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 دقيقة  04الزمن :                                                                                  االسم :               
9248/   /    التاريخ :                    9248-8142 / الفصل الثاني ثاني التقييم ال     .ث.م             2:الصف  

(24العالمة :)        /                        /اجابةتاريخ االردنفي مبحث                      2عدد الصفحات :     
معلمة المادة : نداء ابو عمران                                                                           0عدد االسئلة :    

 السؤال االول : )         /6(
:بالمفاهيم والمصطلحات التاليةوضحي المقصود   

 
 1. األحكام العرفية

الظروف  هي مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة األزمات وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزولج( 

 .الطارئة وتمنح فيها السلطة التنفيذية صالحيات واسعة حتى يستتب األمن واالستقرار في البالد

  .قانون األحزاب  .2

    (تتناول)م وهو يدل على مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة والتي 1992هو قانون صدر عام ج( 

 أوجه الحياة السياسية والحزبية، مما خلق توجها لدى السياسيين إلنشاء أحزاب سياسية. تنظيم مختلف-أ    

المركز الجغرافي الملكي. .3  

   ج(( هي الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات.
 

KADDB .4  

.   ج(( هو مؤسسة عسكرية تأسست عام 1111م تعمل في 1-مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج 

 األولية من المعدات المدنية والعسكرية . 2- لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصويرية. 

لميثاق الوطني.ا5  

م بوصفه اإلطار الذي يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق 1991ج( هي فكرة ظهرت عام 

 عليها القوى السياسية وفئات المجتمع األردني المختلفة.

تعريب قيادة الجيش. .6  

ج(( هو قرار اتخذه الملك حسين بن طالل في األول من آذار عام 1196م حيث أنه شغل ضباط إنجليز في مناصب مهمة 

في أ-القيادة العامة. ب-قيادة التشكيالت. وبلغ عددهم في عام 1196م أربعة وستين ضابط. بقيادة الضابط )جون كلوب( 

 القائد العام للجيش وتلخص هذا القرار بجعل القيادة عربية.
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 السؤال الثاني : )      / 6(

 (1)م.1957-م1441نشطت الحياة الحزبية بين .8

 .م1952إصدار الدستور عام -. جم1191وحدة الضفتين عام -. بم1946بسبب استقالل األردن عام -ج( أ

(1) إيقاف النشاط الحزبي. .2  

 ج( أ-بسبب مخالفة بعض األحزاب للشروط التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة للعمل الحزبي.

 ب-توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليميا ودوليا.

 ج-للحفاظ على امن الوطن وسالمته.

(1)يتوقف نشاط جماعة اإلخوان المسلمين.لم  .3  

 ج( أ- بحكم أنها جمعية خيرية اجتماعية.  ب- ليست حزبا سياسيا.

 4. سميت مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية بمرحلة التحول الديمقراطي.)1(

ج( أ-ألنها شهدت إعادة انطالق الحياة النيابية من جديد. ب-إجراء االنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب 

 السياسية بالترشح لالنتخاب.

 9. إنشاء معهد تدريب عمليات السالم.)1(

    ج((1-لما حظيت به القوات المسلحة األردنية من سمعة طيبة. 2- وإشادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطه.

(1)الدولية. اختيار األمم المتحدة الجيش العربي ليؤدي دوًرا إنسانًيا في حفظ السالم .6  

 ج(( لما تتمتع به القوات المسلحة من أ- تدريب.    ب-انضباط.

 السؤال الثالث :  )         /3(
 أكملي الفراغ باإلجابة الصحيحة  :

(1من أبرز التطورات التي شهدتها القوات المسلحة بعد قرار تعريب قيادة الجيش. ).1  

  ج(( أ-إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في عام 1191م وخروج القوات البريطانية من األردن.

  ب-ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود.

  ج-تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش مثل:1( ألوية الحرس الملكي.
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 2( سالح الدروع الملكي.  3( كتائب المدفعية.     4( ألوية جديدة للمشاة مثل )أ-لواء اإلمام علي بن أبي طالب. 

 ب-لواء القادسية.  ج-لواء حطين.     د-خالد بن الوليد.           ه-لواء اليرموك(.

 

(1)األردني في مجال االنقاذ واإلخالء. -الجيش العربي–الذي يقوم به  ةر اإلنسانيادواال من  .2  

   ج(( أ-فتح الطرق بإزالة االنقاض والثلوج واخالئها من اآلليات.      

   ب-البحث والتحري واالنقاذ في حاالت الغرق   عن طريق القوة البحرية الملكية.

(1)من مظاهر مرحلة التحول الديمقراطي إطالق الحريات العامة، وضح كيف. .3  

ج( أ-الغاء االحكام العرفية المقيدة للحريات.        ب-السماح بإصدار العديد من الصحف والمجالت والمطبوعات 

 المتخصصة.

 السؤال الرابع : )         /5(
 (3)أكملي الجداول التالية بالمقارنة :
 األردني في المرحلة األولى من حيث. قارن بين تشكيالت الجيش العربي

 2(2) .بين الحروب التي أثرت على األردن عسكرًيا وسياسًيا من حيث 

 دور الجيش العربي األردني فيها الفترة اسم الحرب الرقم

 قدم فيها الجيش العربي األردني الكثير من أسلحته. -1 م1161 حرب حزيران 1

 احتلت اسرائيل الضفة الغربية. -2

 حقق فيها الجيش العربي األردني أول انتصار على جيش العدو االسرائيلئ. م1161 الكرامةحرب  2

 

 قوة األمن العام القوة السيارة. القوة العربية من حيث

هي قوة جاءت مع األمير عبد هللا  المفهوم

 بن الحسين من الحجاز إلى معان

هي جزء من تشكيالت الجيش 

العربي األردني في المرحلة 

 األولى.

هي جزء من تشكيالت الجيش 

العربي األردني في المرحلة 

 األولى.

 ( ضابط.29) -أ المكونات

 ( جندي.291) -ب

 من سرايا فرسان. -أ

 مشاة عدد أفرادها)191( فرًدا.

 قوة الدرك الثابتة. -أ

 قوة الهجانة. -ب


