدأت عام مشاريع الوطنية الذي يعد من ال
  .رمزية للحث على القراءة وا;ھتمام بالكتاب

  

   يحتوي بمدينة عمان منطقة راس العين   لتشجيع السياحة الثقافية انشىء في  :عرف متحف ا	ردن 

  .                                      آثار ا#ردن التاريخية

  

    ٠٧٩٦٣٢١٧٥٣ا`ستاذ زكريا الرفاعي 

  

    ١٩٥٠أول وزارة للصحة  عام 

   ؟عدد المسشفيات الحكومية والخاصة بعد ا`ستقEل  في ا	ردن

  ) ستشفى ا#مراض الصدرية ومالمستشفى الحكومي في أربد ، و " البشير" المستشفى الحكومة في عمان  (           

   ) مستشفى اtيطالي ، ومستشفى ملحس،  ومستشفى فلسطين ( :لمستشفيات القطاع الخاص، ومنھا ا                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟  الخدمات الطبية الملكيةبين تطور 

  ثم أخذت بالتوسع الكبير في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية -٢                                      . م ١٩٤١منذ عام  بدأت -١

   . مثل المدينة الطبية المستشفيات العسكريةأنشئت العديد من  -٤   .ةصحدنيين للحا;ت المحولة من وزارة الومعالجة الم-٣

  .ركة بقوات حفظ الس7موارسال الفرق الطبية بالمھمات اtنسانية على المستوى الدولي ، والمشا  -٥

   ؟  م١٩٧٣مدينة الحسين الطبية عام علل إنشاء  

  لتكون المركز التحويلي والتعليمي للخدمات الطبية الملكية                                                   

 

 0796321753                                  مدارس ا;تحاد الثانوية ا#ستاذ زكريا الرفاعي           

ًيتميز قطاع الرعاية الصحية ا	ردني بالجودة العالية اقليميا ودوليا -:أعط أسباب  ً.    

   .باء والممرضين والفنيين المؤھلين وجود ا#طبسبب - ١   

  وتوافر المستشفيات العامة والخاصة  - ٢   

   عبد هللا ى الملك المؤسس كمستشفى الجامعة ا#ردنية ومستشفمعية التعليميةالمستشفيات الجا -٣  

   مثل مركز الخ7يا الجذعية ا#ردنيالمراكز العلمية البحثية  -٤  

  ومراكز طبية متخصصة -٥  

  . منھا المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة ، ومركز الحسين للسرطان                  
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 ا`ستاذ زكريا الرفاعي                                                                                                          مدارس ا`تحاد الثانوية 

  الوحدة الخامسة  الدرس ا	ول والثاني 

  :يعة نظام الحكم في ا	ردن طب-١

   نيابي ملكي وارثي     - مدني نيابي ملكي       د-ملكي وراثي نيابي      ج-           بمدني  ملكي وراثي  -أ       

             

  : من الدستور ا`ردني  عرش المملكة ا	ردنية الھاشمية وراثي في أسرة الملك ٢٨ حسب المادة -٢
�           −�� �                 ��	 
� 
��−�    
���� 
� �� ��	  −�                  
���� 
� ���� − ���� 
� ����  

   -:  من الدستور ا	ردني إذا لم يكن لمن له و`ية الملك عقب   تنتقل إلى ٢٨تستند وراثة العرش في ا`ردن  حسب المادة  −�

   أكبر أبناء أخوته -  أكبر أبناء ا#بن ا#كبر           د- أكبر أخوته                 ج- ب أكبر أبنائه            -        أ

  

  : عند تشكيل مجلس الوزراء يجب أن  يتقدم ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب للحصول على الثقة خEل -٤

   أسبوع   - أشھر                         د ث7ثة- شھرين                      ج- شھر                      ب-      أ

  

   -: السلطة التي تختص بإقرار الموازنه العامة للدولة ھي -٥

   السياسية -  القضائية                       د- التنفيذية                    ج-  التشريعية                     ب-      أ

  

   - :ة العامة للدولة ھي    السلطة التي  تختص  بإعداد الموازن-٦

   السياسية - القضائية                       د- التنفيذية                    ج-  التشريعية                     ب-     أ

  

  :  السلطة التي تختص باقتراح مشاريع القوانين ھي -٧

   السياسية - القضائية                       د-     ج التنفيذية               -  التشريعية                     ب-    أ

  

  ً. السلطة التي تطبق القانون الذي ينظم سلوك ا	فراد وعEقتھم بالدولة وببعضھم بعضا-٨

   السياسية - القضائية                  د- التنفيذية                    ج-  التشريعية                     ب-        أ

  

  : القضاة بموجب الدستور ا	ردن يعينون ويرقون ويعزلون  في المحاكم النظامية   بقرار  يصدر عن -٩

   مجلس ا;عيان -   المجلس القضائي        د-  مجلس النواب               ج- مجلس الوزراء           ب-     أ

  

  :  من المحاكم الدينية  في ا	ردن - ١٠

   محكمة الصلح - المحاكم النظامية            د-  المحاكم الخاصة           ج- لشرعية    ب المحاكم ا-        أ

  

  : تناط السلطة التشريعية في ا	ردن بــ - ١١

   الملك ومجلس ا#مة -  مؤسسة العرش ومجلس الوزراء     د-  مؤسسة العرش    ج-  مجلس الوزراء    ب-    أ

  

  :  ١٩٤٦ م حتى ا`ستقEل عام ١٩٢٩ التي شكلت   في المدة ما بين عام  عدد المجالس التشريعية - ١٢ 

   ستة-  خمسة                      د- أربعة                 ج-   ث7ثة                         ب-        أ

  

   -: وحدة الضفتين عام -  ١٣ 

  ١٩٤٨ -                          د١٩٥٠   -         ج        ١٩٦٧  -                               ب١٩٤٦ -     أ

  

  :  وقد عرفت باسم الحكومة ١٩٥٦ تم تشكيل  أول حكومة ائتEفية  في ا	ردن عام - ١٤ 

   العربية - الوطنية                         د-  المحلية                   ج-  القومية                            ب-       أ

  

   - :١٩٦٧ من أبرز الصيغ البديلة للمجلس النيابي ا	ردني  بعد حرب عام - ١٥ 

   مشروع المجلس الوطني ا;ردني        -  المجلس التشريعي  ا;ردني                                           ب-      أ

   المجلس القضائي - د مشروع ا;تحاد الوطني ا#ردني                                  -       ج

  

  :   آخر المجالس النيابية في عھد الملك الحسين بن طEل  المجلس النيابي - ١٦

   الخامس عشر - الثالث عشر             د- الثاني عشر          ج-   الحادي عشر                      ب-     أ

  

  :ًعندما يمتلك كل ناخب عددا من ا	صوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته ا`نتخابية يسمى النظام ا`نتخابي ب   - ١٧

   القائمة  النسبية المفتوحة -  ا;نتخاب الفردي      د- ا;نتخاب با#غلبية        ج-  نظام الصوت الواحد    ب-    أ
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  : ات  عام  تأسست الھيئة المتستقلة لEنتخاب– ١٨

  ٢٠١٤  -                              د٢٠١١ -                    ج٢٠١٢  -                     ب١٩٩١ -     أ

  

  :  عودة الحياة الديمقراطية وانتخاب المجلس النيابي الحادي عشر عام - ١٩

  ٢٠١١ -                                  د   ١٩٨٩ -                     ج١٩٩٩ -                    ب١٩٥٦ -   أ

  

  :  حل المجلس النيابي العاشر  عام - ٢٠

  ١٩٨٩ -                                     د١٩٨٨ -                     ج١٩٩٩ -                    ب١٩٥٧ -   أ

  

  :جلس النيابي التاسع ليصبح المجلس النيابي العاشرعام  تعديل مواد دستورية oجراء انتخابات  لملء المقاعد الشاغرة في الم- ٢١

   ١٩٨٩ -                                     د١٩٨٤ -                     ج١٩٦٧ -                    ب١٩٥٧ -    أ

  

  : اخر مجلس نيابي يجمع الضفتين تم انتخابه عام - ٢٢

  ١٩٨٩ -                                     د١٩٨٤ -                ج     ١٩٦٧ -                    ب١٩٥٧ -    أ

  

٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ج ج ج ب د ج ج ج ج ج د أ ج ج ب ب أ أ ب ب د

 ب

  

 ا`ستاذ زكريا الرفاعي                                          مدارس ا`تحاد الثانوية 

   ا`ردن  الوحدة السادسة                                  المؤسسات العسكرية وا`جھزة ا`منية في

   عEمة ١٥:   ضع دائرة حول رمز اoجابة الصحيحة  

  :  المرحلة الرابعة في تطور القوات المسحلة ا	ردنية كانت بين عامي - ١

  )  م ١٩٧٥ – ١٩٦٧ ( - د)        م ١٩٩٩ – ١٩٧٧ ( -ج)       م ١٩٧٦ – ١٩٦٧ ( -ب)     م ١٩٥٣ – ١٩٢١ ( -أ

                      

  : لحة إلى  تم تحويل قوة الحدود في المرحلة ا	ولى لتطور القوات المس- ٢

   قوة ا#من العام - قوة البادية                            د-  القوة العربية                               ج-  قوة السيارة                      ب-أ

  

  :  تم اطEق اسم الجيش العربي على جيش اoمارة  عام - ٣

   ١٩٤٦ -                                 د١٩٢٤ -                                   ج       ١٩٢٣ -                         ب١٩٢١ -أ

  

  :   تم تشكيل سEح الجو الملكي في مراحل تطور القوات المسحلة في المرحلة - ٤

   الخامسة -                                د الثانية        -   ا;ولى                                       ج- الرابعة                      ب-أ

  

  :  تم تعريب قيادة الجيش العربي عام - ٥

  ١٩٥٣ -                                         د١٩٢١ -                                       ج١٩٤٦  -                   ب١٩٥٦ -أ

  

  :يب قيادة الجيش العربي  ھو   أول رئيس ل{ركان في الجيش العربي بعد تعر- ٦

   علي أبو نوار        - زيد بن شاكر                                    د-  حابس المجالي                             ج- راضي عناب        ب-أ

   

  : من  الدول التي شارك  فيھا ا	ردن فيھا بقوات حفظ السEم الدولية - ٧

   سيراليون - جنوب افريقيا                            د- اليمن                    ج-            ب سوريا         -   أ

  

  :قامت القوات المسلحة ا	ردنية بتسيير المستشفيات العسكري إلى المناطق المنكوبة في العالم مثل  -٨

   العراق - نس                                      د تو- اليمن                     ج- سوريا                      ب-أ

  :  ارتبط تشكيل جھاز ا	من العام في ا	ردن بتأسيس - ٩

   الجيش العربي -  قوات الدرك                          د- الدفاع المدني               ج-المخابرات العامة        ب -أ

  :   تأسس جھاز الدفاع المدني عام -١٠

  ١٩٥٦ -                                  د١٩٢١ -                                       ج١٩٤٦  -                     ب١٩٦٤   -أ
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  :  تأسست دائرة  المخابرات العامة عام  -١١

  ١٩٦٤ -                              د           ١٩٢١ -                                              ج١٩٤٦  -          ب١٩٥٦ -أ

  

 وتقوم  المخابرات العامة  بموجب قانونھا بالمھام والعمليات ا`ستخبارية في سبيل أمن المملكة ا	ردنية   وسEمتھا -١٢
  :وبا	عمال والمھام التي  يكلفھا بھا 

   رئيس الوزراء -;من العام                   د مدير ا- قائد الجيش العربي                 ج- وزير الداخلية     ب-أ

  

  : شكلت قوات الدرك في عام -١٣

  ٢٠٠٨ -                                         د١٩٢١ -                                       ج٢٠١٤  -             ب١٩٩٩ -أ

  

  : حراسة   المنشآت والبعثات الدبلوماسية من مھام - ١٤

   قوات الدرك - المخابرات العامة                                         د- ا;من العام                 ج- لدفاع المدني        ب  ا-أ

  

  : تم  إلغاء المعاھدة ا	ردنية البريطانية في عام -١٥
  ١٩٥٧ -                                        د                  ١٩٥٥ -                      ج١٩٥٦  -               ب١٩٩٩ -أ

  

١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 د د د د د د د د د أ أ ب ب ج ج

  

  دوائر  الوحدة السابعة                                                                        تاريخ ا`ردن 

  ا`ستاذ زكريا الرفاعي                                          مدارس ا`تحاد الثانوية 

   - : تم شق قناة  الملك عبد هللا  على نھر -١

   الفرات - الزرقاء                    د-  اليرموك                 ج- ا;ردن                   ب-أ

  

   -: من أھم السدود  في ا#ردن  -٢

   جميع ما ذكر - سد وادي العرب         د-  سد الوحدة                    ج- سد الموجب         ب-أ

  

   -:في عھد اtمارة  في مدينة  اقيم أول معرض زراعي صناعي -٣

   السلط - أربد                      د-  عمان                         ج- الكرك              ب-أ

  

  :   من الصناعات التعدينية والتحولية في ا;ردن صناعة -٤

   جميع ما ذكر -     د الزجاج              - اtلكترونية                ج-  ا#دوية               ب-أ

  

   -: من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري  وتطويره في ا	ردن -٥

   جميع ما ذكر - الغرف التجارية  د- المؤسسة ا;ستھ7كية المدنية      ج-  مؤسسة المواصفات والمقاييس       ب-أ

  

  :  صدر قانون تشجيع ا`ستثمار عام -٦

   ١٩٩٥ -                      د٢٠١١ -            ج١٩٩١ -             ب١٩٩٠ -أ

  

   - : تأسست الھيئة المستقلة لEنتخابات عام -٧

   ٢٠١٢ -                      د٢٠١١ -          ج١٩٩٥ -             ب١٩٩٠ -أ

  

   بلغ  عدد المواقع ا	ثرية المسجلة  في مناطق المملكة ا`ردنية  ؟-٨

   الف موقع ١٣ - ا{ف موقع         د٧ - ألف موقع         ج١١ -           ب ا{ف موقع       ٥ -أ

  

   من مواقع السياحة الدينية في ا`ردن ؟-٩

   أم قيس -  متحف ا#ردن             ج- جبل  نيبو           ج- قلعة الكرك         ب-أ

  : من المصايف في ا	ردن - ١٠

   المغطس - البحر الميت               د-             ج دبين  -  ا#زرق              ب-أ

  زكريا الرفاعي                                          مدارس ا`تحاد الثانوية ا`ستاذ 
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   - : حرب الخليج الثانية عام -١

   ١٩٨٠ -                     د٢٠٠٣ -                                   ج١٩٩١ -                                   ب١٩٩٠ - أ

   - : تم إنشاء الصندوق الھاشمي لتنمية البادية عام -٢

   ١٩٨٠ -                     د١٩٩١  -                            ج٢٠٠٣  -                                   ب١٩٩٠ - أ

   -:اة أردنية منصب وزاري عام  تقلدت أول أمر-٣

   ١٩٨٠ -                   د١٩٨٢  -                            ج١٩٧٩  -                                    ب١٩٩٣ - أ

   تاسست اللجنة الوطنية ا	ردنية  لشؤون المرأة عام ؟ -٤

  ١٩٨٠ -                     د١٩٩١  -                   ج         ١٩٩٢  -                                    ب١٩٩٠ -أ

  

   -: أول مشاركة للمرأة في البرلمان ا	ردني  عام -٥

   ٢٠٠١ -                   د١٩٨٢  -                               ج١٩٧٩  -                                  ب١٩٩٣ -أ

  

  -:مجالس البلدية عام  أول مشاركة للمرأة ا	ردنية في ال-٦

   ٢٠٠٠ -                   د١٩٨٢  -                             ج١٩٩٠  -                                 ب١٩٩٥ -أ

  

  : صادق ا	ردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة  عام -٧

   ١٩٩٧ -                   د١٩٨٢  -                      ج      ١٩٩١  -                                 ب١٩٩٢ -أ

  

   -: أنشئت إدارة حماية ا	سرة التابعة لمديرية ا	من العام  عام -٨

  ٢٠١١ -                   د٢٠٠٢  -                              ج١٩٩٢  -                                ب١٩٩٧ -أ

  

  -:شئت عام  أول وزارة للشباب أن-٩

   ١٩٧٩ -                   د٢٠٠٥  -                          ج١٩٩٩  -                                 ب١٩٨٤ -أ

  

   -: تم تشكيل المجلس ا	على للشباب عام - ١٠

  ٢٠١١ -      د             ٢٠٠٣  -                            ج٢٠٠٢  -                                ب٢٠٠١ -أ

  

  :  بلغت ٢٠١٥ نسبة ا	مية في ا	ردن عام - ١١

   %  ٨ -د%                               ٦ - ج%                                          ٤ - ب%                    ٢ -أ

  

  : بلغت ١٩٥٢ نسبة ا	مية في ا	ردن عام - ١٢ 

   % ٨٨ -د%                               ٦٦ -                                      ج%     ٤٤ -ب%                    ٢٢ -أ

  

  -: ھي ١٩٢٦ الصحيفة التي تغير اسمھا إلى الجريدة الرسمية عام - ١٣

   الشرق العربي - مجلة جرول                            د-  أفكار                                 ج- الحق يعلو            ب-  أ

   

  : إعEن   عمان  عاصمة للثقافة العربية عام - ١٤

  ٢٠٠٢ -                                     د٢٠١٣  -                            ج٢٠٠٣  -                  ب٢٠٠٧ -أ

  

  :ت   عاممن المشاريع الوطنية الرائدة التي بدأ)مكتبة ا`سرة (  مھرجان القراءة للجميع - ١٥

  ٢٠٠٧ -                                  د٢٠١١  -                               ج١٩٤٦  -               ب٢٠١٧ - أ

   : تأسست اول وزارة للصحة عام- ١٦

  ١٩٥٠ -                   د١٩٤٦  -       ج١٩٢١  -            ب١٩٥٥ -أ
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