
  ١  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 تُعد والسلم، الحرب وإعالن ياتق واالتفا المعاهدات إبرام
  : صالحيات من

  بدائل الفقرة 

  الملك   أ

  النواب  مجلس  ب

    الوزراء مجلس  ج 

    األعيان مجلس  د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ٢  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  صورة...) (القطعة، 

  

  

  :هو ، كافة الدولة شؤون على العامة الوالية صاحب

  بدائل الفقرة 

  مجلس القضائي ال  أ

  النواب  مجلس  ب

  الوزراء  مجلس  ج 

  األعيان  مجلس  د

  ج   مفتاح اإلجابة 
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  ٣  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

االستشاري الملك الذي تم في عهده إنشاء المجلس الوطني 
  : بوصفه حال مؤقتاً لسد الفراغ الدستوري

  بدائل الفقرة 

  األول عبدهللا   أ

  الحسين بن طالل   ب

  طالل  بن عبدهللا   ج 

  عبدهللا الثاني    د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ٤  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  :أمام ولؤمس الوزراء مجلس فإن الدستور ألحكام اقوف

  بدائل الفقرة 

      األمةمجلس   أ

  ديوان المحاسبة    ب

  المجلس القضائي    ج 

  المحكمة الدستورية     د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ٥  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

   ـ ب األردن في  التشريعية السلطة  تناط

  بدائل الفقرة 

  الوزراء  ومجلس كالمل  أ

  األمة ومجلس كالمل  ب

  والمجلس القضائي  كالمل  ج 

  الدستورية والمحكمة كالمل  د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ٦  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

 

  :األردن في  الدينية المحاكم من 

  بدائل الفقرة 

  المحاكم النظامية      أ

  المحاكم الخاصة  ب

  محاكم الطوائف     ج 

  المحكمة الدستورية  د

  ج  مفتاح اإلجابة 
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  ٧  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 عام  األردن في  ائتالفية حزبية حكومة أول تشكيل مت
   الحكومة: باسم  عرفت دقو م،١٩٥٦

  بدائل الفقرة 

  الوطنية    أ

  القومية    ب

  الحزبية    ج 

  العربية   د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ٨  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 عام صدر الذم الجديد النيابي  االنتخاب انونق بحسب
   : النواب مجلس د أعضاءعد أصبح ،م ٢٠١٦

  بدائل الفقرة 

  ية ئ النسا للكوتا مقعد ١٥ بينهم منواً عض ١٥٠  أ

  ية ئالنسا للكوتا عداقم ١٠ بينهم من واً عض ١٠٠  ب

  ية ئالنسا  للكوتا مقعد ١٢ بينهم من اً عضو١٢٠  ج 

  ية ئالنسا  للكوتا مقعد ١٥ بينهم من اً عضو١٣٠  د

  د  مفتاح اإلجابة 
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  ٩  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

ظهرت في المرحلة الثانية من   إحدى االنجازات التالية
  الجيش العربي:   -تطور القوات المسلحة احل رم

  الفقرة بدائل 

  تشكيل لواء الحرس الملكي  أ

  تجنيد النساء الجامعيات في العمل اإلداري   ب

  إنشاء مديرية الحرب االلكترونية    ج 

  إنشاء مركز إدارة األزمات  د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ١٠  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  أول األردني العربي الجيش فيهاقق ح التي الحرب
  : يه ،يلي ئاإلسرا العدو  جيش على عربي انتصار

  بدائل الفقرة 

  ١٩٦٧حرب حزيران   أ

  ١٩٧٣حرب تشرين   ب

  ١٩٦٨حرب الكرامة   ج 

  ١٩٤٨ فلسطين حرب  د

  ج   مفتاح اإلجابة 
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  ١١  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  الجيش  في الخاصة واتق ال  بها  ومقت التي  المهام من
   :العربي

  بدائل الفقرة 

  إصدار الخرائط   أ

  اإلرهاب مكافحة  ب

  العسكرية المعدات تصنيع  ج 

  بناء الجسور  د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ١٢  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  المتمثل األردني العربي  الجيش هب  ومقي الذم الدور
  ،التحتية والبنية تصاديةاالق المشاريع تنفيذ يف بالمشاركة

  :هو

  بدائل الفقرة 

  تنموي ال  أ

  قومي ال  ب

  عسكريال  ج 

    نساني اإل  د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ١٣  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

منع الجرائم والعمل على   عنالمسؤول  األمني الجهاز
  : هو ، مرتكبيهاوالقبض على  اكتشافها وتعقبها،

  بدائل الفقرة 

  الدفاع المدني   أ

  األمن العام  ب

  المخابرات العامة   ج 

  قوات الدرك  د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ١٤  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث وأدواته  
   واإلشراف عليها من مهام: 

  الفقرة بدائل 

  الدفاع المدني   أ

  األمن العام  ب

  المخابرات العامة   ج 

  قوات الدرك  د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ١٥  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

من الدول التي شاركت فيها األردن بمهام حفظ السالم 
  الدولية: 

  بدائل الفقرة 

  سوريا    أ

  اليمن   ب

  ن سيراليو  ج 

  الصومال  د

  ج  مفتاح اإلجابة 
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  ١٦  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 إنهاء  بعد األردني العربي للجيش أركان يس ئر أول
  : هو ،كلوب جون ياإلنجليز القائد خدمات

  بدائل الفقرة 

  راضي عناب   أ

  مشهور الجازي  ب

  علي أبو نوار  ج 

  حابس المجالي   د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ١٧  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  على  تسريوالذي  عسكريةال صبغة ال ذو األمني الجهاز
 وأفراد ضباط على السارية القوانين وأفراده ضباطه 
   :هو  ،ة األردني المسلحة القوات

  بدائل الفقرة 

  الدفاع المدني   أ

  األمن العام  ب

  المخابرات العامة   ج 

  الدركقوات   د

  ج  مفتاح اإلجابة 
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  ١٨  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  األردن حصول بعد للسكان يس ئالر  يتصادقاال النشاط
   :هو ،م  ١٩٤٦ عام هاللقاست  على

  بدائل الفقرة 

  الصناعة   أ

  الزراعة   ب

  السياحة   ج 

  التجارة  د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ١٩  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  في الصناعي طاع قلل الداعمة الصناعية المؤسسات من
  : هي ،األردن

  بدائل الفقرة 

  الحرة  المناطق مؤسسة  أ

     اييس قوالم المواصفات مؤسسة  ب

  المدنية  االستهالكية المؤسسة  ج 

  التجارية  الغرف   د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٠  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

   

  :هي  ،الحرة التجارة يةقاتفا األردنمعها  عقوالدولة التي 

  بدائل الفقرة 

  الهند  أ

  روسيا  ب

  اليابان   ج 

  الواليات المتحدة األمريكية  د

  د  مفتاح اإلجابة 
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  ٢١  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  المنتدى مؤتمرات سلسلة فيها بدأت التي  المدينة
  : هي  ،م ١٩٧١  عام العالمي يتصادقاال

  بدائل الفقرة 

  جنيف   أ

  دافوس  ب

  روما  ج 

  لندن    د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٢  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  التي المشكالت أحد هو المحلي السوق حجم صغر إن
  : طاع قال منها يعاني 

  بدائل الفقرة 

  الصناعي   أ

  التجاري   ب

  السياحي   ج 

  الزراعي   د

  أ  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٣  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

   

 أنواع من  األردن نهر على  المغطس عقمو زيارة يُعد  
  : السياحة

  بدائل الفقرة 

  العالجية  أ

  الثقافية   ب

  الدينية   ج 

  البيئية   د

  ج  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٤  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

   

  في  البدوية لئبا قال توطين بنجاح  حاول يالذ كالمل 
  و: ه ،القواالنت االرتحال اة لحي داً ح ووضع األردن،

  

  بدائل الفقرة 

  عبدهللا األول   أ

  الحسين بن طالل   ب

  طالل بن عبدهللا   ج 

  الثاني   عبدهللا  د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٥  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

   

  ،األردني البرلمان  في ةئينسا مشاركة أول شهدي الذ العام
  :هو

  بدائل الفقرة 

  ١٩٩١  أ

  ١٩٩٢  ب

  ١٩٩٣  ج 

  ١٩٩٥  د

  ج  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٦  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  صورة...) (القطعة، 

  

  

 رار قال صنع في الشباب كبإشرا   تعنى التي لمبادرةا
  : هي ،السياسي يفقوالتث  الجاد  العمل على والتركيز

  بدائل الفقرة 

  فرسان التغيير   أ

  مدرستي  ب

  قصي  ج 

  حقق  د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   

Awa2el.net



  

  

  ٢٧  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

   

 الرسمي المستوى  على ةقاإلعا ي بذو اهتمت التي  الوزارة
     :هي ،األردن في

  بدائل الفقرة 

  الرياضة والشباب   أ

  الثقافة   ب

  التربية والتعليم     ج 

  وزارة التنمية االجتماعية    د

  د  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٨  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  اآلمنة التعليمية ةبالبيئ االهتمام عهده في  برز يالذ كالمل
  : وه ،والمختبرات ادربالمص اهئنا غوإ

  بدائل الفقرة 

  عبدهللا األول    أ

  طالل بن عبدهللا    ب

  الحسين بن طالل   ج 

  عبدهللا الثاني   د

  د  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

   

 وادم ناعة ص  ويرتط  ىإل دفته   يالت الحكومية ةسسؤالم
  تطوير  طريق نع  ةالمنافس ىعل  ادرةق موعةومس ةئيمر
  : هي ،والمادية والفنية البشرية دراتقال

      

  بدائل الفقرة 

  الهيئة العامة للثقافة       أ

  الهيئة الملكية لألفالم     ب

  هيئة اإلذاعة األردنية     ج 

  المتحف الملكي   د

  ب  مفتاح اإلجابة 
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  ٣٠  رقم الفقرة 

  

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  ،األردني الجذعية الخاليا مركز هل يتبع  يالذ المستشفى
   :هو

  بدائل الفقرة 

  الجامعيعبدهللا المؤسس الملك   أ

  بن الحسين  األمير حمزه  ب

  الجامعة األردنية   ج 

  زيد بن الحسين    د

  ج  مفتاح اإلجابة 

 

  

Awa2el.net


