
 

 

دقيقة  04الزمن :                                                                                           :االسم   
9240/ 2/ 22 التاريخ :                   9240-8402 التقييم األول / الفصل الثاني     .ث.م             2:الصف  

(24العالمة :)        /تاريخ االردن                          في مبحث                           2عدد الصفحات :     
معلمة المادة : نداء ابو عمران                                                                          5عدد االسئلة :    

 السؤال االول : )         /6(
:وضحي المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية  

 
 مؤسسة العرش: .0

ج( هي مؤسسة تتمثل في الملك للملكة األردنية الهاشمية والعرش األردني الوراثي كما جاء في مادة 

 العامر.( وتقع قاعة العرش في قصر رغدان 82الدستور)

 الحكومة.2

المصلحة  ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتضيات -الوزراء ب -هو مجلس يتألف من أج( 

 العامة وتعد الحكومة صاحبة الوالية العامة على شؤون الدولة كافة.

 .لبيان الوزاريا .3

 بتنفيذه في إليها جاللة الملك وتتعهد الحكومة هو خطة عمل الحكومة بناًء على الكتاب التكليف السامي الذي وجههج( 

 مدة واليتها وتسأل من مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه.

 المجلس الوطني االستشاري. .0

ممثلة  هو مجلس معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء وكانت مدته عامين. وجاءت تركيبة المجلسج( 

 االجتماعية واالقتصادية كافة.لشرائح المجتمع وفئاته السياسية و

 .قناة الملك عبد هللا .5

هي قناة مياه شقت على نهر اليرموك في مطلع الستينيات من القرن الماضي وشقت نتيجة قلة األمطار واالعتماد عليها (( ج

 .وتناقص المياه المخصصة للري
 
؟ دافوس مؤتمر .6  

ج- هي سلسلة من المؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي بدات عام 1791م في مدينة دافوس بسويسرا . و 

استضافت االردن في منطقة البحر الميت  ثماني مؤتمرات حقق االردن عن طريقها وبجهود الملك عبدهللا الثاني اتفاقيات 

 ومشاريع اقتصادية اسهمت في :

  1- دفع عجلة التنمية     8- ونتشيط االقتصاد  الوطني



 

 

 

 السؤال الثاني : )      / 4(
 عللي ما يلي:

 (1)تراجع اإلنتاج الزراعي من حبوب والزراعات الصيفية. .0

 .بسبب تطور قطاع االقتصاد وبعد االستقالل -أ(( ج 

 .تراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعة البعلية -ب  

(1)واالجتماعية الخارجية والداخلية.علل: شهدت الحياة النيابية مجموعة من المستجدات القانونية والسياسية  .8  

 ج( أ- نتيجة نكبة فلسطين عام1792م.    ب- اتحاد ما تبقى من األراضي الفلسطينية مع األردن بوحدة الضفتين 

 (1)م.1691فسر: تمديد مدة المجلس النيابي التاسع بعد انتهاء مدته عام. .3

واالحتالل  1بسبب تعطل وظيفة السلطة التشريعية وتأجيل جلسات مجلس األمة نتيجة حرب حزيران عام -أج( 

 اإلسرائيلي للضفة الغربية.

 (1) 2001اجل انتخاب المجلس النيابي الجديد بعد  .9

 ظروف مر بها االردن المتمثلة بتداعيات حرب الخليج الثانية ب. االنتفاضة الفلسطينية .-ج( أ

 السؤال الثالث :  )         /4(
 أكملي الفراغ باإلجابة الصحيحة  :

(1.فوائد الزراعة في االردن )1  

   ج(( أ-تسهم في توفير الغذاء.   ب-تعزيز األمن الغذائي.    ج-تطوير القطاعات االقتصادية.  د- توفير فرص العمل.

(0.0) حماية االستثماراتعلى عاتقة من اجل  االردن التي اتخذها االجراءات عدد .8  
 ج: 1- توفير البيئة االمنة لالستثمار      ب- صدر قانون تشجيع االستثمار عام 1771م

 
(1) االردن لنظام التجارة في االصالحية عدد البنود.ٍ 9  

 ج: 1- ازالة القيود امام انتقال رؤوس االموال           8- جذب االستثمار             3-توقيع اتفاقيات التجارية عدة 
 

(0.0) إنشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة  .0  
 أ- مشروع العبدلي في عمان

(0.0من االدلة على صيغ بديلة للمجلس النيابي تدل على مشاركة الشعب مع القيادة الهاشمية في صنع القرار .).9  

 أ.مشروع االتحاد الوطني االردني 1798م    ب. المجلس الوطني االستشاري 1792م.



 

 

(0.0. من نتائج توفر بيئة امنة ومستقرة في االردن في االردن على السياحة .) 1  

 أ.تزايد النشاط السياحي    ب. توفر إدارة الشرطة السياحية الحامية للسياح راخل المملكة .

 السؤال الرابع : )         /2(
 قارني بين أنواع السياحة من حيث:

 من حيث السياحة الدينية  السياحة البيئة 
 -2الجبلية و الغابات صيفا  االماكن زيارة    -1

 -3زيارة المناطق المنخفضة الدافئة شتاء 
 المحميات الطبيعية

 

 االسالمية الدينية المقدسة االماكن زيارة -1

 مجال السياحة 2- زيارة االماكن الدينية  المسيحية

 السؤال الخامس  : )         /4(
 ضعي دائرة حول رمز االجدابة الصحيحة :

.بلغ عدد المواقع االثرية المسجلة في مختلف أنحاء العالم بـ:0  
 أ.ثالث آالف موقع أثري       ب. 34 ألف موقع اثري     ج.03 الف موقع اثري       د.ثالثة وثالثين الف موقع اثري

ي صناعة :.من ابرز التطورات في القطاع الصناع2  
 أ. الصناعات المعدنية       ب. صناعات ورقية            ج.صناعات االلكترونية     د . )ب+ ج(     

.أقيم أول معرض زراعي صناعي  في  االردن عام :3  
 أ. 0955م                      ب.0952 م                  ج.0925 م            0. 0924م

الزراعية ذات الجودة العالية وذلك بسبب :.تناقص االراضي 0  
 أ. قلة المياه وتذبذبها   ب. تزايد مشكلة الجفاف  ج.ضعف التخطيط المسبق بين المزارعين والسوق  د.الزحف العمراني  

.احتوت االتفاقيات التجارية بين االردن والدول العربية على :5  
 أ. اعفاء المنتجات من الرسوم         ب. نشاط تجارة " الترانزيت "         ج. )أ+ب(           د. ال شيء مما ذكر 

.ابرز صالحيات الملك :2  
أ.إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية   ب. إقرار موازنة عامة   ج.حماية المجتمع من الجريمة  د.تعيين رئيس مجلس 

 االعيان وأعضائه 
هي :.المحكمة التي تشمل محكمة الطوائف الدينية 7  

 أ. المحاكم الخاصة            ب. المحاكم الشرعية             ج. المحاكم النظامية         د. المحاكم الدينية 
.المجلس النيابي الذي مدد أكثر من مرة هو :8  



 

 

 أ. المجلس التاسع       ب. المجلس العاشر             ج. المجلس الثالث عشر           ج.المجلس الوطني االستشاري 
 

انتهت األسئلة -  


