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 الخامسةالوحدة  
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 األردنالسلطات الدستورية في 

 .أذكر هذه المؤسساتٌعد األردن أنموذجا للدولة الحدٌثة القابمة على المإسسات الدستورٌة، # 

 السلطة القضابٌة. -3 السلطة التشرٌعٌة. -2 السلطة التنفٌذٌة. -1

 

 .العالقة بٌن المإسسات الدستورٌة األردنٌة وضح# 

 .األردنٌةأنها تقوم على التكامل والتعاون فً إدارة الدولة 

 

 : هً الحكومة المسإولة عن تنفٌذ السٌاسات والقواعد التً تضعها السلطة التشرٌعٌة.السلطة التنفيذية# 

 

 مكونات السلطة التنفٌذٌة.  حدد# 

 مجلس الوزراء )الحكومة(. -2 مإسسة العرش. -1

 

 .طبٌعة نظام الحكم فً األردن بين# 

 .وراثً، وٌمثل الملك مإسسة العرش فً المملكة األردنٌة الهاشمٌةنظام الحكم فً األردن نٌابً ملكً 

 

 . )والٌة العهد( ورثة العرش الهاشمً األردنًٌجب أن تتوفر فً الشروط التً  حدد# 

  .أسرة الملك عبدهللا األول ابن الحسٌن مإسس المملكة األردنٌةأن ٌكون من  -1

   .وتكون وراثة العرش فً الذكور من أبنابه -2

 

( من الدستور األردنً أن عرش المملكة األردنٌة الهاشمٌة وراثً فً أسرة الملك 28جاء فً المادة ) "# 

 سسأل ا  المملكة األردنٌة، وتكون وراثة العرش فً الذكور من أبنابه وفقعبدهللا األول ابن الحسٌن مإسس 

 (.سؤال وزاري) هذه األسس بين، "معٌنة 

 األسس التً تحدد والٌة العهد فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة. أذكر# 

تنتقل والٌة الُملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنابه سنا، ثم إلى أكبر أبناء ذلك االبنن األكبنر، وهكنذا  -1

 طبقة بعد طبقة. 

إلى أكبر أبناء إخوته إذا لم ٌكن لمن له والٌة الُملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته، وإذا لم ٌكن له إخوة، ف -2

 .وهكذا حسب الترتٌب
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سررؤال ) أذكررر أرب ررا مررن  ررمحيات الملرر # " ٌمننارس الملننك صننالحٌات متعننددة بوصننفه رأس الدولننة "، 

 .(وزاري

 أبرز صالحٌات الَملك.  أذكر# 

 الملك.اختٌار ولً العهد وتعٌٌن نابب  -2 بد األعلى للقوات المسلحة.قٌادة القوات المسلحة فهو القا -1

 تعٌٌن ربٌس مجلس األعٌان وأعضابه. -4 ٌٌن ربٌس مجلس الوزراء والوزراء.تع -3

 تعٌٌن قابد الجٌش ومدٌر المخابرات ومدٌر الدرك، وإنهاء خدماتهم. -5

 الدعوة إلى إجراء االنتخابات النٌابٌة، ودعوة مجلس األمة االجتماع وافتتاحه وتؤجٌله وحله. -6

 واالتفاقٌات وإعالن الحرب والسلم.إبرام المعاهدات  -7

 المصادقة على القوانٌن بعد إقرارها من مجلس األمة. -8

 إصدار ألقاب الشرؾ ومنح األوسمه والرتب العسكرٌة. -9

 

 الملك التً ترتبط بالسلطة التشرٌعٌة؟  محيات  ما# 

 تعٌٌن ربٌس مجلس األعٌان وأعضابه. -1

 إقرارها من مجلس األمة.المصادقة على القوانٌن بعد  -2

 الدعوة إلى إجراء االنتخابات النٌابٌة، ودعوة مجلس األمة االجتماع وافتتاحه وتؤجٌله وحله. -3

 

: هنو ربنٌس النوزراء والنوزراء النذٌن تنم تعٌٌننهم حسنب الحاجنة ومقتضنٌات المصنلحة مجلس الوزراء# 

 العامة.

 

 ٌه.سبب اختالؾ عدد الوزراء فً الحكومات األردن فسر# 

 الحاجة ومقتضٌات المصلحة العامة.بسبب اختالؾ 

 

ٌتنؤلؾ مجلننس الننوزراء مننن ربننٌس الننوزراء وعندد مننن الننوزراء حسننب الحاجننة ومقتضننٌات المصننلحة # "

 (.وزاري سؤال؟ )سس التي يتككل باا مجلس الوزراء في األردنألما ا العامة"،

 (.وزاري سؤال) هذه األسسبين  ،عٌنة "وفق أسس ماألردنً ل مجلس الوزراء ٌشكتم تٌ" # 

 ٌختار الملك ربٌس الوزراء، وٌكلفه رسمٌا بتشكٌل الوزارة. -1

ٌختار ربٌس الوزراء الوزراء، وٌعرض أسماءهم على الملك إلصدار اإلرادة الملكٌة السنامٌة بتشنكٌل  -2

 الحكومة.

 ٌإدي أعضاء مجلس الوزراء الٌمٌن الدستورٌة أمام جاللة الملك. -3

 ٌتقدم مجلس الوزراء ببٌانه الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر من تشكٌله للحصول على الثقة. -4
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: هو خطة عمل الحكومة بناء  على كتناب التكلٌنؾ السنامً النذي وجهنه (سؤال وزاري) البيان الوزاري# 

 .بتنفٌذهعن التزامها  إلٌها جاللة الملك، وتتعهد الحكومة بتنفٌذه فً مدة والٌتها، وتسؤل من مجلس النواب

 

 . طبٌعة العالقة بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة بين# 

وفقا ألحكام الدستور فإن ربٌس الوزراء والوزراء مسإولون أمام مجلس النواب مسنإولٌة مشنتركة، وكنل 

وزٌر مسإول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، وعلى هذا األسناس ٌتعنٌن علنى الحكومنة للبقناء فنً 

 السلطة الحصول على ثقة مجلس النواب بناء  على البٌان الوزاري الذي تقدمه. 

لطة التشننرٌعٌة تشننرع القننوانٌن وتراقننب أداء الحكومننة، والسننلطة التنفٌذٌننة تتننولى إدارة وتسننٌٌر أمننور فالسنن

 . حتى ٌحصل على الثقة من مجلس النواب للبقاء فً السلطة الدولة ضمن حدود تلك القوانٌن

 

 . فً األردن )أو الوزارة( األسباب الموجبة لتؽٌٌر الحكومات ما هي# 

 (.وزاري سؤال) الحكومات فً األردنتؽٌٌر فسر # 

 إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة قد فقدت انسجامها وقدرتها على بذل مزٌد من العطاء. -1

 إذا ارتكبت الحكومة مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب. -2

 جٌة مستجدة.إذا كانت جهودها وتوجهاتها ال ٌستجٌبان لظرؾ جدٌد متؽٌر أو سٌاسة عربٌة خار -3

 

 (.سؤال وزاري)أبرز مهام مجلس الوزراء  عـدد# 

  (.سؤال وزاري) فً األردن مجلس الوزراءالمهام التً ٌقوم بها  عـدد# 

 إعداد الموازنة العامة للدولة. -1

 اقتراح مشارٌع القوانٌن ورفعها إلى مجلس األمة. -2

 إدارة شإون الدولة الداخلٌة والخارجٌة جمٌعها. -3

 تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً. -4
 

 

 

وٌعنند الوسننٌلة  جلسننً األعٌننان والنننوابضننم متألمننة واة المعبننرة عننن سننلطال ً: هننالسررلطة التكررري ية #

 .لمشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة

 

 . تعد األمة مصدر السلطاتتعد السلطة التشرٌعٌة ركٌزة أساسٌة للحكم فً الدولة األردنٌة التً  فسر# 

ألنه الدستور األردنً نص على أن نظام الحكم نٌابً ملكً وراثً، ما ٌدل على أهمٌة الحٌاة النٌابٌنة عنن  

 طرٌق مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة. 
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 .على أهمٌة مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة فً األردنأعط دليل # 

نظنام الحكننم نٌننابً ملكننً وراثننً، والننواب هننم نتٌجننه انتخنناب الشننعب أن الدسنتور األردنننً نننص علننى أن 

 ألعضاءه من هنا تؤتً أهمٌة مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة.
 

 . مكونات السلطة التشرٌعٌة حدد# 

 مجلس األمة )األعٌان والنواب(. -2 جاللة الملك. -1
 

من مجلسٌن همنا: مجلنس الننواب المنتخنب مجلس تناط به السلطة التشرٌعٌة، وٌكون : هو مجلس األمة# 

 .قبل الملك من الشعب، ومجلس األعٌان الذي ٌتم تعٌٌنه من
 

 : بٌن مجلس النواب ومجلس األعٌان من حٌث قارن# 

 ددـال  طريقة االختيار المجلس

 النواب
منتخبٌن انتخابا  سرٌا  ومباشرا  من قبل 

 الشعب

( 130عدد أعضاءه بما فٌهم الربٌس )

 عضوا  

 األعيان
ٌعٌن أعضاءه من قبل جاللة الملك بإرادة 

 ملكٌة

ال ٌتجاوز عددهم بما فٌهم الربٌس نصؾ 

 عدد أعضاء مجلس النواب
 

 . (سؤال وزاري) فً األردن أبرز اختصاصات السلطة التشرٌعٌة أذكر# 

 تشرٌع القوانٌن المنظمة لحٌاة الشعب. -2 منح الثقة للحكومة. -1

 مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها ومراقبة أدابها. -4 العامة. إقرار الموازنة -3
 

 .اختصاصات السلطة التشرٌعٌة إلى تشرٌعٌة ورقابٌة  نف# 

للسننلطة  التشننرٌعٌةاالختصاصننات 

 التشرٌعٌة: 

 تشرٌع القوانٌن المنظمة لحٌاة الشعب. -1

 إقرار الموازنة العامة. -2

للسنننةلطة  الرقابٌنننةاالختصاصنننات 

 التشةرٌعٌةة:

 منح الثقة للحكومة. -1

 مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها ومراقبة أدابها. -2
 

 

 

ً السلطة المسنإولة عنن تطبٌنق القنانون النذي ٌننظم سنلوك األفنراد وتضنم القضناه : هالسلطة القضائية #

 .السلطات األخرىعن تمتاز هذه السلطة باستقاللها ووالمحاكم بؤنواعها، 
 

 . أهمٌة السلطة القضابٌة وضح# 

 أنها تقوم بتطبٌق القانون الذي ٌنظم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة وببعضهم بعضا. 
 

وٌجسد مع مجلس األمة والنوزراء مبندأ : هو قمة الهرم للسلطة القضابٌة فً األردن، المجلس القضائي# 

 الفصل بٌن السلطات. 
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 . المجلس القضابً فً األردنمهام  بين# 

بنإدارة ذلنك هو صاحب الصالحٌة القانونٌة فً تعٌٌن وترقٌة وعزل القضاه فً المحاكم النظامٌة، وٌقتنرن 

 ملكٌة سامٌة وفقا ألحكام الدستور.

 

 .استقاللٌة القضاه فً األردنعلى أعط دليل # 

بنإدارة ملكٌنة سنامٌة وفقنا هم عنن طرٌنق المجلنس القضنابً الُمقتنرن وعنزل تهموتنرقٌنهم تعٌنالقضاه ٌتم  أن

 ألحكام الدستور.

 

 (.سؤال وزاري)ثالثة من اختصاصات السلطة القضابٌة فً األردن  بين# 

 (.سؤال وزاري) اختصاصات السلطة القضابٌة عـدد# 

 تطبٌق القوانٌن واألنظمة التً تحددها السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة.  -1

ضننمان الحقننول والحرٌننات التننً تقننوم علننى أسنناس سننٌادة القننانون، والتكامننل مننع السننلطتٌن التشننرٌعٌة  -2

 والتنفٌذٌة. 

توافنق منع أهنداؾ حماٌة المجتمع من الجرٌمة واالنحراؾ، وإحداث التؽٌٌر اإلٌجابً بالصورة التسً ت -3

 المجتمع وطموحاته. 

 الفصل بٌن المتخاصمٌن، وتحقٌق االستقرار والتوازن داخل المجتمع.  -4

 

: هً الجهات التً تتولى مهام السلطة القضابٌة فً األردن، وهً مستقلة ومصونة من تدخل أي المحاكم# 

 ساتها مفتوحة أمام الناس. لجهة سواء أكانت رسمٌة أم ؼٌر رسمٌة، وج

 

ٌحق لألفراد والهٌبات والمإسسات المختلفنة جمٌعنا االحتكنام إلنى القضناء علنى اخنتالؾ أننواع المحناكم # 

 .ودرجاتها تطبٌقا لمبدأ استقاللٌة القضاء

 

 .عددها، تنقسم المحاكم األردنٌة بحسب الدستور األردنً إلى ثالثة أنواع# 

 (.سؤال وزاري)أنواع المحاكم فً األردن  أذكر# 

 المحاكم الخاصة. -3 المحاكم الدٌنٌة. -2 المحاكم النظامٌة. -1

 

 : هً المحاكم الشرعٌة ومحاكم الطوابؾ الدٌنٌة. الدينية المحاكم# 

 

ٌهندؾ : هو أحد المبادئ الدستورٌة األساسٌة التً تقوم علٌها األنظمة الدٌمقراطٌنة، مبدأ ف ل السلطات# 

 أخرى.قة بٌنها، وعدم تعدي واحدة على إلى تنظٌم العال
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 الحياة النيابية في األردن

بدأت الحٌاة النٌابٌة فً األردن منذ تؤسٌس اإلمارة، إذ شكلت خمسة مجالس تشرٌعٌة فنً المندة منا بنٌن #  

  .هاذكرأ وتميزت تل  المجالس التكري ية ب دة مميزات م،1946م حتى االستقالل عام 1929عام 

 سررؤال) م(1946 -1929ممٌننزات المجننالس التشننرٌعٌة التننً تشننكلت فننً األردن بننٌن عننامً ) بررين# 

 (.وزاري

 مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها. -2 النشاط السٌاسً. -1

  التفاعل مع القضاٌا الوطنٌة والقومٌة. -3
 

 

 

المسننتجدات القانونٌننة والسٌاسننٌة واالجتماعٌننة شننهدت الحٌنناة النٌابٌننة بعنند االسننتقالل مجموعننة مننن  فسررر #

  .الداخلٌة والخارجٌة

 .م1950وحدة الضفتٌن عام  -2 م.1948نتٌجة نكبة فلسطٌن عام  -1

 

 . م1950إعادة النظر فً قانون االنتخاب عام  فسر# 

 م، ولضمان مشاركة الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الؽربٌة باالنتخابات. 1950بسبب وحدة الضفتٌن عام 

 

 : مراحل تطور الحياة النيابية في األردن# 

المجلس 

 النيابي
 الحـدث السنة

 م1956 المجلس الرابع

 

شننهد المجلننس ظهننور أكبننر كتلننة ابتالفٌننة حزبٌننة عننندما حصننل 

( مقعدا ُشكلت 40مقعدا من أصل )( 26مرشحو األحزاب على )

على إثرها حكومة سلٌمان النابلسً، التً ُعرفنت باسنم الحكومنة 

 الوطنٌة.

 م1967/ نٌسان/15 المجلس التاسع

 

جنننرى  خنننر انتخننناب مجلنننس نٌنننابً ٌجمنننع الضنننفتٌن الشنننرقٌة 

  والؽربٌة.

بب االحنننتالل تنننم تعطٌنننل وظٌفنننة السنننلطة التشنننرٌعٌة  بسنننوقننند 

، وتؤجلت جلسات مجلس م1967عام  ربٌةؽاإلسرابٌلً للضفة ال

األمة، وُمددت فترة المجلس النٌنابً ألكثنر منن منرة اسنتنادا إلنى 

أحكنننام الدسنننتور، ولنننم تجنننر انتخابنننات نٌابٌنننة بعننند انتهننناء المننندة 

 م.1984القانونٌة للمجلس وبقً معطال حتى عام 
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المجلس 

 النيابي
 الحـدث السنة

 
 بٌن عامً

 م(1984 - 1967)

 

فترة تعطٌل المجالس النٌابٌنة، وفٌهنا كاننت هنناك اجتماعنات هً 

بننٌن القٌننادة الهاشننمٌة وفبننات الشننعب، وكننان الشننعب ٌشننارك فننً 

ُصنع القرار والبحث عن إٌجاد صٌػ بدٌلة للمجلس النٌابً، مثنل 

م، والمجلنننس 1972مشنننروع االتحننناد النننوطنً األردننننً عنننام 

 م.1978الوطنً االستشاري عام 

المجلس 

 العاشر

 بٌن عامً

 م(1988 - 1984)

 

صنندرت اإلرادة الملكٌننة بنندعوة مجلننس األمننة التاسننع لالجتمنناع 

م، بعند إعنالن حنل المجلنس النوطنً 1984بدورة استثنابٌة عنام 

االستشاري لتعدٌل بعض مواد الدستور، لٌصبح باإلمكان إجنراء 

انتخابات فرعٌة لملء المقاعد النٌابٌة الشاؼرة )بسبب وفاة ثمانٌة 

ب منننن أعضننناء المجلنننس النٌنننابً التاسنننع(، حٌنننث أجرٌنننت ننننوا

انتخابننات تكمٌلٌننة لمننلء المقاعنند الشنناؼرة وُسننمً هننذا المجلننس 

بنننالمجلس النٌنننابً العاشنننر، واسنننتمر ٌمنننارس أعمالنننه ونشننناطاته 

م حٌنث ُحنل المجلننس وُدعنً إلجننراء 1988السٌاسنٌة حتنى عننام 

 انتخابات جدٌدة.

المجلس 

 الحادي عشر
 م1989

 

دعننا الملننك الحسننٌن بننن طننالل إلننى إجننراء االنتخابننات البرلمانٌننة 

للتعامل مع عدد من األحداث كاألزمة االقتصادٌة، وفك االرتباط 

مننع فلسننطٌن، وٌعننند المجلننس بداٌننة مرحلنننة جدٌنندة فننً مسنننٌرة 

الدٌمقراطٌة األردنٌنة، ألنهنا شنهدت مشناركة حزبٌنة واسنعة منن 

 األردن. مختلؾ الشرابح واألطٌاؾ السٌاسٌة فً 

المجلس الثالث 

 عشر

 بٌن عامً

 م(2001 - 1997)

 

هننو   خنننر مجلننس نٌنننابً فنننً عهنند الملنننك الحسننٌن بنننن طنننالل، 

م  بسنبب الظنروؾ التنً منر 2001استمرار المجلس حتى عنام 

بها األردن والمتمثلة بتداعٌات حرب الخلٌج الثانٌنة، واالنتفاضنة 

 الفلسطٌنٌة. 
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المجلس 

 النيابي
 الحـدث السنة

المجلس الرابع 

 عشر
 ةةةةة م2003

المجلس 

 الخامس عشر
 ةةةةة م2007

المجلس السابع 

 عشر
 م2013

 

أجرٌت انتخابات المجلس وفقا لقانون انتخاب معدل أقر فً عام 

 م. 2012

المجلس الثامن 

 عشر
 م2016

 

أجرٌننننت انتخابننننات المجلننننس تحننننت اشننننراؾ الهٌبننننة المسننننتقلة 

االنتخاب النٌابً جدٌد، النذي حندد لالنتخاب، ووفقا لقانون قانون 

( 15( عضننوا مننن بٌنننهم )130عنندد أعضنناء مجلننس النننواب )

مقعنندا للكوتننا النسننابٌة، وإلؽنناء قننانون الصننوت الواحنند واعتمنناد 

 القابمة النسبٌة المفتوحة.

 

 النابلسً.م برباسة سلٌمان 1956عام تشكلت ابتالفٌة أردنٌة حزبٌة : هً أول حكومة الحكومة الوطنية# 

 

تحنندٌات أثننرت فننً ال مننن م( مجموعننة1967 -1946) ًبننٌن عننامفننً األردن واجهننت الحٌنناة النٌابٌننة "# 

 .(سؤال وزاري) بين هذه التحديات ،"التجربة الدٌمقراطٌة األردنٌة

 م(.1967 -1946التحدٌات التً واجهت الحٌاة النٌابٌة بٌن عامً ) أذكر# 

 بسبب الحروب اإلقلٌمٌة. -1

 وتداعٌات القضٌة الفلسطٌنٌٌة. -2

 حل معظم المجالس النٌابٌة قبل انتهاء مدتها الدستورٌة. -3
 

 م(.1967 -1946ُحلت معظم المجالس النٌابٌة قبل انتهاء مدتها الدستورٌة فً الفترة ما بٌن عام ) فسر# 

 بسبب الحروب اإلقلٌمٌة. -1

 وتداعٌات القضٌة الفلسطٌنٌٌة. -2
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  .م1971مدة المجلس النٌابً التاسع بعد انتهاء مدته عام تمدٌد  فسر# 

 م(.1984 -1967بٌن عامً ) مااألردنٌة تعطٌل المجالس النٌابٌة  فسر# 

بسبب االحتالل اإلسرابٌلً للضفة الؽربٌة تعطلت وظٌفة السلطة التشرٌعٌة، وتؤجلت جلسات مجلس األمة، 

مرة استنادا إلى أحكام الدستور، ولم تجر انتخابات نٌابٌة بعد وُمددت فترة المجلس النٌابً التاسع ألكثر من 

 م.1984انتهاء المدة القانونٌة للمجلس وبقً معطال حتى عام 

 

على اجتماعات القٌادة الهاشمٌة مع فبات الشعب ومشناركتهم فنً صننع القنرار، والبحنث عنن  أعط دليل# 

 م(.1984 -1967إٌجاد صٌػ بدٌلة للمجلس النٌابً بٌن عامً )

 م(.1984 -1967البدابل للمجلس النٌابً التً ظهرت بٌن عامً ) حدد# 

 م(.1984 -1967لصٌػ بدٌلة للمجلس النٌابً التً تعطلت بٌن عامً ) أعط أمثلة# 

 م.1972مشروع االتحاد الوطنً األردنً عام  -1

 م.1978المجلس الوطنً االستشاري عام  -2
 

 

 

 (.سؤال وزاري)م 1978عام  االستشاريإنشاء المجلس الوطنً  فسر #

 نتٌجة للظروؾ اإلقلٌمٌة المحٌطة التً منعت المجلس النٌابً من االستمرار.  -1

  وحتى ال تنقطع الحٌاة النٌابٌة فً المملكة، بوصفه حال مإقتا لسد الفراغ الدستوري. -2

 إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبٌة، وتحمل المسإولٌة فً صنع القرار.  -3

 

: هننو مجلننس ُمعننٌن بننإدارة ملكٌننة، وبتنسننٌب مننن ربننٌس (سررؤال وزاري) المجلررس الرروطني االستكرراري# 

الوزراء كانت مدته عامٌن، وجاءت تركٌبة المجلس ممثلة لشرابح المجتمع، وفباتنه السٌاسنٌة واالجتماعٌنة 

 واالقتصادٌة كافة.

 

م دعنا فٌهنا 1978/ نٌسنان/ 13الوزراء بتارٌخ وجه الملك الحسٌن بن طالل رسالة ملكٌة إلى ربٌس " # 

حدد وظائف المجلس بحسب  ،" الحكومة إلى وضع قانون مإقت ٌنشؤ بموجبه المجلس الوطنً االستشاري

 . الرسالة الملكية

 ومناقشة السٌاسات العامة. -2 بهدؾ تبادل الرأي والمشورة. -1

  والنظر فً القوانٌن والتشرٌعات جمٌعها. -3

 

أكدت الرسالة الملكٌة أن المجلس لٌس بدٌال عن الحٌاة النٌابٌة االنتخابٌة وال المإسسات الدستورٌة، وقد # 

 . والتً ستعود فً الحٌن الذي تسمح به الظروؾ إلجراء انتخابات نٌابٌة
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عنام الملك الحسنٌن بنن طنالل إلنى إجنراء االنتخابنات البرلمانٌنة  وةإلى دع ااألحداث التً كانت سبب بين #

  م.1989

  م.1989سبب عودة الحٌاة النٌابٌة عام فسر # 

 .وفك االرتباط مع فلسطٌن -2 .للتعامل مع األزمة االقتصادٌة -1

 

  ٌعد المجلس النٌابً الحادي عشر بداٌة مرحلة جدٌدة فً مسٌرة الدٌمقراطٌة األردنٌة. فسر# 

وتنوالى بعند ذلنك ، واألطٌاؾ السٌاسٌة فنً األردنألنها شهدت مشاركة حزبٌة واسعة من مختلؾ الشرابح 

 انتخاب المجالس النٌابٌة. 

 

بن االحسٌن  م  خر المجالس النٌابٌة فً عهد الملك1997كان المجلس النٌابً الثالث عشر المنتخب عام  #

 .طالل
 

 

 

  .(سؤال وزاري) شهدت الحٌاة النٌابٌة فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن تطورا ملحوظا فسر #

 دور خطابات الملك عبدهللا الثانً فً تنشٌط الحٌاة النٌابٌة. وضح# 

  .بضرورة نشر ثقافة الدٌمقراطٌةاته السامٌة للحكومات المتعاقبة هنظرا إلى توجٌ -1

 تعزٌز مفهوم المشاركة السٌاسٌة ألطٌاؾ المجتمع األردنً كافة.  -2

 دعوة الملك عبدهللا الثانً إلى إنشاء الهٌبة المستقلة لالنتخاب.  -3

تؤكٌد الملك عبدهللا الثانً ضرورة ترسٌخ سٌاسنة اإلصنالح وتطنوٌر الحٌناة الحزبٌنة، لتمكنٌن المنواطن  -4

 األردنً من المشاركة الفاعلة فً صنع القرار.

 

سؤال )، وتؤجٌل انتخاب مجلس جدٌد م2001م استمرار المجلس النٌابً الثالث عشر قابما حتى عا # فسر

  .(وزاري

 . حدد هذه الظروف أجل انتخاب المجلس النٌابً الرابع عشر بسبب ظروؾ مر بها األردن،# 

 االنتفاضة الفلسطٌنٌة. -2 تداعٌات حرب الخلٌج الثانٌة. -1

 

م، والخنامس 2003عشر فنً عنام أجرٌت فً عهد الملك عبدهللا الثانً انتخابات المجلس النٌابً الرابع  #

م أجرٌنت انتخابنات المجلنس النٌنابً السنابع عشنر وفقنةا  لقنانون 2013، وفنً عنام م2007عشر فنً عنام 

 . م ُصدر قانون االنتخاب النٌابً الجدٌد2016م، وفً عام 2012انتخاب ُمعدل أقر فً عام 
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سررؤال ) بررين أهررم مررا جرراء فيرر ، م "2016# " صنندر قننانون االنتخنناب النٌننابً الجدٌنند فننً األردن عننام 

 (.وزاري

  .م2016عام الذي ُصدر  النٌابً بنود قانون االنتخابأهم  وضح# 

 . ( مقعدا للكوتا النسابٌة15( عضوا من بٌنهم )130عدد أعضاء مجلس النواب ) أصبح -1

عننددا مننن كننل ناخننب ٌمتلننك ، بحٌننث إلؽنناء قننانون الصننوت الواحنند واعتمنناد القابمننة النسننبٌة المفتوحننة -2

 .األصوات ٌساوي عدد المقاعد المخصصة لدابرته االنتخابٌة

 

م منن أجنل اإلشنراؾ علنى االنتخابنات 2012تؤسسنت عنام : (سؤال وزاري) الايئة المستقلة لمنتخاب# 

 .النٌابٌة وإدارتها فً كل مراحلها، واإلشراؾ على أي انتخابات أخرى ٌقررها مجلس الوزراء

 

: تخصٌص نسبة أو عدد محندد منن مقاعند الهٌبنات الُمنتخبنة والمجنالس (سؤال وزاري) الكوتا النسائية# 

 النٌابٌة والبلدٌة للنساء، وذلك لضمان تمثٌل المرأة األردنٌة فً مواقع التشرٌع وُصنع القرار. 

 

  الهدؾ من الكوتا النسابٌة. حدد# 

 لضمان تمثٌل المرأة األردنٌة فً مواقع التشرٌع وُصنع القرار.

 

م وبموجبنة 2016: هنو قنانون انتخنابً أصندره قنانون االنتخناب النٌنابً عنام القائمة النسبية المفتوحرة# 

 أصبح الناخب ٌمتلك عددا من األصوات ٌساوي عدد المقاعد المخصصة لدابرته االنتخابٌة.
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 الحياة الحزبية في األردن

 

م، وانضم إلٌه بعض 1921: هو الحزب الذي شكل أول حكومة أردنٌة فً عام األردني حزب االستقمل# 

 الزعماء الوطنٌٌن فً األردن. 

 

   مطالب األحزاب السٌاسٌة فً األردن قبل االستقالل. بين# 

  األحزاب األردنٌة التً ظهرت فً عهد االمارة من حٌث:بين  قارن #

 مطالباا/  دعواتاا 

 األحزاب ذات صبؽة قومٌة

 أنها كانت تدعو إلى قٌام الوحدة العربٌة. -1

 رفض وعد بلفور. -2

 رفض الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن. -3

 األحزاب ذات الصبؽة الوطنٌة
 حصول األردن على االستقالل. -1

 إنهاء االنتداب البرٌطانً. -2
 

 (.سؤال وزاري) األحزاب التً شكلها األردنٌون فً عهد االمارة أذكر# 

 حزب الشعب األردنً. -2 حزب االستقالل. -1

 حزب اللجنة التنفٌذٌة للمإتمر الوطنً األردنً. -3
 

 

 

 م.1957 - 1946نشطت الحٌاة الحزبٌة فً األردن بٌن عامً  فسر #

 م.1950وحدة الضفتٌن عام  -2 م.1946االستقالل األردن عام  -1

 م.1952إصدار الدستور عام  -3

 

  م.1957 - 1946م فً تطور الحٌاة الحزبٌة األردنٌة بٌن عامً 1952دستور عام دور # وضح 

سمح الدستور بتشكٌل األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات التً شاركت بدور فاعل فً المإسسات الحكومٌة  -1

  .م (1957 - 1956والبرلمانٌة، مثل حكومة سلٌمان النابلسً ) 

 جً )الفكري( فً تلك الفترة.  كما ازداد النشاط الحزبً األٌدولو -2
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 سرؤال)م 1957 - 1946 إعالن األحكام العُرفٌة وإٌقناؾ النشناط الحزبنً فنً األردن بنٌن عنامًفسر # 

 (.وزاري

  م.1957أسباب إعالن األحكام العُرفٌة فً األردن بعد عام  بين# 

 مخالفة بعض األحزاب األردنٌة الشروط التً أقرها الدستور والقوانٌن الناظمة للعمل الحزبً.  -1

 توتر األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة إقلٌمٌا ودولٌا.  -2

 

: مجموعة من القوانٌن تلجؤ إلٌها الدولة فً حالة األزمات، وتعلنن فٌهنا (وزاري سؤال) األحكام ال ُرفية# 

حالة الطوارئ حتى تزول الظروؾ الطاربة، وتمنح فٌها السنلطة التنفٌذٌنة صنالحات واسنعة حتنى ٌسنتتب 

 األمن واالستقرار فً البالد. 

 

  م.1957بعد عام األحكام العُرفٌة التً فرضت  الهدؾ من بين# 

  .الحزبً للحفاظ على أمن الوطن وسالمته إٌقاؾ النشاط

 

 ممارسة جماعة اإلخوان المسلمٌن النشاط الحزبً طٌلة فترة تطبٌق األحكام العُرفٌة فً األردن. فسر# 

ألنها كانت تعمل بحكم أنها جمعٌة خٌرٌة اجتماعٌة، ولٌست حزبا سٌاسنٌا، كمنا أنهنا نشناطها الحزبنً كنان 

 م.1989محدودا فً األردن حتى عام 
 

 

 

سرؤال ) ول الندٌمقراطًةم بمرحلنة التحن1989مرحلة العنودة إلنى الحٌناة الحزبٌنة مننذ عنام  تسمٌة فسر #

 . (وزاري

   م.1989عودة النشاط الحزبً فً األردن عام  فسر# 

 ألنها شهدت إعادة انطالل الحٌاة النٌابٌة من جدٌد.  -1

األحزاب السٌاسنٌة بالترشنح لالنتخابنات التنً جنرت عنام تم إجراء االنتخابات النٌابٌة سمحت ألعضاء  -2

 م وشاركت بها مختلؾ األطٌاؾ الحزبٌة والسٌاسٌة.1989

 

 (.  وزاري سؤال) م1989أبرز مظاهر مرحلة العودة إلى الحٌاة الحزبٌة فً األردن عام  وضح# 

  (. وزاري سؤال) م1989عام منذ فً األردن مظاهر العودة إلى الحٌاة الحزبٌة ثالثة من  بين# 

 م.1992صدور قانون األحزاب عام  -2 م.1991صدور المٌثال الوطنً عام  -1

 .م2015و 2007فً عامً  تعدٌل قانون األحزاب -4 إطالل الحرٌات العامة. -3

 

: هو اإلطار الذي تضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السٌاسً التً تتفق علٌها القنوى الميثاق الوطني# 

 م. 1991السٌاسٌة وفبات المجتمع األردنً المختلفة عام 
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  م.1991المٌثال الوطنً عام  صدور فسر# 

 ولتحقٌق التعددٌة السٌاسٌة الملتزمة بمبادئ المٌثال. -2 لترسٌخ النهج الدٌمقراطً. -1

 

 ،إلى ترسٌخ النهج الدٌمقراطً وتحقٌق التعددٌة السٌاسنٌةم 1991عام سعى المٌثال الوطنً األردنً  "# 

 . (سؤال وزاري) مبادئهذه ال وضح ،" المبادئمجموعة من عن طرٌق االلتزام ب

 العام للتنظٌمات واألحزاب السٌاسٌة. احترام قواعد العمل الدٌمقراطً فً السلوك  -1

 السماح لألحزاب باستبناؾ عملها والمشاركة باالنتخابات، وترخٌص أحزاب جدٌدة.  -2

 ترسٌخ قٌم التسامح والموضوعٌة، واحترام معتقدات اآلخرٌن.  -3

ضنمان الحرٌنات األساسننٌة للمنواطنٌن جمٌعننا بمنا ٌكفننل التعبٌنر عنن حرٌننة النرأي فننً إطنار الدسننتور،  -4

 الفرص بٌن المواطنٌن.  وتحقٌق العدالة والمساواة وتكافإ

 الحفاظ على الصفة المدنٌة والدٌمقراطٌة للدولة. -5

 

  .للمواطنٌن التً ضمنها المٌثال الوطنً األردنً الحرٌات األساسٌةما هي # 

 وتحقٌق العدالة والمساواة. -2 حرٌة الرأي فً إطار الدستور. -1

  وتكافإ الفرص بٌن المواطنٌن. -3

 

  م.1992األحزاب عام صدور قانون  فسر# 

  . ألن األحزاب السٌاسٌة تعتبر من مظاهر الحٌاة الدٌمقراطٌة للدولة -1

 . ولظهور أحزاب مثلت االتجاهات السٌاسٌة القومٌة والوطنٌة واألٌدولوجٌة كافة -2

 

ُسنن قانون ٌنظم األسس والقواعد التً ٌجب أن تلتزم بها األحزاب فنً األردن وقند : هو قانون األحزاب# 

 . م1992القانون فً عام 

 

: هو تنظٌم سٌاسً ٌتؤلؾ من جماعة من األردنٌٌن وفقا للدستور وأحكام القانون (سؤال وزاري) الحزب# 

بقصنند المشنناركة فننً الحٌنناة السٌاسننٌة، وتحقٌننق أهننداؾ محننددة تتعلننق بالشننإون السٌاسننٌة واالقتصننادٌة 

 واالجتماعٌة، وٌعمل بوسابل سلمٌة ومشروعة. 

 

  م.1992الشروط الواجب توفرها عند الحزب بحسب قانون األحزاب األردنً لعام  حدد# 

 أنه ٌتؤلؾ من جماعة من األردنٌٌن وفقا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة.  -1

 له أهداؾ محددة تتعلق بالشإون السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ٌسعى إلى تحقٌقها.  -2

 أن ٌعمل بالوسابل السلمٌة والمشروعة حسب القانون. -3
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  الوسابل التً تم بواسطتها إطالل الحرٌات العامة فً األردن. وضح# 

             إلؽاء األحكام العُرفٌة المقٌدة للحرٌات.  -1

 السماح بإصدار العدٌد من الصحؾ والمجالت والمطبوعات المتخصصة. -2

 

 .م2007عام  األحزابقانون التعدٌالت لأبرز  ددـح# 

 ( عضو.500أن ال ٌقل عدد المإسسٌن للحزب عن )

 

 م.2015أبرز التعدٌالت لقانون األحزاب عام  ما هي #

 ( عضو بهدؾ تشجٌع المشاركة الحزبٌة.150أن ٌصبح عدد المإسسٌن للحزب )

 

  م.2015األحزاب لعام ( عضوا حسب قانون 150تخفٌض عدد المإسسٌن للحزب إلى ) فسر# 

 بهدؾ تشجٌع المشاركة الحزبٌة. 
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 الخامسةاألسـئلة الموضوعيـة للوحـدة 

 

  # تتكون السلطة التنفٌذٌة فً األردن من:

 .مإسسة العرش ومجلس األمة ب( .مإسسة العرش ومجلس الوزراءأ ( 

 .مإسسة العرش والمحكمة الدستورٌة د ( .مإسسة العرش والمجلس القضابً ج(

 

  # من ٌمثل مإسسة العرش فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة هو:

 .مجلس األمة د ( .الدٌوان الملكً ج( .ولً العهد ب( .الملكأ ( 

 

سرؤال )( من الدستور األردنً أن عنرش المملكنة الهاشنمٌة وراثنً فنً أسنرة الملنك: 28# جاءت المادة )

  (وزاري

 .عبدهللا الثانً د ( .عبدهللا األول ج( .طالل بن عبدهللا ب( .الحسٌن بن طاللأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# إبرام المعاهدات واالتفاقٌات وإعالن الحرب والسلم، تُعد من صالحٌات: 

 .مجلس األعٌان د ( .مجلس الوزراء ج( .مجلس النواب ب( .الملكأ ( 

 

  (سؤال وزاري) ومدٌر الدرك وإنهاء خدماتهم من صالحٌات: # تعٌٌن قابد الجٌش ومدٌر المخابرات

 .مجلس األعٌان د ( .مجلس النواب ج( .الملك ب( .مجلس الوزراءأ ( 

 

 # الدعوة إلى إجراء االنتخابات النٌابٌة، ودعوة مجلس األمة لالجتماع، تُعد من صالحٌات: 

 .مجلس الوزراء د ( .الملك ج( .مجلس األعٌان ب( .مجلس النوابأ ( 

 

 : الملك التً ترتبط بالسلطة التشرٌعٌة صالحٌات# من 

 .قٌادة القوات المسلحة ب( .تعٌٌن ربٌس مجلس الوزراء والوزراءأ ( 

 .تعٌٌن ربٌس مجلس األعٌان وأعضابه د ( .اختٌار ولً العهد وتعٌٌن نابب الملك ج(

 

  # صاحب الوالٌة العامة على شإون الدولة كافة هو:

 .مجلس الوزراء د ( .مجلس األعٌان ج( .مجلس النواب ب( .الملكأ ( 

 

  # من ٌختار ربٌس الوزراء هو:

 .مجلس الوزراء د ( .مجلس األعٌان ج( .مجلس النواب ب( .الملكأ ( 
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  # من ٌختار أعضاء مجلس الوزراء هو:

 .ربٌس الوزراء د ( .مجلس األعٌان ج( .مجلس النواب ب( .الملكأ ( 

 

# المدة الزمنٌة التً ٌتقدم بها مجلس النوزراء ببٌاننه النوزاري لمجلنس الننواب للحصنول علنى الثقنة هنً: 

  (سؤال وزاري)

 .أربعة أشهر د ( .ثالثة أشهر ج( .شهرٌن ب( .شهرأ ( 

 

خطة عمل الحكومة بناء  على كتاب التكلٌؾ السنامً النذي وجهنه إلٌهنا جاللنة الملنك وتتعهند  # ٌطلق على

  اسم: ،الحكومة بتنفٌذه فً مدة والٌتها وتسؤل من مجلس النواب عن التزامها بتنفٌذه

 .البٌان الوزاري د ( .الرسالة الملكٌة ج( .الخطة السنوٌة ب( .كتاب التكلٌؾأ ( 

 

  الدستور فإن مجلس الوزراء مسإول أمام:# وفقا  ألحكام 

 .الشعب د ( .مجلس األعٌان ج( .مجلس النواب ب( .الملكأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # ٌعد إعداد الموازنة العامة للدولة من مهام:

 .دٌوان المحاسبة د ( .مجلس األعٌان ج( .مجلس النواب ب( .مجلس الوزراءأ ( 

 

  (سؤال وزاري) مشارٌع القوانٌن ورفعها إلى مجلس األمة هً: # السلطة التً من مهامها اقتراح

 .الصحفٌة د ( .التشرٌعٌة ج( .التنفٌذٌة ب( .القضابٌةأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# من أبرز مهام مجلس الوزراء: 

 .تشرٌع القوانٌن المنظمة لحٌاة الشعب ب( .إصدار ألقاب الشرؾ ومنح األوسمة أ (

 .اقتراح مشارٌع القوانٌن ورفعها إلى مجلس األمة ( د .منح الثقة للحكومة ج(

 

سرؤال )# المجلس الذي من مهامنه تنفٌنذ السٌاسنة العامنة للدولنة علنى الصنعٌدٌن النداخلً والخنارجً هنو: 

  (وزاري

 .مجلس الوزراء د ( .المجلس القضابً ج( .مجلس األعٌان ب( .النواب مجلس أ (

 

  هً:# ركٌزة الحكم فً الدولة األردنٌة 

 .السلطة الرابعة د ( .السلطة التشرٌعٌة ج( .السلطة التنفٌذٌة ب( .السلطة القضابٌةأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # تناط السلطة التشرٌعٌة فً األردن بة:

 .الملك ومجلس األمة ب( .الملك ومجلس الوزراءأ ( 

 .الملك والمحكمة الدستورٌة د ( .الملك والمجلس القضابً ج(
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  ٌتجاوز عدد أعضاء مجلس األعٌان بما فٌهم الربٌس:# ال 

 .ُربع عدد أعضاء مجلس النواب ب( .نصؾ عدد أعضاء مجلس النوابأ ( 

 .ُسدس عدد أعضاء مجلس النواب د ( .ثالثة أرباع عدد أعضاء مجلس النواب ج(

 

  (سؤال وزاري)# السلطة التً تختص بإقرار الموازنة العامة للدولة هً: 

 .مإسسة العرش د ( .التشرٌعٌة ج( .القضابٌة ب( .التنفٌذٌةأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # السلطة التً تختص بمنح الثقة للحكومة هً:

 .السلطة الرابعة د ( .السلطة التنفٌذٌة ج( .السلطة القضابٌة ب( .السلطة التشرٌعٌةأ ( 

 

 (سؤال وزاري) # من االختصاصات السلطة التشرٌعٌة:

 .تعٌٌن مجلس األعٌان وأعضابه ب( .الحكومة واستجوابها ومراقبة أدابهامساءلة أ ( 

 .للدولة الموازنة العامةعداد إ د ( .تعٌٌن مجلس الوزرار والوزراء ج(

 

  # من االختصاصات التشرٌعٌة للسلطة التشرٌعٌة:

 .منح الثقة للحكومة ب( .مساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدابهاأ ( 

 .إقرار الموازنة العامة د ( .اقتراح مشارٌع القوانٌن ج(

 

  # من االختصاصات الرقابٌة للسلطة التشرٌعٌة:

 .تشرٌع القوانٌن المنظمة لحٌاة الشعب ب( .منح الثقة للحكومةأ ( 

 .إقرار الموازنة العامة د ( .اقتراح مشارٌع القوانٌن ج(

 

  األخرى هً:# السلطة الدستورٌة المستقلة عن السلطات 

 .السلطة الرابعة د ( .السلطة القضابٌة ج( .السلطة التنفٌذٌة ب( .السلطة التشرٌعٌةأ ( 

 

 # السلطة التً تختص بضمان الحقول والحرٌات التً تقوم على أساس سٌادة القانون هً: 

 .مإسسة العرش د ( .التشرٌعٌة ج( .القضابٌة ب( .التنفٌذٌةأ ( 

 

  بإحداث التؽٌٌر اإلٌجابً بالصورة التً تتوافق مع أهداؾ المجتمع وطموحاته هً:# السلطة التً تختص 

 .السلطة الرابعة د ( .السلطة القضابٌة ج( .السلطة التنفٌذٌة ب( .السلطة التشرٌعٌةأ ( 

 

 # قمة هرم السلطة القضابٌة فً األردن، هو: 

 .المجلس القضابً د ( .المحاكم ج( .القاضً ب( .الدستورأ ( 
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 هو:  ،صاحب الصالحٌة القانونٌة فً تعٌٌن وترقٌة وعزل القضاه فً المحاكم النظامٌة# 

 .المعهد القضابً د ( .نقابة المحاماة ج( .المجلس القضابً ب( .الملكأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # من المحاكم الدٌنٌة فً األردن:

 .المحكمة الدستورٌة د ( .المحاكم الخاصة ج( .محاكم الطوابؾ ب( .المحاكم النظامٌةأ ( 

 

 م، هً: 1946م حتى االستقالل عام 1929# عدد المجالس التشرٌعٌة التً تشكلت فً المدة ما بٌن عام 

 .ثمانٌة د ( .سبعة ج( .ستة ب( .خمسةأ ( 
 

 هو:  ،م1950إعادة النظر فً قانون االنتخاب عام # سبب 

 .تعدٌل التقسٌم اإلداري للمملكة ب( .الدٌمقراطٌةعدم مالءمتها مع النظم أ ( 

 .الضفة الؽربٌة باالنتخابات أهلضمان مشاركة  د ( .احتالل إسرابٌل كامل األراضً الفلسطٌنٌة ج(

 

 # العام الذي جرى فٌه أول انتخاب مجلس نٌابً ٌجمع الضفتٌن الشرقٌة والؽربٌة هو: 

 .م1959 د ( .م1958 ج( .م1957 ب( .م1956أ ( 

 

  (سؤال وزاري) # المجلس النٌابً الذي شهد ظهور أكبر كتلة ابتالفٌة حزبٌة هو:

 .الخامس د ( .الرابع ج( .األول ب( .الثانًأ ( 

 

 (سؤال وزاري) # أول حكومة حزبٌة ابتالفٌة باسم الحكومة الوطنٌة فً األردن كانت برباسة:

 .حسٌن الطراونة د ( .توفٌق أبو الهدى ج( .سلٌمان النابلسً ب( .إبراهٌم هاشمأ ( 

 

سررؤال ) م، وقنند ُعرفننت باسننم الحكومننة:1956# تننم تشننكٌل أول حكومننة حزبٌننة ابتالفٌننة فننً األردن عننام 

  (وزاري

 .العربٌة د ( .الوطنٌة ج( .الحزبٌة ب( .القومٌةأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# العام الذي جرى فٌه انتخاب  خر مجلس نٌابً ٌجمع الضفتٌن الشرقٌة والؽربٌة هو: 

 .م1970 د ( .م1969 ج( .م1968 ب( .م1967أ ( 

 

  # تم عقد  خر انتخاب مجلس نٌابً ٌجمع الضفتٌن الشرقٌة والؽربٌة فً تارٌخ: 

 .م1976نٌسان  15 د ( .م1976أٌار  15 ج( .م1967نٌسان  15 ب( .م1967أٌار  15أ ( 
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# المجلس النٌابً الذي منددت فترتنه ألكثنر منن منرة ولنم تجنِر انتخابنات نٌابٌنة بعند انتهناء المندة القانونٌنة 

  م هو:1984للمجلس وبقً معطال  حتى عام 

 .الحادي عشر د ( .العاشر ج( .التاسع ب( .الثامنأ ( 

 

 : م(1984 -1967التً ظهرت بٌن عامً )النٌابً من البدابل للمجلس # 

 .االتحاد الوطنً د ( .إطالل الحرٌات العامة ج( .المٌثال الوطنً ب( .صدور قانون األحزابأ ( 

 

# المجلس الُمعٌن بإدارة ملكٌة سامٌة، وبتنسٌب من ربٌس الوزراء وكاننت مدتنه عنامٌن وجناءت تركٌبتنه 

  (سؤال وزاري)ممثلة لشرابح المجتمع هو: 

 .المجلس الوطنً االستشاري د ( .المجلس القضابً ج( .مجلس األعٌان ب( .مجلس النوابأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# الملك الهاشمً الذي أنشا فً عهده المجلس الوطنً االستشاري هو: 

 .عبدهللا األول د ( .عبدهللا الثانً ج( .الحسٌن بن طالل ب( .طالل بن عبدهللاأ ( 
 

# الملك الذي تم فً عهده إنشاء المجلس الوطنً االستشناري بوصنفه حنال مإقتنا  لسند الفنراغ الدسنتوري، 

  (سؤال وزاري)هو: 

 .عبدهللا الثانً د ( .الحسٌن بن طالل ج( .طالل بن عبدهللا ب( .عبدهللا األولأ ( 

 

الشنناؼرة، واسننتمر ٌمننارس أعمالننه # المجلننس النٌننابً الننذي أجرٌننت لننه انتخابننات تكمٌلٌننة لمننلء المقاعنند 

 (سؤال وزاري) م، هو:1988ونشاطاته السٌاسٌة حتى عام 

 .الحادي عشر د ( .العاشر ج( .التاسع ب( .الثامنأ ( 

 

  # عادة الحٌاة النٌابٌة إلى األردن فً عام:

 .م1992 د ( .م1991 ج( .م1990 ب( .م1989أ ( 

 

سررؤال ) بداٌننة مرحلننة جدٌنندة فننً مسننٌرة الدٌمقراطٌننة األردنٌننة هننو:# المجلننس النٌننابً الننذي ٌُعنند انتخابننه 

  (وزاري

 .الثانً عشر د ( .الحادي عشر ج( .التاسع ب( .الثامنأ ( 

 

  # تم انتخاب المجلس النٌابً الثالث عشر فً عام: 

 .م1999 د ( .م1998 ج( .م1997 ب( .م1996أ ( 
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  (سؤال وزاري)#  خر المجالس النٌابٌة فً عهد الملك الحسٌن بن طالل هو: 

 .الثالث عشر د ( .الخامس عشر ج( .الرابع عشر ب( .الحادي عشرأ ( 

 

  م هو:2001# المجلس النٌابً الذي بقى قابما  حتى عام 

 .الرابع عشر د ( .الثالث عشر ج( .الثانً عشر ب( .الحادي عشرأ ( 

 

  انتخابات المجلس النٌابً الرابع عشر فً عام: # أجرٌت

 .م2010 د ( .م2007 ج( .م2003 ب( .م2001أ ( 

 

  # أجرٌت انتخابات المجلس النٌابً الخامس عشر فً عام:

 .م2010 د ( .م2007 ج( .م2003 ب( .م2001أ ( 

 

الُمعندل النذي أقنر فنً عنام م وفق قانون االنتخاب 2013# المجلس النٌابً الذي أجرٌت انتخاباته فً عام 

  م:2012

 .الرابع عشر د ( .الخامس عشر ج( .السادس عشر ب( .السابع عشرأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# العام الذي تؤسست فٌه الهٌبة المستقلة لالنتخاب هو: 

 .م2013 د ( .م2010 ج( .م2012 ب( .م2011أ ( 

 

 (سؤال وزاري)# العام الذي صدر فٌه قانون االنتخاب النٌابً الجدٌد: 

 .م2017 د ( .م2016 ج( .م2015 ب( .م2014أ ( 

 

 م أصبح عدد مجلس النواب: 2016# بحسب القانون االنتخاب النٌابً الجدٌد الذي ُصدر عام 

 .مقعد للكوتا النسابٌة 10عضو من بٌنهم  100 ب( .مقعد للكوتا النسابٌة 15عضو من بٌنهم  150أ ( 

 .مقعد للكوتا النسابٌة 15عضو من بٌنهم  130 د ( .مقعد للكوتا النسابٌة 12عضو من بٌنهم  120 ج(

 

  (سؤال وزاري) # الحزب السٌاسً الذي شكل أول حكومة أردنٌة فً عهد اإلمارة هو:

 .حزب األمة د ( .حزب اللجنة التنفٌذٌة ج( .الشعب ب( .االستقاللأ ( 

 

  (سؤال وزاري) م هو:1921# الحزب الذي شكل أول حكومة أردنٌة عام 

 .حزب االستقالل د ( .حزب اللجنة التنفٌذٌة ج( .حزب األمة ب( .حزب الشعبأ ( 
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 # من مطالب األحزاب ذات الصبؽة القومٌة التً كانت موجودة فً عهد اإلمارة: 

 .حصول األردن على االستقالل ب( .منح صالحٌات أكثر للسلطة التشرٌعٌةأ ( 

 .رفض الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن د ( .إنهاء االنتداب البرٌطانً ج(

 

 # من مطالب األحزاب ذات الصبؽة الوطنٌة التً كانت موجودة فً عهد اإلمارة: 

 .بلفوررفض وعد  ب( .كانت تدعو إلى قٌام الوحدة العربٌةأ ( 

 .رفض الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن د ( .إنهاء االنتداب البرٌطانً ج(

 

  فً عهد اإلمارة هً: لم تتككل# من األحزاب التالٌة 

 .حزب االستقالل د ( .حزب اللجنة التنفٌذٌة ج( .حزب األمة ب( .حزب الشعبأ ( 

 

وتعلن فٌها حالة الطوارئ حتى تزول الظروؾ # مجموعة من القوانٌن تلجؤ إلٌها الدولة فً حالة األزمات 

 الطاربة وتمنح فٌهنا السنلطة التنفٌذٌنة صنالحٌات واسنعة حتنى ٌسنتتب األمنن واالسنتقرار فنً النبالد، هنً:

 (سؤال وزاري)

 .قانون األحزاب د ( .األحكام العرفٌة ج( .البٌان الوزاري ب( .المٌثال الوطنًأ ( 

 

 : م1957العُرفٌة فً األردن بعد عام أسباب إعالن األحكام # من 

 .النشاط الحزبً األٌدولوجً زٌادة ب( .توتر األوضاع السٌاسٌة إقلٌمٌا ودولٌاأ ( 

 .عدم قدرتها على بذل المزٌد من العطاء د ( .عدم فعالٌة األحزاب فً تلك الفترة ج(

 

 : م1989عام منذ مظاهر العودة إلى الحٌاة الحزبٌة فً األردن من # 

 .المٌثال الوطنً د ( .االتحاد الوطنً ج( .مجلس المحافظة ب( .المجلس الوطنً االستشاريأ ( 

 

سررؤال ): م1989عنام منننذ مظناهر العننودة إلنى الحٌناة الحزبٌننة فنً األردن مننن  ليسرت# واحندة ممنا ٌننؤتً 

 (وزاري

 .صدور المٌثال الوطنً ب( .إنشاء المجلس الوطنً االستشاريأ ( 

 .إطالل الحرٌات العامة د ( .صدور قانون األحزاب ج(

 

اإلطنار النذي تضنمن المبنادئ العامنة الناظمنة للعمننل السٌاسنً التنً تتفنق علٌهنا القنوى السٌاسنٌة وفبننات # 

  :م1991المجتمع األردنً المختلفة عام 

 .المجلس الوطنً االستشاري د ( .مجلس المحافظة ج( .االتحاد الوطنً ب( .المٌثال الوطنًأ ( 
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 هو:  المٌثال الوطنً# العام الذي صدر فٌه 

 .م1993 د ( .م1992 ج( .م1991 ب( .م1990أ ( 

 

 : المٌثال الوطنً# من أسباب صدور 

 .ضمان الحرٌات األساسٌة للمواطنٌن ب( .ترسٌخ قٌم التسامح والموضوعٌةأ ( 

 .على الصفة المدنٌة والدٌمقراطٌة للدولةالحفاظ  د ( .تحقٌق التعددٌة السٌاسٌة ج(

 

 : المٌثال الوطنً# من مبادئ 

 .ضمان الحرٌات األساسٌة للمواطنٌن ب( .ترسٌخ النهج الدٌمقراطًأ ( 

 .أمن الوطن وسالمتهالحفاظ على  د ( .تحقٌق التعددٌة السٌاسٌة ج(

 

  :من مظاهر الحٌاة الدٌمقراطٌة للدولة# 

 .األحزاب السٌاسٌة د ( .الكوتا النسابٌة ج( .قانون األحزاب ب( .الحرٌات العامةأ ( 

 

تنظٌم سٌاسً ٌتؤلؾ من جماعة من األردنٌٌن وفقا للدستور وأحكنام القنانون بقصند المشناركة فنً الحٌناة # 

  ، هذا تعرٌؾ:السٌاسٌة، وتحقٌق أهداؾ محددة تتعلق بالشإون السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة

 .النقابة د ( .الحزب ج( .المنتدى ب( .الكوتاأ ( 

 

  # صدر قانون األحزاب األردنً فً عام:

 .م1995 د ( .م1994 ج( .م1993 ب( .م1992أ ( 

 

 م، ومن أهم ما جاء فٌه أال ٌقل عدد المإسسٌن للحزب عن: 2007# ُعدل قانون األحزاب فً عام 

 .عضو 500 د ( .عضو 350 ج( .عضو 150 ب( .عضو 50أ ( 

 

 م، ومن أهم ما جاء فٌه أال ٌقل عدد المإسسٌن للحزب عن: 2015# ُعدل قانون األحزاب فً عام 

 .عضو 500 د ( .عضو 350 ج( .عضو 150 ب( .عضو 50أ ( 
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 السادسةالوحدة  

 

المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية  

 في األردن
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 الجيش ال ربي –التطور التاريخي للقوات المسلحة األردنية 

الجنٌش العربنً الركٌنزة األساسنٌة فنً نشنؤة الدولنة األردنٌنة وتطورهنا  -تمثل القوات المسلحة األردنٌة  #

 : وقد مر الجيش ال ربي األردني بمراحل تطور مامة وهي عبر مراحل تارٌخها الحدٌث والمعاصر،

 أبرز التطورات التي مر باا الجيش ال ربي األردني المراحل

 المرحلة األولى 

  م(1953 -1921)

 تشكٌل الجٌش األول

 

 م.1923إلؽاء قوة األمن العام، وإلحاقها بالقوة السٌارة عام  -1

م، وال ٌنزال ٌحمنل 1923إطالل اسم الجٌش العربً على جنٌش اإلمنارة عنام  -2

 هذا االسم إلى الٌوم.

 تشكٌل قوة الحدود وتحوٌلها إلى قوة البادٌة.  -3

 سالح الجو األردنً وسالح المدفعٌة.تشكٌل  -4

 المرحلة الثانٌة 

  م(1966 -1953)

تطور الجٌش 

 وتعرٌب قٌادته

 

م، وخنننروج القننننوات 1957إلؽننناء المعاهننندة األردنٌننننة البرٌطانٌنننة فنننً عننننام  -1

 البرٌطانٌة من األردن. 

  .ازدٌاد أعداد المنتسبٌن للجٌش من ضباط وجنود فً هذه الفترة -2

تشننكٌل العدٌنند مننن الفننرل واأللوٌننة والكتابننب الجدٌنندة فننً الجننٌش، مثننل ألوٌننة  -3

الحرس الملكً، وكتابب المدفعٌة، وألوٌة جدٌندة للمشناة مثنل لنواء اإلمنام علنً بنن 

 أبً طالب. 

 المرحلة الثالثة 

 م(1976 -1967)

التحدٌات السٌاسٌة 

والعسكرٌة بسبب 

الصراع العربً 

 اإلسرابٌلً

 

تشكٌل القوات الخاصة للقٌام بمهام االستطالع، ومكافحة اإلرهاب، واسنتهداؾ  -1

 األرتال العسكرٌة وإعاقة تقدمها. 

تنظٌم الجٌش على أساس الفرل، حٌث أصبحت كل فرقة تضم مختلؾ وحدات  -2

 المناورة وأسلحة اإلسناد والخدمات. 

 الجوي المٌدانً.  تطوٌر منظومة الدفاع الجوي، وتشكٌل مدٌرٌة الدفاع -3

 إنشاء المركز الجؽرافً الملكً.  -4

 مشاركة المرأة األردنٌة فً القوات المسلحة.  -5
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 أبرز التطورات التي مر باا الجيش ال ربي األردني المراحل

 المرحلة الرابعة

 م( 1999 -1977) 

تطور الجٌش من 

حٌث التسلٌح 

 والتدرٌب

 

 إنشاء جامعة مإتة )الجناح العسكري(، والعدٌد من الكلٌات العسكرٌة.  -1

 إنشاء مدٌرٌة الحرب اإللكترونٌة.  -2

 18صدور قانون خدمة العلم الذي ٌنص علنى إلحنال النذكور ممنن بلؽنوا سنن  -3

 فً التدرٌب العسكري مدة عامٌن. 

 وة البحرٌة الملكٌة. تطوٌر قوة خفر السواحل الملكً، وتؽٌٌر المسمى إلى الق -4

 تطوٌر سالح الجو الملكً ورفده بؤحداث الطابرات المقاتلة وطابرات النقل.  -5

تؤسنننٌس إدارة شنننإون المنننرأة العسنننكرٌة لمتابعنننة شنننإون المنننرأة فنننً القنننوات  -6

 المسلحة. 

م صنندرت اإلرادة الملكٌننة بإلحننال كلٌننة األمٌننرة منننى بجامعننة 1998فننً عننام  -7

لرفنند الخنندمات الطبٌننة فننً القننوات المسننلحة بالممرضننات  مإتننه العسننكرٌة وذلننك

 المإهالت.

المشاركة فً قوات حفظ السالم الدولٌة نظرا إلى ما حظٌت به القوات المسلحة  -8

األردنٌة من سمعة دولٌة طٌبة، وإشادة بشجاعة وانضباط الجندي األردننً، ولهنذا 

 أنشا معهد تدرٌب عملٌات السالم. 

د تخلٌنندا لنذكرى شننهداء الجنٌش العربننً األردننً، ولٌكننون إنشناء صننرح الشنهٌ -9

 متحفا وطنٌا ٌسجل تارٌخ األردن الحدٌث، وإنجازات القوات المسلحة األردنٌة.

 المرحلة الخامسة 

حتى  -م 1999)

االهتمام من اآلن( 

قبل الملك عبدهللا 

 الثانً ابن الحسٌن

 

م، لتصننٌع 1999تؤسٌس مركز الملنك عبندهللا الثنانً للتصنمٌم والتطنوٌر عنام  -1

 المعدات المدنٌة والعسكرٌة. 

 إعادة تنظٌم القوات المسلحة من نظام الفرل إلى نظام المناطق العسكرٌة.  -2

استمرار سالح الجو فً العمل بنظام القواعد العسكرٌة، وُحدث السالح بإدخال  -3

 قتال حدٌثة. طابرات نقل و

 إنشاء مركز إدارة األزمات للتعامل مع األزمات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.  -4

اسنتحداث نظننام النقننل اإلداري لتننؤمٌن تنننقالت أفننراد القننوات المسننلحة بوسنناطة  -5

 أسطول حدٌث ومتطور. 

إدخنننال الحواسنننٌب إلنننى وحننندات القنننوات المسنننلحة جمٌعهنننا لمواكبنننة التطنننور  -6

 ً. اإللكترون
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  م.1921تشكلت نواة الجٌش العربً األردنً عام  من ماذا #

من رجال الثورة العربٌة الكبرى الذٌن جاإوا مع األمٌر عبدهللا بن الحسٌن إلى شرل األردن، وكان إنشاء 

  .إمارة شرل األردن ٌتطلب وجود جٌش لحماٌة أرضها وشعبها

 

 .األولالتً جاء بها الجٌش العربً األردنً تشكٌالت البين # 

 (.سؤال وزاري)التشكٌالت األولى للجٌش العربً األردنً فً عهد اإلمارة  عـدد# 

 القوة السٌارة. -3 قوة األمن العام. -2 القوة العربٌة. -1

 

شرل األردن من : هً القوة التً جاءت مع األمٌر عبدهللا بن الحسٌن إلى (وزاري سؤال)القوة ال ربية # 

  .( جندٌا250( ضابطا و)25الحجاز إلى معان، وتكونت من )

 

)فً الجٌش العربً األول(: كانت مهمتها حفظ األمن، وتكونت من قنوة الندرك الثابتنة، قوة األمن ال ام # 

 وقوة الهجانة. 

 

( 750)فً الجٌش العربً األول(: تكونت من سنراٌا فرسنان ومشناة، بلنػ عندد أفرادهنا )القوة السيارة # 

 فردا. 

 

سؤال ) م(1953-1921أبرز التطورات التً شهدها الجٌش العربً األردنً فً المرحلة األولى ) اذكر# 

 (.وزاري

 م.1923إلؽاء قوة األمن العام، وإلحاقها بالقوة السٌارة عام  -1

 م، وال ٌزال ٌحمل هذا االسم إلى الٌوم.1923الجٌش العربً على جٌش اإلمارة عام إطالل اسم  -2

 تشكٌل قوة الحدود وتحوٌلها إلى قوة البادٌة.  -3

 تشكٌل سالح الجو األردنً وسالح المدفعٌة. -4

 

  م.1923إطالل اسم الجٌش العربً على جٌش اإلمارة عام  فسر# 

 ولٌكون جٌشا لكل العرب ٌدافع عن قضاٌاهم. -2 متعددة.ألنه كان مكونا من عناصر عربٌة  -1
 

 

 

: هو قرار تارٌخً جريء للملك الحسٌن بإنهاء خدمات قابد الجٌش ت ريب قيادة الجيش ال ربي األردني #

م، لتبنندأ مرحلننة جدٌنندة فننً تننارٌخ القننوات المسننلحة 1956 ذار عننام  1كلننوب وكبننار القننادة اإلنجلٌننز فننً 

 األردنٌة، ولٌإدي مهمته الوطنٌة والقومٌة التً أنشا ألجلها.
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  م.1956 ذار عام  1قٌام الملك الحسٌن بن طالل بتعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً فً فسر # 

  م.1956 ذار عام  1دوافع تعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً فً  وضح# 

ألن الضابط )جون كلوب( القابد العام للجٌش العربنً األردننً كنان مخلصنا لبرٌطانٌنا وهنذا حنال دون أي 

تطننوٌر للجننٌش األردنننً، وهننذا ٌفسننر سننبب سننٌطرة لننندن فننً مننا ٌخننتص بشننإون العسننكرٌة األردنٌننة، 

إدي مهمتنه الوطنٌنة والقومٌنة التنً ٌنمرحلة جدٌدة فً تارٌخ القوات المسنلحة األردنٌنة، ل تبدأوبالتعرٌب 

  أنشا ألجلها.

 

اتخننذ مجلننس الننوزراء قننراره بتنفٌننذ الرؼبننة الملكٌننة السننامٌة بإنهنناء خنندمات القابنند العننام للجننٌش )جننون # 

 .وت يين اللواء راضي عناب رئيسا لألركانكلوب(، 

 

القوات المسنلحة األردنٌنة فنً المرحلنة الثانٌنة منن مراحنل التطنور التنارٌخً للقنوات المسنلحة  # " شهدت

  (.  وزاري سؤال) وضح هذه التطوراتجملة من التطورات "، 

 م، وخروج القوات البرٌطانٌة من األردن. 1957إلؽاء المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌة فً عام  -1

 ازدٌاد أعداد المنتسبٌن للجٌش من ضباط وجنود فً هذه الفترة.  -2

تشكٌل العدٌد منن الفنرل واأللوٌنة والكتابنب الجدٌندة فنً الجنٌش، مثنل ألوٌنة الحنرس الملكنً، وكتابنب  -3

 المدفعٌة، وألوٌة جدٌدة للمشاة مثل لواء اإلمام علً بن أبً طالب.

 

الجنٌش العربنً بنٌن عنامً  -أنشبت فً القوات المسنلحة األردنٌنة  التًلفرل وألوٌة وكتابب  أعط أمثلة# 

  .(م1966 - 1953)

 .كتابب المدفعٌة -3 .سالح الدروع الملكً -2 .ألوٌة الحرس الملكً -1

 ألوٌة جدٌدة للمشاة مثل لواء اإلمام علً بن أبً طالب، ولواء القادسٌة، ولواء خالد بن الولٌد. -4

 

الجٌش العربً تشكٌل العدٌد من  –# " شهدت المرحلة الثانٌة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنٌة 

  (.  وزاري سؤال) أذكر أرب ة ألوية جديدة للمكاةالِفرل واأللوٌة والكتابب الجدٌدة "، 

المرحلنة الثانٌنة منن فنً الجنٌش العربنً  -أللوٌة جدٌدة أنشبت فً القوات المسنلحة األردنٌنة  أعط أمثلة# 

  .مراحل تطور القوات المسلحة األردنٌة

 لواء حطٌن. -3 لواء القادسٌة. -2 لواء اإلمام علً بن أبً طالب. -1

  لواء الٌرموك. -5 لواء خالد بن الولٌد. -4
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  م(.1973 - 1967ثالثة حروب خاضها الجٌش العربً األردنً بٌن عامً ) عدد #

 الجٌش العربً أثرت بصورة كبٌرة فً تطوره.  -لحروب خاضتها القوات المسلحة األردنٌة  أعط أمثلة# 

 م.1968حرب الكرامة عام  -2 م.1967حرب حزٌران عام  -1

  م.1973حرب تشرٌن )رمضان( عام  -3

 

األردننً أبرز التطورات التً شهدتها المرحلة الثالثة من مراحل التطور التنارٌخً للجنٌش العربنً  بين# 

 (.سؤال وزاري) م(1976-1967بٌن عامً )

 ل.رِ تنظٌم الجٌش على أساس الفِ  -2 تشكٌل القوات الخاصة. -1

 إنشاء المركز الجؽرافً الملكً.  -4 تطوٌر منظومة الدفاع الجوي. -3

  مشاركة المرأة األردنٌة فً القوات المسلحة. -5

 

الجننٌش العربننً ومننن مهامهننا القٌننام  -المسننلحة األردنٌننة  هننً القننوات التابعننة للقننوات: القرروات الخا ررة# 

 .باالستطالع، ومكافحة اإلرهاب، واستهداؾ األرتال العسكرٌة وإعاقة تقدمها

 

 .(سؤال وزاري)القوات المسلحة األردنٌة  –تشكٌل القوات الخاصة فً الجٌش العربً  فسر# 

  الجٌش العربً. -األردنٌة مهام القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة  حدد# 

 واستهداؾ األرتال العسكرٌة وإعاقة تقدمها. -3 ومكافحة اإلرهاب. -2 للقٌام بمهام االستطالع. -1
 

 

 

: هو قانون ٌنص على إلحال الذكور ممن بلؽوا سن الثامنة عشرة فً (سؤال وزاري) قانون خدمة ال لم #

 التدرٌب العسكري مدة عامٌن.

 

  إدارة شإون المرأة العسكرٌة.تؤسٌس  فسر# 

 لمتابعة شإون المرأة فً القوات المسلحة األردنٌة.

 

 (.سؤال وزاري)مظاهر مشاركة المرأة األردنٌة فً القوات المسلحة األردنٌة  وضح# 

 تؤسٌس كلٌة األمٌرة منى للتمرٌض، لرفد الخدمات الطبٌة فً القوات المسلحة بالممرضات المإهالت.  -1

 تجنٌد عدد من النساء الجامعٌات األردنٌات للعمل إدارٌات فً القوات المسلحة.  -2

 

  الجٌش العربً. -لمجاالت شاركت فٌها المرأة فً القوات المسلحة األردنٌة  أعط أمثلة# 

 وفً العمل اإلداري فً القوات المسلحة. -2 فً مجال الخدمات الطبٌة )التمرٌض(. -1
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 . (سؤال وزاري) فً قوات حفظ السالمالجٌش العربً األردنً مشاركة  فسر# 

 (.سؤال وزاري) الدولٌة حفظ السالممشاركة القوات المسلحة األردنٌة فً قوات  فسر# 

  أنشا معهد تدرٌب عملٌات السالم. فسر# 

            نظرا إلى ما حظٌت به القوات المسلحة األردنٌة من سمعة دولٌة طٌبة.  -1

 اإلشادة بشجاعة وانضباط الجندي األردنً. -2

 

  (.سؤال وزاري) إنشاء صرح الشهٌد فسر# 

 تخلٌدا لذكرى شهداء الجٌش العربً األردنً.  -1

 ولٌكون متحفا وطنٌا ٌسجل تارٌخ األردن الحدٌث، وإنجازات القوات المسلحة األردنٌة. -2
 

 

 

الجنٌش العربنً فنً المرحلنة الخامسنة باهتمنام بنالػ منن الملنك  -حظٌت القنوات المسنلحة األردنٌنة  فسر #

 (.وزاري سؤال) عبدهللا الثانً ابن الحسٌن

 ألنه كان أحد أفراده وقابدا للقوات الخاصة.  -1

 وهو األكثر دراٌة بحاجات الجٌش وتطلعاته المستقبلٌة. -2

 

 (.سؤال وزاري) المرحلة الخامسةأبرز التطورات التً شهدتها القوات المسلحة األردنٌة فً  بيـن# 

م، لتصننننٌع المعننندات المدنٌنننة 1999تؤسنننٌس مركنننز الملنننك عبننندهللا الثنننانً للتصنننمٌم والتطنننوٌر عنننام  -1

 والعسكرٌة. 

 إعادة تنظٌم القوات المسلحة من نظام الفرل إلى نظام المناطق العسكرٌة.  -2

استمرار سالح الجو فً العمنل بنظنام القواعند العسنكرٌة، وُحندث السنالح بإدخنال طنابرات نقنل وقتنال  -3

 حدٌثة. 

 إنشاء مركز إدارة األزمات للتعامل مع األزمات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.  -4

 ٌث ومتطور. استحداث نظام النقل اإلداري لتؤمٌن تنقالت أفراد القوات المسلحة بوساطة أسطول حد -5

 إدخال الحواسٌب إلى وحدات القوات المسلحة جمٌعها لمواكبة التطور اإللكترونً. -6

 

هننو مإسسننة عسننكرٌة تؤسسننت عننام (: سررؤال وزاري) مركررز الملرر  عبرردن الثرراني للت ررميم والتطرروير# 

والعسكرٌة، لتلبٌة م تعمل فً مجال التصمٌم والتطوٌر وتصنٌع النماذج األولٌة من المعدات المدنٌة 1999

 احتٌاجات القوات المسلحة والسول التصدٌرٌة.

 

  .م1999مركز الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر عام تؤسٌس  فسر# 

 لتصنٌع النماذج األولٌة من المعدات المدنٌة والعسكرٌة.  -1

 لتلبٌة احتٌاجات القوات المسلحة والسول التصدٌرٌة. -2
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 الجيش ال ربي –الدور التنموي واإلنساني للقوات المسلحة األردنية 

 (.سؤال وزاري) بين هذه األدوار# " ٌقوم الجٌش العربً األردنً بمجموعة من األدوار والمهام "، 

  التً ٌقوم بها الجٌش العربً األردنً. ما األدوار #

 الدور العسكري المتمثل بالدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان عنه.  -1

 الدور القومً الذي حققه بالوقوؾ إلى جانب األشقاء العرب فً أزماتهم.  -2

 المتمثل بدفع حركة التنمٌة والمشاركة فً تنفٌذ المشارٌع االقتصادٌة والبنٌة التحتٌة. الدور التنموي  -3

 لمستوى العالمً بسبب مشاركته فً قوات حفظ السالم.الدور اإلنسانً على ا -4
 

 

 

الجنٌش العربنً بندورها التنمنوي بالمشناركة فنً تخطنٌط العدٌند منن  -تقوم القنوات المسنلحة األردنٌنة "  #

 سررؤال)الرردور التنمرروي للقرروات المسررلحة األردنيررة اذكررر أبرررز مجرراالت  ،" المشننارٌع التنموٌننة وتنفٌننذها

 . (وزاري

 المجال الصناعً. -3 مجال التعلٌم والثقافة.  -2 مجال القوى البشرٌة.  -1

 مجال اإلنقاذ واإلخالء.  -6 مجال الزراعة والري.  -5 المجال الصحً. -4

 مجال الخرابط والمساحة الجوٌة. -8 مجال البناء والتعمٌر. -7

 

 .إعداد القوى البشرٌة فً مجالالجٌش العربً  -قوات المسلحة األردنٌة دور ال بين# 

الجٌش العربً فً مختلؾ تشكٌالتها مبات اآلالؾ من األردنٌٌن للقٌام  -تستوعب القوات المسلحة األردنٌة 

ذلك بحكم المسإولٌات الكبٌرة الملقاه على عاتقها، حٌث تتولى تعلٌم من بتنفٌذ مهامها فً الحرب والسلم، و

 . وتدرٌبهم على خطط وبرامج تؤسٌسٌة متمٌزةٌنضم إلى صفوفها ضباطا وأفرادا، 

 

 إسهامات القوات المسلحة األردنٌة فً مجال التعلٌم والثقافة. نبي# 

  المسلحة األردنٌة فً المجال التعلٌمً والثقافً.الدور الذي تقوم به القوات  بين# 

مدٌرٌننة التعلننٌم والثقافننة العسننكرٌة ومعهنند اللؽننات فننً تقنندٌم الخدمننة التعلٌمٌننة والتثقٌفٌننة  اتماسننها حرردد# 

  .لشرٌحة كبٌرة من المجتمع األردنً

 توفٌر التعلٌم المجانً فً مدارس التعلٌم والثقافة العسكرٌة المنتشرة فً محافظات المملكة.  -1

 عدٌن والشهداء قً القوات المسلحة واألجهزة األمنٌة. توفٌر التعلٌم الجامعً ألبناء العاملٌن والمتقا -2

المشاركة فً إعداد البحوث العلمٌة والمشروعات الصناعٌة المشتركة مع الجامعات األردنٌة والمجلس  -3

 األعلى للعلوم والتكنولوجٌا، كمشروع طاقة الرٌاح بالتعاون مع الجمعٌة العلمٌة الملكٌة. 
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 الجٌش العربً مع الجمعٌة العلمٌة الملكٌة. -فٌها القوات المسلحة األردنٌة  لمشروع تعاونت أعط مثال# 

 مشروع طاقة الرٌاح. 

 

  إسهامات القوات المسلحة األردنٌة فً المجال الصناعً. بين# 

 .األردنٌة فً المجال الصناعًالدور الذي تقوم به القوات المسلحة  بين# 

األجهزة والمعدالت فً المصانع عن طرٌق المشاؼل والمختبرات التابعنة  تقدٌم الخدمات الفنٌة لصٌانة -1

 للقوات المسلحة. 

 إنشاء العدٌد من المصانع، مثل مصنع الدهانات، ومصنع األوكسجٌن واألثاث وؼٌره.  -2

المشاركة فً المعارض الصنناعٌة التنً تقنام داخنل األردن وخارجنه، مثنل معنرض أٌندكس وسنوفكس  -3

 وؼٌرها. 

 

  لمصانع أسهمت فً إنشابها القوات المسلحة األردنٌة. أعط أمثلة# 

 األثاث. -3 مصنع األوكسجٌن. -2 مصنع الدهانات.  -1

 

  أهم المعارض التً تشارك فٌها القوات المسلحة األردنٌة. أذكر# 

 معرض سوفكس. -2 معرض أٌدكس.  -1

 

   الصحً.إسهامات القوات المسلحة األردنٌة فً المجال  بين# 

   الدور الذي تقوم به القوات المسلحة األردنٌة فً المجال الصحً. بين# 

 تقدٌم الرعاٌة الطبٌة عن طرٌق مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة.  -1

تعالج عددا كبٌرا من سكان المملكة ورعاٌا الدول الشنقٌقة والصندٌقة فنً مستشنفٌات الخندمات الطبٌنة،  -2

 وفً مقدمتها مدٌنة الحسٌن الطبٌة فً عمان، والمستشفٌات العسكرٌة المنتشرة فً محافظات المملكة كافة.  

 

الهندسنة الملكنً وبالتعناون منع عنن طرٌنق سنالح  -الجنٌش العربنً  -القوات المسلحة األردنٌة تعمل " # 

  (.سؤال وزاري) ثمثة مناااذكر  ،" الوزارات المختصة على تنفٌذ العدٌد من المشارٌع الزراعٌة والمابٌة

 الدور الذي تقوم به القوات المسلحة األردنٌة فً مجال الزراعة والري.   بين# 

 استصالح األراضً الزراعٌة. -2 إنشاء السدود الترابٌة فً البادٌة األردنٌة.  -1

  شق الطرل الزراعٌة.  -3
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 الجٌش العربً فً عملٌات اإلخالء واإلنقاذ فً الظروؾ االستثنابٌة، -تشارك القوات المسلحة األردنٌة # 

 .  اذكر أبرز هذه ال مليات

  واإلخالء.الدور اإلنسانً الذي ٌقوم به الجٌش العربً األردنً فً مجال اإلنقاذ  بين# 

 فتح الطرل بإزالة األنقاض والثلوج وإخالبها من اآللٌات.  -1

 البحث والتحري واإلنقاذ فً حاالت الؽرل عن طرٌق القوة البحرٌة الملكٌة.   -2

  

 الجهة المسإولة عن إصدار الخرابط والمخططات.  ً: ه(سؤال وزاري) المركز الجغرافي الملكي# 

 

 القوات المسلحة األردنٌة فً مجال البناء والتعمٌر. الدور الذي تقوم به بين# 

  (.سؤال وزاري) فً مجال البناء والتعمٌرالجٌش العربً  –إسهامات القوات المسلحة األردنٌة  وضح# 

 إنشاء المبانً السكنٌة لمنتسبً القوات المسلحة. -2 إنشاء المبانً الحكومٌة.  -1

 إقامة السدود. -4 منح القروض اإلسكانٌة لمنتسبً القوات المسلحة.  -3
  

 

 

 سرؤال)إسهام األردن بقٌادته وقواته المسلحة وأجهزته األمنٌة فً مهام قوات حفنظ السنالم الدولٌنة فسر # 

  (. وزاري

الجٌش العربً لتإدي الدور اإلنسانً فً  –القوات المسلحة األردنٌة الدوافع إلختٌار األمم المتحدة  حـدد# 

 حفظ السالم الدولٌة.

  الثوابت التً انطلق منها األردن بمشاركته فً قوات حفظ السالم الدولٌة. عدد #

 انطالقا من المكانة الدولٌة التً ٌتمتع بها.  -1

وذجنا فنً العطناء النذي انعكاسا لرسالته وإٌمانه بالدور اإلنسانً النبٌل للجنٌش العربنً النذي أصنبح أنم -2

  .تجاوز حدود الوطن

 .السمعة الطٌبة التً تتمتع بها القوات المسلحة من حٌث التدرٌب واالتضباط -3

 

  القوات المسلحة األردنٌة دورا إنسانٌا فً مهام حفظ السالم الدولٌة. أدت فٌهالدول  أعط أمثلة# 

 سٌرالٌون. -3 ساحل العاج. -2 هاٌتً.  -1

  البوسنة والهرسك. -5 الشرقٌة.تٌمور  -4
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العالمً فً تعزٌز الصورة حفظ السالم الجٌش العربً فً مٌدان  -المسلحة األردنٌة قوات أسهم تواجد ال# 

 . وضح ذل  المشرقة للجندي األردنً،

 أصبح الجندي األردنً رسول محبة وسالم ٌجوب العالم لٌرفع اسم األردن عالٌا. فسر# 

 . على التعامل بصورة حضارٌة مع شعوب العالم المختلفة وثقافتها بسبب قدرته -1

أصبح الجٌش العربً األردنً ٌرفد الدول الصدٌقة والشنقٌقة بالمندربٌن والمتخصصنٌن المحتنرفٌن فنً  -2

 . مجال عملٌات حفظ السالم واألمن الدولٌٌن

 

 . أذكرها دة،حققت المشاركة األردنٌة فً قوات حفظ السالم الدولٌة أهدافا عدٌ# 

 (.سؤال وزاري) األهداؾ التً حققتها المشاركة األردنٌة فً قوات حفظ السالم الدولٌة بين# 

 المساعدة على تخفٌؾ من وٌالت الحروب، وتقدٌم المساعدة لمن ٌحتاج إلٌها.  -1

 تؤكٌد رؼبة األردن فً نشر األمن والسالم العالمٌٌن.  -2

 التعرٌؾ باألردن عالمٌا واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولٌة.  -3

 ل وؼزة وأفؽانستان.  اتسٌٌر المستشفٌات العسكرٌة إلى المناطق المنكوبة فً العالم، كالعر -4
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 األجازة األمنية في األردن

  أساس وجود المجتمعات وتقدمها. بين #

 وجود المجتمعات وتقدمها، كما وٌعتبر أهم واجبات الدولة تجاه مواطنٌها.األمن واالستقرار هو أساس 

 

  أهم واجبات الدولة األردنٌة تجاه مواطنٌها. حدد# 

  .األمن واالستقرار هو أساس وجود المجتمعات وتقدمها -1

حق الحٌاة للمواطن األردننً، ولرعاٌنا الندول المقٌمنة علنى أرضنها عنن طرٌنق األجهنزة األمنٌنة التنً  -2

 أخذت على عاتقها السهر لتوفٌر حٌاة كرٌمة للمواطن األردنً، وللمقٌمٌن على األرض األردنٌة. 
 

 

 

كان جنزءا مننه حتنى ٌث ارتبط تشكٌل جهاز األمن العام فً األردن بتؤسٌس الجٌش العربً األردنً، ح #

 . داخلٌةم أصبح ٌتبع وزارة ال1958م، ومنذ عام 1956صل بٌنهما عام ف

 

  ٌُعد جهاز األمن العام األردنً أنموذجا ألجهزة الشرطة العالمٌة الرابدة. فسر# 

  مهام األمن العام األردنً. أذكر# 

 المحافظة على النظام واألمن، وحماٌة األرواح واألعراض واألموال.  -1

 منع الجزابم والعمل على اكتشافها وتعقبها، والقبض على مرتكبٌها، وتقدٌمهم للعدالة.  -2

 إدارة مراكز اإلصالح والتؤهٌل وحراسة السجناء.  -3

طات العامنة علنى تؤدٌنة وظابفهنا وفنق أحكنام تنفٌذ القوانٌن واألنظمة واألوامنر الرسنمٌة، لمعاوننة السنل -4

 القانون. 

 مراقبة النقل على الطرل وتنظٌمه.  -5

 

  .على تطوٌر جهاز األمن العام لفلسفة العمل الشرطً لتشمل المجاالت كافة أعط مثال# 

إنشاء الشنرطة الُمجتمعٌنة، لتكنون قابمنة علنى الشنراكة بنٌن رجنل الشنرطة والمجتمنع المحلنً لحنل بعنض 

 . المشكالت

 

  إنشاء الشرطة الُمجتمعٌة. فسر# 

 لتكون قابمة على الشراكة بٌن رجل الشرطة والمجتمع المحلً لحل بعض المشكالت. 
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اإلدارات والوحندات التابعنة لجهناز األمنن العنام التنً اسنتحدثت فنً عهند الملنك عبندهللا الثنانً ابنن  عدد# 

  الحسٌن.

جاللنة الملنك عبندهللا الثنانً اسنتحداث العدٌند منن اإلدارات والوحندات  شهد جهاز األمن العام فً عهد "# 

 (.سؤال وزاري) هذه اإلدارات والوحدات أرب ة من أذكر التابعة لهذا الجهاز"،

 وحدة أمن وتشجٌع االستثمار. -2 إدارة الشرطة البٌبٌة.  -1

 إدارة شرطة األحداث. -4 إذاعة أمن إؾ إم. -3
 

 

 

م، وقند حقنق نقلنة نوعٌنة فنً شنتى مجناالت عملنه منن حٌنث 1956الدفاع المدنً فً عام تؤسس جهاز  #

 . تؤهٌل أفراد الجهاز للقٌام بواجباتهم، وافتتاح مراكز جدٌدة فً مختلؾ المناطق

 

  مهام الدفاع المدنً األردنً. أذكر# 

 (.سؤال وزاري) واجبات الدفاع المدنً األردنً بين# 

 حماٌة األرواح والممتلكات العامة، وتوعٌة المواطنٌن بإجراءات الوقاٌة والسالمة العامة ومتابعتها.  -1

 القٌام بعملٌات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاؾ الناتجة عنها، وإعداد أفراد مإهلٌن لهذه العملٌات.  -2

 ؾ علٌها. توفٌر وسابل اإلنذار من الؽازات والكوارث وأدواته، وإلشرا -3

 تدرٌب الفرل التطوعٌة على أعمال الدفاع المدنً من القطاعٌن العام والخاص.  -4

 التؤكد من توافر شروط السالمة العامة فً المبانً.  -5
 

 

 

 .م1964فً عام دابرة المخابرات العامة األردنٌة تؤسست  #

 

هً دابرة ذات صبؽة عسكرٌة تسري على ضباطها وأفرادها القوانٌن  :دائرة المخابرات ال امة األردنية# 

 . م1964فً عام ، تؤسست الجٌش العربً –السارٌة على ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنٌة 

 

واحترافٌنة علنى  األردن منن أكثنر الندوابر االسنتخبارٌة تمٌنزا  فنً ة ةرات العامنةرة المخابنةد دابةتعر ـفس# 

  (.وزاري سؤال) مستوى العالم

  تحظى دابرة المخابرات العامة األردنٌة بثقة كبٌرة عالمٌا.فسر # 

 ولدورها فً التصدي لإلرهاب والتخرٌب. -2 إلسهامها فً مجال التعاون الدولً.  -1

 

تقوم دابنرة المخنابرات العامنة األردنٌنة بموجنب قانونهنا بالمهنام والعملٌنات االسنتخبارٌة فنً سنبٌل أمنن # 

المملكة األردنٌة الهاشنمٌة وسنالمتها، وباألعمنال والمهنام التنً ٌكلفهنا بهنا ربنٌس النوزراء بنؤوامر خطٌنة، 

 . وتحمل هذه األعمال طابع السرٌة
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سررؤال ) أذكرهرا "، بمجموعننة منن الواجبننات والمهنام الوطنٌننة المخنابرات العامننة األردنٌنةتقنوم دابننرة  "# 

  .(وزاري

 (.سؤال وزاري)أربعة من المهام والواجبات التً تقوم بها دابرة المخابرات العامة فً األردن  وضح# 

  مهام دابرة المخابرات العامة األردنٌة. عدد# 

 ، وتقدٌمها إلى صانع القرار السٌاسً. جمع المعلومات وتحلٌلها -1

مقاومننة التخرٌننب الفكننري الننذي ٌولنند فعننال مادٌننا تخرٌبٌننا، ومحاربننة أٌننة محنناوالت الختننرال المجتمننع  -2

 األردنً. 

مقاومة التخرٌب المادي، ومكافحنة اإلرهناب بصنوره كافنة، وتتبنع األفنراد والجماعنات التنً تمارسنه،  -3

 وضبط عناصرها، وإحالتهم إلى القضاء. 

  مكافحة التجسس.  -4

 

منذ تؤسٌسها فً حماٌة أمن المملكة، وإحباط الكثٌر من المخططنات اإلرهابٌنة المخابرات العامة  نجحت# 

 . التً كانت تستهدؾ زعزعة أمن الوطن واستقراره وتروٌع أبنابه

 

  الهدؾ من المخططات اإلرهابٌة. بين# 

 أنها تستهدؾ زعزعة أمن الوطن واستقراره وتروٌع أبنابه.

 

 .المخابرات العامة المتؽٌرات والمستجدات الوطنٌة والعالمٌة دابرة مواكبةعلى  أدلةأعط # 

 أنها تتعامل فً مهامها وفق القوانٌن والتشرٌعات النافذة.  -1

 االلتزام التام بمعاٌٌر حقول اإلنسان. -2

 احترام كرامة المواطن وحرٌته. -3

 

  ٌُختار ضباط المخابرات العامة األردنٌة. كيف# 

 ٌُختارون بعناٌة ووفق معاٌٌر الكفاءة والتؤهٌل العلمً.   -1

 الضباط جمٌعهم ٌحملون الدرجة الجامعٌة األولى بالحد األدنى.   -2

ٌخضعون لدورات وعملٌنات متخصصنة لتنؤهٌلهم تراعنً جواننب العمنل كافنة، و لٌنات التعامنل وتنفٌنذ  -3

 الواجبات. 
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  لإلرهاب بؤنواعه وصوره كافة.دور المواطن فً التصدي  بين# 

 أن ٌكون شرٌك أساسً فً حماٌة األمن واالستقرار الوطنً.   -1

 أن ٌكون واعً ومتعاون وحرٌص على أمن المملكة.   -2
 

 

 

 . م2008شكلت قوات الدرك فً عام  #

 

اذكررر هررذه  "، م للقٌننام بالعدٌنند مننن الواجبننات األمنٌننة واإلنسننانٌة2008تننم تشننكٌل قننوات النندرك عننام  "# 

 (.وزاري سؤال) الواجبات

  واجبات قوات الدرك. وضح# 

 توفٌر البٌبة اآلمنة للمواطن األردنً.  -1

 حماٌة الوفود الرسمٌة الزابرة للمملكة.  -3حماٌة المإسسات والمصالح الحٌوٌة للدولة.  -2

 حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسٌة. -4

 للمهرجانات والفعالٌات والنشاطات الفنٌة والرٌاضٌة.توفٌر المظلة األمنٌة  -5

تقنندٌم الخنندمات للمننواطنٌن المحتنناجٌن عننن طرٌننق توزٌننع المسنناعدات العٌنٌننة المختلفننة بالتعنناون مننع  -6

 المإسسات األخرى.

 توفٌر البٌبة اآلمنة إلنجاح العملٌة االنتخابٌة البرلمانٌة والبلدٌة والنقابٌة. -7
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 السادسةاألسـئلة الموضوعيـة للوحـدة 

 

  # تشكلت نواة الجٌش العربً األردنً فً عام:

 .م1946 د ( .م1928 ج( .م1921 ب( .م1916أ ( 

 

# المرحلة التً تم بهنا إلؽناء قنوة األمنن العنام وإلحاقهنا بنالقوة السنٌارة منن مراحنل تطنور الجنٌش العربنً 

  األردنً هى:

 .الرابعة د ( .الثالثة ج( .الثانٌة ب( .األولىأ ( 

 

# العنام النذي تننم فٌنه إطننالل اسنم الجننٌش العربنً علنى جننٌش اإلمنارة مننن مراحنل تطننور الجنٌش العربننً 

  األردنً هو:

 .م1921 د ( .م1923 ج( .م1928 ب( .م1946أ ( 

 

العربننً # المرحلنة التنً تنم بهنا تشنكٌل قننوة الحندود وتحوٌلهنا إلنى قنوة البادٌننة منن مراحنل تطنور الجنٌش 

 األردنً هً:

 .الرابعة د ( .الثالثة ج( .الثانٌة ب( .األولىأ ( 

 

# المرحلة التنً تنم بهنا تشنكٌل سنالج الجنو األردننً وسنالح المدفعٌنة منن مراحنل تطنور الجنٌش العربنً 

  األردنً هً:

 .األولى د ( .الثانٌة ج( .الثالثة ب( .الرابعةأ ( 

 

# المرحلة التً شهدت القرار التارٌخً ٌتعرٌب قٌادة الجٌش العربً من مراحل التطور التارٌخً للقوات 

  (سؤال وزاري)المسلحة األردنٌة هً: 

 .الرابعة د ( .الثالثة ج( .الثانٌة ب( .األولىأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# التارٌخ الذي تم فٌه تعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً، هو: 

 .م1956أٌلول  1 د ( .م1956 ذار  1 ج( .م1955أٌلول  1 ب( .م1955 ذار  1أ ( 

 

  (سؤال وزاري)# العام الذي تم فٌه تعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً، هو: 

 .م1959 د ( .م1958 ج( .م1957 ب( .م1956أ ( 

 



 

 تارٌخ األردن / الفصل الثانً 43
 

سرؤال )# أول ربٌس أركان للجٌش العربً األردنً بعد إنهاء خدمات القابد اإلنجلٌزي جنون كلنوب، هنو: 

  (وزاري

 .علً أبو نوار د ( .مشهور الجازي ج( .راضً عناب ب( .حابس المجالًأ ( 

 

م منن مراحننل تطنور الجننٌش 1957# المرحلنة التنً شننهدت إلؽناء المعاهنندة األردنٌنة البرٌطانٌننة فنً عننام 

  العربً األردنً هً:

 .الرابعة د ( .الثانٌة ج( .األولى ب( .الثالثةأ ( 

 

  م هو:1953# كان عدد المنتسبٌن للقوات المسلحة من ضباط وجنود فً عام 

 .ألؾ 55 د ( .ألؾ 40 ج( .ألؾ 25 ب( .ألؾ 20أ ( 

 

  م هو:1956# كان عدد المنتسبٌن للقوات المسلحة من ضباط وجنود فً عام 

 .ألؾ 55 د ( .ألؾ 40 ج( .ألؾ 25 ب( .ألؾ 20أ ( 

 

  م هو:1967# كان عدد المنتسبٌن للقوات المسلحة من ضباط وجنود فً عام 

 .ألؾ 55 د ( .ألؾ 40 ج( .ألؾ 25 ب( .ألؾ 20أ ( 

 

العربً، الجٌش  -# من التطورات التً شهدتها المرحلة الثانٌة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنٌة 

  هً:

 .إنشاء مركز إدارة األزمات ب( .تشكٌل القوات الخاصةأ ( 

 .تشكٌل ألوٌة الحرس الملكً د ( .إنشاء صرح الشهٌد ج(

 

  فً المرحلة الثانٌة من مراحل تطور الجٌش العربً األردنً وهً: لم تتككل# إحدى ألوٌة المشاة التالٌة 

 .لواء حطٌن د ( .لواء القادسٌة ج( .لواء الفرسان ب( .لواء الٌرموكأ ( 

 

  (سؤال وزاري)م هً: 1967الجٌش العربً فً عام  -# الحرب التً خاضتها القوات المسلحة األردنٌة 

 .حرب رمضان د ( .حرب لبنان ج( .حرب الكرامة ب( .حرب حزٌرانأ ( 

 

  العدو اإلسرابٌلً هو:# الحرب التً حقق فٌها الجٌش العربً األردنً أول انتصار عربً على جٌش 

 .حرب فلسطٌن د ( .حرب تشرٌن ج( .حرب الكرامة ب( . حرب حزٌرانأ (

 

 (سؤال وزاري)# الحرب التً شارك بها الجٌش العربً )األردنً( فً القتال على الجبهة السورٌة هً: 

 .م1973تشرٌن  د ( .م1967حزٌران  ج( .م1948فلسطٌن  ب( .م1968الكرامة أ ( 
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  (سؤال وزاري) التً شارك بها الجٌش العربً األردنً بالقتال على الجبهة السورٌة هً: # الحرب

 .م1968حرب الكرامة  ب( .م1967حرب حزٌران أ ( 

 .م1973حرب تشرٌن  د ( .م1948حرب فلسطٌن  ج(

 

الجٌش العربً،  -# من التطورات التً شهدتها المرحلة الثالثة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنٌة 

  هً:

 .إنشاء مركز إدارة األزمات ب( .تشكٌل القوات الخاصةأ ( 

 .تشكٌل ألوٌة الحرس الملكً د ( .إنشاء صرح الشهٌد ج(

 

  (سؤال وزاري)# من المهام التً تقوم بها القوات الخاصة فً الجٌش العربً األردنً هً: 

 .تصنٌع المعدات العسكرٌة د ( .إصدار الخرابط ج( .بناء الجسور ب( .مكافحة اإلرهابأ ( 

 

سرؤال )الجنٌش العربنً:  -من مهام القوات الخاصة فً القوات المسلحة األردنٌة  ال ت د# واحدة مما ٌؤتً 

  (وزاري

 .مكافحة اإلرهاب ب( .االستطالعأ ( 

 .األردنٌةتؤمٌن تنقالت أفراد القوات المسلحة  د ( .استهداؾ األرتال العسكرٌة ج(

 

  # المرحلة التً تم فٌها تنظٌم الجٌش على أساس الِفرل من مراحل تطور الجٌش العربً األردنً هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

# المرحلة التً تم بها تشكٌل مدٌرٌة الندفاع الجنوي المٌندانً منن مراحنل تطنور الجنٌش العربنً األردننً 

 هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

 # المرحلة التً تم بها إنشاء المركز الجؽرافً الملكً منن مراحنل تطنور القنوات المسنلحة األردنٌنة هنً:

  (سؤال وزاري)

 .األولى د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

  من مراحل تطور الجٌش العربً األردنً هً:# إحدى اإلنجازات التالٌة ظهرت فً المرحلة الثالثة 

 .تشكٌل لواء الحرس الملكً ب( .إلحال كلٌة األمٌرة منى بجامعة مإتة العسكريأ ( 

 .إدخال الحواسٌب إلى وحدات القوات المسلحة د ( .تجنٌد النساء الجامعٌات فً العمل اإلداري ج(
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العسنكري( منن مراحنل تطنور الجنٌش العربنً األردننً # المرحلة التً تم بها إنشاء جامعة مإته )الجناح 

  هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

 # المرحلة التً تم فٌها إنشاء مدٌرٌة الحرب اإللكترونٌة من مراحل تطور الجنٌش العربنً األردننً هنً:

  (سؤال وزاري)

 .الخامسة د ( .الثالثة ج( .األولى ب( .الرابعةأ ( 

 

  # المرحلة التً صدر فٌها قانون خدمة العلم من مراحل تطور الجٌش العربً األردنً هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

  # مدة إلتحال الذكور ممن بلؽوا سن الثامنة عشرة فً التدرٌب العسكري بحسب قانون خدمة العلم، هً:

 .عامٌن د ( .شهرا   18 ج( .عام واحد ب( .أشهر 6أ ( 

 

# المرحلة التً تم فٌها تؽٌٌر مسمى قوة خفر السواحل الملكً إلى القوة البحرٌة الملكٌة من مراحل تطور 

  الجٌش العربً األردنً هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

# المرحلة التً تم فٌها تؤسٌس إدارة شإون المرأة العسنكرٌة منن مراحنل تطنور الجنٌش العربنً األردننً 

  (سؤال وزاري)هً: 

 .الرابعة د ( .الثالثة ج( .الثانٌة ب( .األولىأ ( 

 

  # إحدى اإلنجازات التالٌة ظهرت فً المرحلة الرابعة من مراحل تطور الجٌش العربً األردنً هً:

 .تشكٌل لواء الحرس الملكً ب( .إلحال كلٌة األمٌرة منى بجامعة مإتة العسكريأ ( 

 .إدخال الحواسٌب إلى وحدات القوات المسلحة د ( .تجنٌد النساء الجامعٌات فً العمل اإلداري ج(

 

  :إلحال كلٌة األمٌرة منى بجامعة مإتة العسكري، هو# العام الذي صدرت فٌه اإلرادة الملكٌة ب

 .م2001 د ( .م2000 ج( .م1999 ب( .م1998أ ( 

 

# المرحلة التً تم بها المشاركة فً قوات حفظ السالم الدولٌة من مراحل تطنور الجنٌش العربنً األردننً 

  هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 
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الجننٌش  -المسننلحة األردنٌننة # مننن التطننورات التننً شننهدتها المرحلننة الرابعننة مننن مراحننل تطننور القننوات 

  العربً، هً:

 .إنشاء مركز إدارة األزمات ب( .تشكٌل القوات الخاصةأ ( 

 .تشكٌل ألوٌة الحرس الملكً د ( .إنشاء صرح الشهٌد ج(

 

 # المرحلة التً حظٌت باهتمام بالػ من الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن هً:

 .الخامسة ( د .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

 # العام الذي تم فٌه تؤسٌس مركز الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر هو:

 .م2002 د ( .م2001 ج( .م2000 ب( .م1999أ ( 

 

  (سؤال وزاري) # واحدة مما ٌؤتً تُعد من أهداؾ تؤسٌس مركز الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر:

 .استصالح األراضً الزراعٌة ب( .المسلحةتؤمٌن تنقالت أفراد القوات أ ( 

 .تدرٌب قوات حفظ السالم د ( .تصنٌع المعدات المدنٌة والعسكرٌة ج(

 

# المرحلة التنً تنم فٌهنا تنظنٌم القنوات المسنلحة إلنى نظنام المنناطق العسنكرٌة منن مراحنل تطنور الجنٌش 

 العربً األردنً هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

 هً: بإدخال طابرات نقل وقتال حدٌثةالجو الملكً السالح  تحدٌث# المرحلة التً تم فٌها 

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

الجننٌش  -# منن التطننورات التننً شننهدتها المرحلنة الخامسننة مننن مراحننل تطنور القننوات المسننلحة األردنٌننة 

 (سؤال وزاري) العربً، هً:

 .إنشاء مركز إدارة األزمات ب( .تشكٌل القوات الخاصةأ ( 

 .تشكٌل ألوٌة الحرس الملكً د ( .إنشاء صرح الشهٌد ج(

 

سرؤال ) # الملك الهاشمً الذي تم فً عهده إنشاء مركز إدارة األزمنات المحلٌنة واإلقلٌمٌنة والدولٌنة، هنو:

 (وزاري

 .عبدهللا األول د ( .طالل بن عبدهللا ج( .الحسٌن بن طالل ب( .عبدهللا الثانًأ ( 
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 # المرحلة التً تم بها استحداث نظام النقل اإلداري من مراحل تطور الجٌش العربً األردنً هً:

 .الخامسة د ( .الرابعة ج( .الثالثة ب( .الثانٌةأ ( 

 

  األردنً هً:# إحدى اإلنجازات التالٌة ظهرت فً المرحلة الخامسة من مراحل تطور الجٌش العربً 

 .تشكٌل لواء الحرس الملكً ب( .إلحال كلٌة األمٌرة منى بجامعة مإتة العسكريأ ( 

 .تجنٌد النساء الجامعٌات فً العمل اإلداري د ( .إدخال الحواسٌب إلى وحدات القوات المسلحة ج(

 

  وصد العدوان عنه هو:# الدور الذي ٌقوم به الجٌش العربً األردنً الُمتمثل بالدفاع عن حدود الوطن 

 .(عسكري )وطنً د ( .تنموي ج( .إنسانً ب( .قومًأ ( 

 

 # الدور الذي ٌقوم به الجٌش العربً األردنً الُمتمثل بالوقوؾ إلى جانب األشقاء العرب فً أزماتهم هو:

 (سؤال وزاري)

 .عسكري )وطنً( د ( .تنموي ج( .إنسانً ب( .قومًأ ( 

 

الجٌش العربنً األردننً الُمتمثنل بالمشناركة فنً تنفٌنذ المشنارٌع االقتصنادٌة والبنٌنة # الدور الذي ٌقوم به 

  التحتٌة هو:

 .عسكري )وطنً( د ( .تنموي ج( .إنسانً ب( .قومًأ ( 

 

# الدور الذي ٌقنوم بنه الجنٌش العربنً األردننً والُمتمثنل بالمشناركة فنً قنوات حفنظ السنالم الدولٌنة، هنو 

 (سؤال وزاري) الدور:

 .العسكري د ( .التنموي ج( .اإلنسانً ب( .القومًأ ( 

 

# الدور الذي ٌقنوم بنه الجنٌش العربنً األردننً الُمتمثنل بالمشناركة فنً المشناركة فنً تخطنٌط العدٌند منن 

  المشارٌع التنموٌة وتنفٌذها هو:

 .عسكري )وطنً( د ( .تنموي ج( .إنسانً ب( .قومًأ ( 

 

# تتولى تعلٌم منتسبً القوات المسلحة وتدرٌبهم على خطط وبرامج تؤسٌسٌه متمٌزه هً إحدى مسناهمات 

 الجٌش العربً فً مجال: 

 .اإلنقاذ واإلخالء د ( .التعلٌم والثقافة ج( .القوى البشرٌة ب( .البناء والتعمٌرأ ( 

 

 # مدٌرٌة التعلٌم والثقافة العسكرٌة ومعهد اللؽات هً إحدى مساهمات الجٌش العربً فً مجال: 

 .اإلنقاذ واإلخالء د ( .التعلٌم والثقافة ج( .القوى البشرٌة ب( .البناء والتعمٌرأ ( 
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 العلمٌنة الملكٌنةالجنٌش العربنً منع الجمعٌنة  -تعاونت فٌها القوات المسلحة األردنٌنة # من المشارٌع التً 

  :مشروع

 .طاقة الرٌاح د ( .الطاقة الشمسٌة ج( .طاقة الماء ب( .الزراعًأ ( 

 

منن األدوار التنً تقنوم بهنا  الجمعٌة العلمٌنة الملكٌنة# تعد المشاركة فً مشروع طاقة الرٌاح بالتعاون مع 

 (سؤال وزاري) :القوات المسلحة األردنٌة فً مجال

 .الخرابط والمساحة الجوٌة د ( .البناء والتعمٌر ج( .القوى البشرٌة ب( .التعلٌم والثقافةأ ( 

 

 هً: األردنً الجٌش العربً# من المعارض الصناعٌة التً شارك فٌها 

 .معرض فالن إن د ( .معرض فرانكفورت ج( .معرض جاٌتكس ب( .معرض أٌدكسأ ( 

 

سررؤال ) فننً القننوات المسننلحة األردنٌننة هننو:# السننالح المسننإول عننن تنفٌننذ المشننارٌع الزراعٌننة والمابٌننة 

  (وزاري

 .سالح المشاة الملكً ب( .سالح المدفعٌة الملكًأ ( 

 .سالح الجو الملكً د ( .سالح الهندسة الملكً ج(

 

 # إنشاء السدود الترابٌة فً البادٌة األردنٌة هً إحدى مساهمات الجٌش العربً فً مجال: 

 .اإلنقاذ واإلخالء د ( .التعلٌم والثقافة ج( .القوى البشرٌة ب( .الزراعة والريأ ( 

 

# الدور الذي ٌقوم به الجٌش العربً األردنً الُمتمثل بعملٌنات اإلخنالء واإلنقناذ فنً الظنروؾ االسنتثنابٌة 

  هو:

 .وطنً د ( .تنموي ج( .إنسانً ب( .قومًأ ( 

 

 # الدور الذي ٌقوم به الجٌش العربً األردنً الُمتمثل بالبحث والتحري واإلنقاذ فً حاالت الؽرل هو: 

 .وطنً د ( .تنموي ج( .إنسانً ب( .قومًأ ( 

 

 # فتح الطرل وإزالة األنقاض والثلوج وإخالء اآللٌات هً إحدى مساهمات الجٌش العربً فً مجال: 

 .اإلنقاذ واإلخالء د ( .التعلٌم والثقافة ج( .القوى البشرٌة ب( .البناء والتعمٌرأ ( 

 

  # السالح المسإول عن البحث والتحري وإلنقاذ فً حاالت الؽرل فً القوات المسلحة األردنٌة هو:

 .سالح المشاة الملكً ب( .القوات الخاصةأ ( 

 .القوة البحرٌة الملكٌة د ( .سالح الهندسة الملكً ج(
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الجنٌش العربنً،  –# الجهة المسإولة عن إصدار الخرابط والمساحة الجوٌة فً القوات المسلحة األردنٌة 

 (سؤال وزاري) هً:

 .مركز الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر ب( .المركز الجؽرافً الملكًأ ( 

 .سالح الهندسة الملكً د ( .جامعة مإته )الجناح العسكري( ج(

 

# إن منح القروض اإلسكانٌة لمنتسبً القنوات المسنلحة هنً إحندى مسناهمات الجنٌش العربنً فنً مجنال: 

  (سؤال وزاري)

 .اإلنقاذ واإلخالء د ( .التعلٌم والثقافة ج( .القوى البشرٌة ب( .البناء والتعمٌرأ ( 

 

 # إقامة السدود هً إحدى مساهمات الجٌش العربً فً مجال: 

 .البناء والتعمٌر د ( .اإلنقاذ واإلخالء ج( .التعلٌم والثقافة ب( .القوى البشرٌةأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# من الدول التً شاركت فٌها األردن بمهام قوات حفظ السالم الدولٌة: 

 .السودان د ( .سٌرالٌون ج( .باكستان ب( .الٌمنأ ( 

 

 بها الجٌش العربً األردنً فً قوات حفظ السالم الدولٌة هً: لم يكار # إحدى الدول التالٌة 

 .هاٌتً د ( .ساحل العاج ج( .البوسنة والهرسك ب( .جنوب السودانأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # من المناطق المنكوبة فً العالم والتً تم تسٌٌر المستشفٌات العسكرٌة إلٌها هً:

 .بورما د ( .سورٌا ج( .العرال ب( .روانداأ ( 

 

  # من المناطق المنكوبة فً العالم والتً تم تسٌٌر المستشفٌات العسكرٌة إلٌها هً:

 .لٌبٌا د ( .ؼزة ج( .الٌمن ب( .روانداأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # الجهاز األمنً الذي ارتبط تؤسٌسه بتؤسٌس الجٌش العربً األردنً هو:

 .األمن العام د ( .قوات الدرك ج( .المخابرات العامة ب( .الدفاع المدنًأ ( 

 

  (سؤال وزاري)م هو: 1958# الجهاز األمنً الذي أصبح تابعا  لوزراة الداخلٌة منذ عام 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

  والقبض على مرتكبٌها، هو:# الجهاز األمنً المسإول عن منع الجرابم والعمل على اكتشافها وتعقبها 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .األمن العام ب( .الدفاع المدنً أ (
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  # الجهاز األمنً المسإول عن إدارة مراكز اإلصالح والتؤهٌل هو:

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# الجهاز األمنً المسإول عن مراقبة النقل على الطرل هو: 

 .قوات الدرك د ( .األمن العام ج( .الدفاع المدنً ب( .المخابرات العامةأ ( 

 

 # من واجبات ومهام جهاز األمن العام: 

 .تدرٌب الفرل التطوعٌة من القطاعٌن العام والخاص ب( .جمع المعلومات وتقدٌمها لصناع القرارأ ( 

 .تنفٌذ القوانٌن واألنظمة واألوامر الرسمٌة د ( .حماٌة المإسسات والمصالح الحٌوٌة للدولة ج(

 

  # ٌطلق على الشراكة بٌن رجل الشرطة والمجتمع المحلً لحل بعض المشكالت اسم:

 .الشرطة البٌبٌة ب( .شرطة األحداثأ ( 

 .مدٌرٌة الحرب اإللكترونٌة د ( .الشرطة الُمجتمعٌة ج(

 

  # عدد اإلدارات والوحدات التابعة لجهاز األمن العام التً استحدثت فً عهد الملك عبدهللا الثانً، هً:

 .إدارات ووحدات 4 د ( .إدارات ووحدات 5 ج( .إدارات ووحدات 6 ب( .إدارات ووحدات 7أ ( 

 

سررؤال ) التنً اسننتحدثت فننً جهناز األمننن العننام فنً عهنند الملننك عبندهللا الثننانً:# منن اإلدارات والوحنندات 

  (وزاري

 .إدارة الشرطة البٌبٌة ب( .مدٌرٌة الحرب اإللكترونٌةأ ( 

 .إدارة شإون المرأة العسكرٌة د ( .مدٌرٌة الدفاع الجوي ج(

 

منن إدارات ووحندات جهناز األمنن العنام التنً اسنتحدثت فنً عهند الملنك عبندهللا  ال ت د# واحدة من اآلتٌة 

  (سؤال وزاري) الثانً:

 .وحدة أمن وتشجٌع االستثمار ب( .إدارة الشرطة السٌاحٌةأ ( 

 .إدارة الشرطة البٌبٌة د ( .إدارة شرطة األحداث ج(

 

  م هو:1956# الجهاز األمنً الذي تؤسس عام 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

   # الجهاز األمنً الذي من مهامه حماٌة األرواح والممتلكات العامة هو:

 .األمن العام د ( .قوات الدرك ج( .المخابرات العامة ب( .الدفاع المدنًأ ( 
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الؽارات والكوارث وأدواته واإلشراؾ علٌهنا، # الجهاز األمنً الذي من واجباته توفٌر وسابل اإلنذار من 

  (سؤال وزاري) هو:

 .المخابرات العامة د ( .الدفاع المدنً ج( .قوات الدرك ب( .األمن العامأ ( 

 

 (سؤال وزاري)# الجهاز األمنً المسإول عن توافر شروط السالمة العامة فً المبانً هو: 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

 # من واجبات ومهام جهاز الدفاع المدنً: 

 .تدرٌب الفرل التطوعٌة من القطاعٌن العام والخاص ب( .جمع المعلومات وتقدٌمها لصناع القرارأ ( 

 .تنفٌذ القوانٌن واألنظمة واألوامر الرسمٌة د ( .حماٌة المإسسات والمصالح الحٌوٌة للدولة ج(

 

  م، هو:1964# الجهاز األمنً الذي تؤسس عام 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

# الجهاز األمنً ذو الصبؽة العسكرٌة والذي تسري على ضنباطه وأفنراده القنوانٌن السنارٌة علنى ضنباط 

 وأفراد القوات المسلحة األردنٌة، هو: 

 .األمن العام د ( .قوات الدرك ج( .الدفاع المدنً ب( .المخابرات العامةأ ( 

 

 # الجهاز األمنً الذي ٌعد من أكثر الدوابر تمٌزا  واحترافٌة على مستوى العالم، هو: 

 .قوات الدرك د ( .األمن العام ج( .المخابرات العامة ب( .الدفاع المدنًأ ( 

 

# الجهاز األمنً الذي ٌقوم باألعمال والمهنام التنً ٌكلفنه بهنا ربنٌس النوزاراء بنؤوامر خطٌنة وتحمنل هنذه 

 (سؤال وزاري)األعمال طابع السرٌة، هو: 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

 # الشخص الذي ٌكلؾ دابرة المخابرات العامة باألعمال والمهام بؤوامر خطٌة، هو: 

 .وزٌر الداخلٌة د ( .وزٌر الدفاع ج( .ربٌس الوزراء ب( .الملكأ ( 

 

 # الجهاز األمنً المسإول عن مقاومة التخرٌب الفكري الذي ٌولد فعال  مادٌا  تخرٌبٌا ، هو: 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 
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# الجهاز األمنً المسإول عن مكافحة اإلرهاب وتتبع األفراد والجماعات التً تمارسه وضبط عناصرها 

 وإحالتهم إلى القضاء، هو: 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

  (سؤال وزاري) األمنً األردنً الذي من مهامه وواجباته مكافحة التجسس:# الجهاز 

 .الدفاع المدنً د ( .األمن العام ج( .دابرة المخابرات العامة ب( .قوات الدركأ ( 

 

 # من واجبات ومهام دابرة المخابرات العامة: 

 .تدرٌب الفرل التطوعٌة من القطاعٌن العام والخاص ب( .جمع المعلومات وتقدٌمها لصناع القرارأ ( 

 .تنفٌذ القوانٌن واألنظمة واألوامر الرسمٌة د ( .حماٌة المإسسات والمصالح الحٌوٌة للدولة ج(

 

   # الجهاز األمنً األردنً الذي ٌحمل جمٌع ضباطه الدرجة الجامعٌة األولى بالحد األدنى، هو:

 .الدفاع المدنً د ( .األمن العام ج( .المخابرات العامةدابرة  ب( .قوات الدركأ ( 

 

  م هو:2008# الجهاز األمنً الذي تؤسس عام 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .الدفاع المدنً ب( .األمن العامأ ( 

 

 # الجهاز األمنً الذي من واجباته توفٌر البٌبة اآلمنة للمواطن األردنً، هو: 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .القوات الخاصة ب( .العاماألمن أ ( 

 

  (سؤال وزاري) # إن حماٌة الوفود الرسمٌة الزابرة للمملكة األردنٌة الهاشمٌة هً أحد مهام:

 .الدفاع المدنً د ( .المخابرات العامة ج( .قوات الدرك ب( .األمن العامأ ( 

 

تننوفٌر المظلننة األمنٌننة للمهرجانننات والفعالٌننات والنشنناطات الفنٌننة # الجهنناز األمنننً الننذي مننن واجباتننه 

 ، هو: والرٌاضٌة

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .القوات الخاصة ب( .األمن العامأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# الجهاز األمنً الذي من واجباته حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسٌة، هو: 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .القوات الخاصة ب( .األمن العامأ ( 
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تقندٌم الخندمات للمنواطنٌن المحتناجٌن عنن طرٌنق توزٌنع المسناعدات # الجهاز األمننً النذي منن واجباتنه 

 ، هو: العٌنٌة المختلفة بالتعاون مع المإسسات األخرى

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .القوات الخاصة ب( .األمن العامأ ( 

 

 ،توفٌر البٌبة اآلمنة إلنجاح العملٌة االنتخابٌة البرلمانٌة والبلدٌة والنقابٌة# الجهاز األمنً الذي من واجباته 

 هو: 

 .قوات الدرك د ( .المخابرات العامة ج( .القوات الخاصة ب( .األمن العامأ ( 

 

 # من واجبات ومهام قوات الدرك: 

 .تدرٌب الفرل التطوعٌة من القطاعٌن العام والخاص ب( .جمع المعلومات وتقدٌمها لصناع القرارأ ( 

 .تنفٌذ القوانٌن واألنظمة واألوامر الرسمٌة د ( .حماٌة المإسسات والمصالح الحٌوٌة للدولة ج(
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 السابعةالوحدة  

 

 الحياة االقتصادية في األردن  
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 الزراعة في األردن 

   .(سؤال وزاري) طوٌره بوصفه قطاعا اقتصادٌا مهماسبب االهتمام بقطاع الزراعة وت وضح #

 توفٌر فرص العمل.  -2 إلسهامه فً توفٌر الؽذاء، وتعزٌز األمن الؽذابً.  -1

 ٌسهم فً تطوٌر القطاعات االقتصادٌة األخرى من صناعة وتجارة.  -3
 

 

 

  .لمنتجات زراعٌة كانت منتشرة فً عهد اإلمارة أعط أمثلة #

 الكرسنة.  -6 العدس.  -5 الحمص.  -4 الفول.  -3 الشعٌر.  -2 القمح.  -1

 

  لمنتجات حٌوانٌة كانت منتشرة فً عهد اإلمارة. أعط أمثلة# 

 الجلود.  -3 الصوؾ.  -2 مشتقات الحلٌب.  -1

 

  تراجع اإلنتاج الزراعً من الحبوب والزراعات الصٌفٌة فً األردن. فسر# 

  تراجع العمل فً القطاع الزراعً فً العقود الماضٌة. فسر# 

 تطور القطاعات االقتصادٌة األخرى )الصناعة والتجارة(.  -1

 هجرة بعض سكان الرٌؾ والبادٌة إلى المدن.  -2

 تراجع العمل فً الزراعة وبخاصة الزراعة البعلٌة. -3

 

  (.  وزاري سؤال)دور الحكومات المتعاقبة فً دعم القطاع الزراعً  وضح# 

    الوسابل التً لجؤت إلٌها الحكومات المتعاقبة إلى دعم القطاع الزراعً. بين# 

 إصدار التشرٌعات والقوانٌن الناظمة له.  -1

 تقدٌم القروض للمزارعٌن.  -2

 تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة والبٌطرٌة.  -3

 إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعً من الرسوم الجمركٌة.  -4

 توجٌه المزارعٌن نحو استخدام األنظمة الزراعٌة الحدٌثة. -5

 

وتنم إنشنابه فنً  ،زراعنً فنً منطقنة األؼنوار علنى نهنر الٌرمنوك : هً أول مشروعقناة المل  عبدن# 

 .  مطلع الستٌنات من القرن الماضً بهدؾ تطوٌر الزراعة المروٌة فً األؼوار

 

 المٌاه فً المناطق الجافة.   لتوفٌر: هً سدود وحفابر ترابٌة الح اد المائي# 

 

 



 

 تارٌخ األردن / الفصل الثانً 56
 

 توسع الدولة فً مشارٌع الحصاد المابً. فسر# 

 بهدؾ توفٌر المٌاه فً المناطق الجافة.   

 

 "، لقلة مصادر المٌاه فً األردن، واالعتماد على مٌاه األمطار فقد تنم إنشناء العدٌند منن السندود نظرا   "# 

  (.وزاري سؤال) سم هذه السدود

 (.وزاري سؤال)من السدود المابٌة فً األردن  أربعة سم# 

 سد الملك طالل. -4 سد وادي العرب.  -3 سد الوحدة.  -2 سد الكفرٌن.  -1

  سد التنور.  -7 سد الوالة.  -6 سد الموجب.  -5
 

 

 

 (.سؤال وزاري) ٌعانً منها القطاع الزراعً فً األردنالمشكالت التً  عـدد #

 (.سؤال وزاري)ثالثة من المشكالت التً تواجه القطاع الزراعً فً األردن  عـدد# 

 محدودٌة الموارد المابٌة بسبب قلة مٌاه األمطار وتذبذبها، وعدم انتظام توزٌعها.  -1

 . تناقص األراضً الزراعٌة ذات الجودة العالٌة بسبب الزحؾ العمرانً علٌها -2

 تزاٌد مشكلة الجفاؾ والتؽٌر المناخً، ما ٌإدي إلى تصحر األراضً الهامشٌة وأراضً البادٌة.  -3

 ضعؾ التسوٌق الزراعً داخلٌا وخارجٌا.  -4

 ضعؾ التنبإ والتخطٌط المسبق بٌن المزارعٌن ودراسة السول وحاجاته.  -5

 

  .تزاٌد مشكلة التصحر فً األردن فسر# 

 التؽٌر المناخً.  -2 تزاٌد مشكلة الجفاؾ.  -1

 

  تناقص األراضً الزراعٌة فً األردن. فسر# 

 بسبب الزحؾ العمرانً على األراضً الزراعٌة ذات الجودة العالٌة. 

 

  ٌعانً األردن من محدودٌة الموارد المابٌة. فسر# 

 . فً األردن عدم انتظام توزٌع األمطار -2 بسبب قلة مٌاه األمطار وتذبذبها.  -1
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 ال ناعة والتجارة في األردن

 (.وزاري سؤال)القطاع الصناعً والتجاري من القطاعات المهمة المكونة لالقتصاد الوطنً  دعٌُ فسر # 

 تحسٌن الدخل الفردي.  -2 لما له من أثر فً توفٌر فرص العمل.  -1

  جذب االستثمارات االقتصادٌة المختلفة. -3
 

 

 

  لصناعات كانت منتشرة فً عهد اإلمارة. أعط أمثلة #

 النسٌج والؽزل.  -3 صٌاؼة الذهب والفضة.  -2 النجارة.  -1

 . معاصر الزٌتون -6 . مطاحن الحبوب -5 صناعة البسط.  -4

 

 سرؤال) أذكرر هرذه الحررف# " قامت الصناعة فً األردن فً عهد اإلمارة على بعض الحرؾ الٌدوٌنة "، 

  (. وزاري

  لحرؾ ٌدوٌة كانت منتشرة فً عهد اإلمارة. أعط أمثلة# 

 صناعة البسط. -4 النسٌج والؽزل.  -3 صٌاؼة الذهب والفضة.  -2 النجارة.  -1

 

م أقنٌم أول معنرض زراعنً صنناعً فنً عمنان حٌنث ُعنرض فٌنه المنتجنات الزراعٌنة 1925فً عام # 

 . والصناعٌة المختلفة

 

  طرل االهتمام بالقطاع الصناعً فً األردن. وضح# 

الصننننةاعً فنننً األردن عنننن طرٌنننةق خطنننط التنمٌنننةة االقتصادٌنننةة تنننةوالً االهتمنننةام بالقطنننةاع  فسرررـر# 

  (.وزاري سؤال) واالجتماعٌةة المتتالٌة

 السعً إلى التقلٌل من البطالة. -2 إلعادة توزٌع مكاسب التنمٌة. -1

 تعزٌز الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص. -4 السعً إلى زٌادة اإلنتاج المحلً. -3

 

  الخاص فً تطور الصناعة األردنٌة.دور القطاع  بين# 

  ٌمثل القطاع الخاص فً المجال الصناعً مصدرا من مصادر توفٌر العمل فً األردن. فسر# 

أسهمت المشارٌع الصناعٌة اإلنتاجٌة الخاصة الصؽٌرة والمتوسطة التنً تطنور معظمهنا إلنى مشنارٌع  -1

 كبرى بصورة فاعلة فً التخفٌؾ من مشكلة البطالة. 

% 90د االقتصاد الوطنً حٌث شكلت المنتجات الصنناعٌة فنً السننوات النثالث األخٌنرة منا نسنبته رف -2

 من مجمل الصادرات الوطنٌة. 
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 . أذكر أبرزها شهد القطاع الصناعً فً األردن تطورات عدة،# 

  .الصناعً األردنًأبرز التطورات فً القطاع  ددح# 

 (.  وزاري سؤال)أربعة من التطورات التً شهدها القطاع الصناعً فً األردن  اذكر# 

 تطور قطاع الصناعات التعدٌنٌة والتحوٌلٌة مثل البوتاس، والفوسفات، واإلسمنت، والزجاج.  -1

 تطور الصناعات الكٌمٌابٌة، وفً مقدمتها صناعة األدوٌة.  -2

 ة واأللبسة. كوالهندسٌة وقطاع الحٌاتطور الصناعات الورقٌة والبالستٌكٌة  -3

 تطور الصناعات اإللكترونٌة.  -4

 إنشاء عدد من المدن الصناعٌة المإهلة والمناطق الحرة فً مختلؾ محافظات المملكة.    -5

 

  لصناعات التعدٌنٌة والتحوٌلٌة فً األردن. أعط أمثلة# 

 الزجاج. -4 اإلسمنت.  -3 الفوسفات.  -2 البوتاس.  -1

 

 (.وزاري سؤال) داعمة لقطاع الصناعة فً األردنالصناعٌة اللمإسسات ا ذكرأ# 

 (.وزاري سؤال)مإسستٌن من مإسسات الصناعٌة الداعمة للقطاع الصناعً فً األردن  ذكرأ# 

 مإسسة المناطق الحرة.  -2 بنك اإلنماء الصناعً.  -1

  مإسسة المدن الصناعٌة والؽرؾ الصناعٌة. -3

 

الرؼم من الجهنود التنً بنذلت للنهنوض بالقطناع الصنناعً واإلنجنازات التنً تحققنت، إال أننه ال على " # 

 (.وزاري سؤال) وضح هذه المككمت ،" ٌزال ٌواجه العدٌد من المشكالت

 (.سؤال وزاري)فً األردن مشكالت القطاع الصناعً ثالث من  أذكر# 

 ضعؾ رأس المال الالزم لقٌام بعض الصناعات المتطورة.  -1

 صؽر حجم السول المحلً. -2

 تدنً القدرة التنافسٌة للصناعات المحلٌة فً األسوال العالمٌة.  -3

 ارتفاع كلفة استٌراد مصادر الطاقة. -4

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

 

 

 سرؤال)اورة محط أنظار التجار من النبالد العربٌنة المجن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة أصبحت عمان فسر #

  (. وزاري

 تحوٌل العمالت األجنبٌة.  -2 لسهولة إجراءات االستٌراد.  -1
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  ٌعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السٌاسة االقتصادٌة لألردن. فسر# 

 لتشجٌع الصناعات المحلٌة على المنافسة فً األسوال الدولٌة. 

 

  على قٌام األردن بتشجٌع الصناعات المحلٌة على المنافسة فً األسوال الدولٌة. أعط أدلة# 

لتشنجٌع الصنناعات المحلٌنة علنى المنافسنة فنً األسنوال الحكومات المتعاقبنة ها تالطرل التً اتبع وضح# 

 الدولٌة. 

 برامج إصالحٌة لنظام التجارة بإزالة القٌود أمام انتقال رإوس األموال.تبنت  -1

 القٌام بتوقٌع اتفاقٌات تجارة عدة.  -3 إعداد برامج جذب االستثمار.  -2

  

  التفاقٌات تجارٌة وقع علٌها األردن. أعط أمثلة# 

 اتفاقٌة انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمٌة.  -1

 . التجارة الحرة بٌن األردن والوالٌات المتحدة األمرٌكٌةاتفاقٌة  -2

 .اتفاقٌة الشراكة بٌن األردن واالتحاد األوروبً -3

  

منإتمر دافنوس النذي استضنافه فنً منطقنة البحننر منن االتفاقٌنات فنً الكبنرى حقنق األردن الفابندة كيرف # 

  المٌت.

  .عشر ٌومامنح الحق للمستثمر فً بدء مزاولة عمله فً مدة أربعة  -1

ٌتعامننل المسننتثمر مننع مكننان واحنند ُجهننز بالتقنٌننات والكفنناءات البشننرٌة التننً تمتلننك الصننالحٌات لمنننح  -2

 التراخٌص. 

  إنجاز المعامالت االستثمارٌة.  -3

 

م فنً مدٌننة دافنوس بسوٌسنرا، 1971: هً مإتمرات اقتصادٌة بندأت عنام المنتدى االقت ادي ال المي# 

، وٌشنارك فنً المنتندى قنادة زٌنادة النمنو االقتصناديالعمنل علنى و األسوال العالمٌة فً لمواجهة التحدٌات

 ورجال أعمال وخبراء اقتصادٌون.  نسٌاسٌ

 

استضناؾ قند ، وتمرات المنتندى االقتصنادي العنالمً: هً سلسلة من مإ(سؤال وزاري) مؤتمر دافوس# 

األردن فً منطقة البحر المٌت ثمنانً منإتمرات، حقنق األردن عنن طرٌقهنا وبجهنود الملنك عبندهللا الثنانً 

 اتفاقٌات ومشارٌع اقتصادٌة أسهمت فً دفع عجلة التنمٌة وتنشٌط االقتصاد الوطنً. 
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هرررذه أذكرررر  ،" أنشنننبت العدٌننند منننن المإسسنننات التنننً تعننننى بالقطننناع التجننناري وتطنننوٌره فنننً األردن" # 

  (.سؤال وزاري)المؤسسات 

  لمإسسات تعنى بالقطاع التجاري وتطوٌره فً األردن. أعط أمثلة# 

 مإسسة المواصفات والمقاٌٌس.  -3 المإسسة االستهالكٌة المدنٌة.  -2 الؽرؾ التجارٌة.  -1

 (. JEDCOالمإسسة األردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة ) -4

 

 (.سؤال وزاري) ً ٌعانً منها القطاع التجاري فً األردنالتالمشكالت  عـدد# 

 (.  وزاري سؤال)بين هذه المككمت  ،عدة " ٌواجه القطاع التجاري فً األردن مشكالت" # 

عجز المٌزان التجاري األردننً بسنبب ارتفناع نسنبة المسنتوردات، وانخفناض نسنبة الصنادرات للنناتج  -1

  المحلً.

 عدم االستقرار السٌاسً واألمنً فً المنطقة.  -2

 تحدٌات االنفتاح االقتصادي، وضعؾ المنافسة. -3
 

 (.سؤال وزاري) عجز المٌزان التجاري األردنً فسر# 

 وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلً. -2 بسبب ارتفاع نسبة المستوردات. -1
 

 

 

أذكرر هرذه ، " أنه ٌعنانً منن عندة مشنكالت التوفٌر البٌبة اآلمنة لالستثمار، إ على برؼم قدرة األردن" # 

 .المككمت

  .تؤثر االستثمار فً األردن بالظروؾ الصعبة واالضطرابات السٌاسٌة فً المنطقة العربٌة -1

  هروب الكثٌر من االستثمارات إلى الخارج. -2
 

م بهندؾ جنذب االسنتثمارات العربٌنة واألجنبٌنة، 1995: هو قانون صندر عنام قانون تكجيع االستثمار #

 وتحفٌز االستثمارات المحلٌة. 

 

م بهدؾ تشجٌع 2014هً هٌبة حكومٌة مستقلة تؤسست عام  (:سؤال وزاري) هيئة االستثمار األردنية# 

 االستثمار، وتوحٌد التشرٌعات الخاصة به، والحد من ازدواجٌة األدوار والمهام والصالحٌات. 

 

  مظاهر تشجٌع االستثمار فً األردن فً عهد الملك عبدهللا الثانً. أذكر# 

 العقبة االقتصادٌة الخاصة.إنشاء منطقة  -2 إنشاء هٌبة االستثمار األردنٌة. -1

 توفٌر البنٌة التحتٌة عن طرٌق المناطق الصناعٌة المإهلة المناسبة لالستثمار. -3

 إنشاء العدٌد من المشارٌع االستثمارٌة الكبٌرة، مثل مشروع العبدلً فً عمان. -4

 إصدار العدٌد من القوانٌن واالتفاقٌات لتشجٌع االستثمار. -5
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 السياحة في األردن

  ٌشكل القطاع السٌاحً فً األردن موردا مهما لالقتصاد الوطنً. فسر #

 نظرا إلى ما ٌحظى به األردن من مقومات سٌاحٌة جاذبة للسٌاح من أنحاء العالم كافة. 
 

 

 

بررين هررذه  "، الطبٌعٌننة والجؽرافٌننة والتارٌخٌننة للسننٌاحةمقومننات تتننوفر فننً األردن مجموعننة مننن ال " #

 (.وزاريسؤال ) المقومات

 المواقع األثرٌة والتارٌخٌة. -2 الموقع وطرل المواصالت.  -1

 المرافق والخدمات السٌاحٌة المتوافرة من مواصالت وفنادل واستراحات.  -3

 البٌبة اآلمنة والمستقرة.  -5 الخصابص الجؽرافٌة والطبٌعٌة لألردن.  -4

 

 . وضح ذل  الموقع وطرل المواصالت،عدة من بٌنها  سٌاحٌةٌتوفر فً األردن مقومات # 

 . موقعه المتوسط وحلقة وصل بٌن دول  سٌا وإفرٌقٌا وأوروبا -1

 ٌمتلك خطوطا برٌة تصله بالدول المجاورة كافة.  -2

 ٌمتلك مطارات تسهل وصول السٌاح العرب واألجانب من دول العالم إلى المواقع السٌاحٌة.  -3

 تسهم العقبة فً استقبال السٌاح من مختلؾ دول العالم.  -4

  

  ألؾ موقع أثري مسجل فً األردن. 13وجود  ما داللة# 

 دلٌل على تعدد الحضارات المتعاقبة على أرض األردن.  

 

  ٌإدي القطاع الخاص دورا مهما فً تطوٌر السٌاحة األردنٌة والنهوض بها. فسر# 

مننن مشنارٌع الخدمنة السننٌاحٌة، كالمنتجعنات والفنننادل واالسنتراحات والشننركات عنن طرٌنق القٌننام بالعدٌند 

 . السٌاحٌة التً تنظم قدوم األفواج السٌاحٌة وتنقلها فً األردن

 

عنن طرٌنق القٌنام بالعدٌند  ٌإدي القطاع الخاص دورا مهما فً تطوٌر السٌاحة األردنٌة والنهوض بها# " 

 (.سؤال وزاري) اثنين مناابين "، من مشارٌع الخدمة السٌاحٌة 

 .والشركات السٌاحٌة -4  .واالستراحات -3  .والفنادل -2  .كالمنتجعات -1

 

 . وضح ذل  ٌتوفر فً األردن مقومات سٌاحٌة عدة من بٌنها الخصابص الجؽرافٌة والطبٌعٌة لألردن،# 

تمٌزت التضارٌس األردنٌة بتنوعها من مناطق جبلٌة وصحراوٌة وؼورٌة وشنواطا ممتندة علنى سنواحل 

 العقبة والبحر المٌت. 
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 . هً إدارة توفر الحماٌة للسٌاح داخل المملكة: إدارة الكرطة السياحية# 
 

 

 

 (.سؤال وزاري) فً األردن أنواع السٌاحة بين #

 السٌاحة الدٌنٌة.  -3 السٌاحة العالجٌة.  -2 السٌاحة الثقافٌة.  -1

  سٌاحة المإتمرات. -5 السٌاحة البٌبٌة. -4

 

  السٌاحة من حٌث مجال السٌاحة، والمواقع السٌاحٌة.أنواع بٌن  قارن# 

 أهم المواقع السياحية مجال السياحة / الت ريف أنواع السياحة

 السٌاحة الثقافٌة
واألثرٌنننننة زٌنننننارة المواقنننننع التارٌخٌنننننة 

 والمتاحؾ المنتشرة فً األردن.

جننننرش، والبتننننرا، وقلعننننة الكننننرك، وقلعننننة 

الشوبك، وقلعة عجلون، وأم قٌس، والقصور 

الصننننحراوٌة، ومتحننننؾ التننننراث األردنننننً، 

ومتننناحؾ القطنننع األثرٌنننة، ومتننناحؾ الحٌننناة 

الشنننننعبٌة، والمتننننناحؾ التراثٌنننننة، ومتحنننننؾ 

 األردن. 

السٌاحة 

 العالجٌة

وزٌنننارة المنتجعنننات سنننٌاحة االستشنننفاء 

العالجٌنننة التنننً تتمٌنننز بالمٌننناه الكبرٌتٌنننة 

الحننننارة، وكننننذلك مٌنننناه البحننننر المٌننننت 

 العالجٌة.

حمامات مناعٌن فنً مؤدبنا، والحمنة األردنٌنة 

فننً الشننونة الشننمالٌة، وحمامننات عفننرا فننً 

 الطفٌلة، والبحر المٌت.

 السٌاحة الدٌنٌة
زٌارة األماكن الدٌنٌة المقدسة اإلسنالمٌة 

 والمسٌحٌة.

مقامات األنبٌاء وأضرحة الصنحابة رضنوان 

هللا علننننٌهم، وموقننننع المؽطننننس علننننى نهننننر 

األردن، وموقننننننع جبننننننل نٌبننننننو، والكنننننننابس 

 البٌزنطٌة. 

 السٌاحة البٌبٌة

زٌننارة األمنناكن الجبلٌننة والؽابننات صننٌفا، 

والمننننناطق المنخفضنننننة الدافبننننة شنننننتاء، 

 والمحمٌات الطبٌعٌة.

 المصاٌؾ: مثل دبٌن وعجلون. 

المشننننناتً: مثنننننل العقبننننننة والبحنننننر المٌننننننت 

 واألؼوار. 

 المحمٌات: مثل ضانا واألزرل.

سٌاحة 

 المإتمرات

عقننند المنننإتمرات االقتصنننادٌة وؼٌرهنننا، 

 والتمتع بزٌارة المواقع السٌاحٌة.
 قصر المإتمرات فً منطقة البحر المٌت.
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زٌنارة المواقنع التارٌخٌنة واألثرٌنة والمتناحؾ المنتشنرة فنً األردن، (: سؤال وزاري) السياحة الثقافية# 

 مثل: جرش، والبترا، ومتحؾ التراث األردنً، ومتحؾ األردن.

 

  لمتاحؾ أردنٌة.أمثلة  أعط# 

 متاحؾ الحٌاة الشعبٌة. -3 متاحؾ القطع األثرٌة.  -2 متحؾ التراث األردنً.  -1

  األردن.متحؾ  -5 .التراثٌةمتاحؾ ال -4

 

تتمٌز بالمٌاه سٌاحة االستشفاء وزٌارة المنتجعات العالجٌة التً هً (: سؤال وزاري) ال مجيةالسياحة # 

مثل: حمامات ماعٌن فً مؤدبا، والحمة األردنٌة فً الشونة الشمالٌة، وحمامات عفرا فً ، الكبرٌتٌة الحارة

 .وكذلك مٌاه البحر المٌت العالجٌةالطفٌلة، 

 

  لمواقع سٌاحٌة عالجٌة أردنٌة.أمثلة  أعط# 

 البحر المٌت. -3 حمامات عفرا فً الطفٌلة. -2 حمامات ماعٌن فً مؤدبا.  -1

  والحمة األردنٌة فً الشونة الشمالٌة. -4

 

مقامات األنبٌاء وأضرحة ، مثل زٌارة األماكن الدٌنٌة المقدسة اإلسالمٌة والمسٌحٌة: هو يةنيدالسياحة ال# 

 .رضوان هللا علٌهم، وموقع المؽطس على نهر األردن الصحابة

 

  أردنٌة. دٌنٌةلمواقع سٌاحٌة أمثلة  أعط# 

 . الكنابس البٌزنطٌة -3 .موقع جبل نٌبو -2 . مقامات األنبٌاء -1

 . موقع المؽطس على نهر األردن -5 .أضرحة الصحابة رضوان هللا علٌهم -4

 

زٌارة األماكن الجبلٌة والؽابات صٌفا، والمناطق المنخفضة الدافبة : هو (سؤال وزاري) السياحة البيئية# 

 .شتاء، والمحمٌات الطبٌعٌة

 

  أردنٌة. مصاٌؾسم # 

 .وعجلون -2 . دبٌن -1

 

  أردنٌة. مشاتًسم # 

 واألؼوار. -3 .والبحر المٌت -2 . العقبة -1
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  لمحمٌات أردنٌة.أمثلة  أعط# 

 محمٌة األزرل. -2 محمٌة ضانا.  -1

 

التمتنع بزٌنارة المواقنع منع عقد المإتمرات االقتصادٌة وؼٌرها : هو (سؤال وزاريمؤتمرات )سياحة ال# 

 .قصر المإتمرات فً منطقة البحر المٌت مثلالسٌاحٌة 
 

 

 

 (.وزاري سؤال) ً فً األردنقطاع السٌاحال ٌعانً منهاالمشكالت التً  بين #

عردد ثمثرا مرن هرذه  ،" فنً األردن فنً اآلوننة األخٌنرة العدٌند منن المشنكالتٌواجه القطاع السنٌاحً " # 

 (.سؤال وزاري) المككمت

 عدم االستقرار السٌاسً فً المنطقة والدول المجاورة. -1

 تدنً مستوى اإلقبال على السٌاحة الداخلٌة األردنٌة. -2

 وخارجٌا.ضعؾ االستمرارٌة فً التسوٌق والتروٌج السٌاحً داخلٌا  -3

 ضعؾ المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال دعم السٌاحة. -4
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 الساب ةاألسـئلة الموضوعيـة للوحـدة 

 

  (سؤال وزاري) م هو:1946# النشاط االقتصادي الربٌس للسكان بعد حصول األردن على استقالله عام 

 .السٌاحة د ( .التجارة ج( .الصناعة ب( .الزراعةأ ( 

 

 : زراعٌة كانت منتشرة فً عهد اإلمارةاللمنتجات # من ا

 .القمح د ( .التمور ج( .األرز ب( .البندورةأ ( 

 

 : ة كانت منتشرة فً عهد اإلمارةالحٌوانٌلمنتجات # من ا

 .الشمع د ( .الجلود ج( .اللحوم ب( .األسماكأ ( 

 

 : والزراعات الصٌفٌة فً األردنتراجع اإلنتاج الزراعً من الحبوب # من أسباب 

 .تراجع العمل فً الزراعة البعلٌة ب( .تصحر األراضً الهامشٌة وأراضً البادٌةأ ( 

 .ضعؾ التسوٌق الزراعً داخلٌا وخارجٌا د ( .تناقص األراضً الزراعٌة ذات الجودة العالٌة ج(

 

 : القطاع الزراعًالوسابل التً لجؤت إلٌها الحكومات المتعاقبة إلى دعم # من 

 .إنشاء بنك بذور لدعم المزارعٌن ب( .فتح مراكز صحٌة بٌطرٌةأ ( 

 .مستلزمات اإلنتاجتقلٌل الرسوم المضافة على  د ( .استخدام األنظمة الزراعٌة الحدٌثة ج(

 

، على نهر الٌرموك تم إنشابه فً مطلع الستٌنات من القرن الماضًأنجزه األردن أول مشروع زراعً # 

 (سؤال وزاري) هو:

 .سد الوحدة د ( .سد التنور ج( .سد الوالة ب( .قناة الملك عبدهللاأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# المنطقة التً أنجز فٌها األردن مشروعه الزراعً األول هً: 

 .الكرك د ( .األزرل ج( .األؼوار ب( .العقبةأ ( 

 

سرؤال ) مطلنع السنتٌنٌات منن القنرن الماضنً هنو:# النهر الذي أقٌم علٌنه مشنروع قنناة الملنك عبندهللا فنً 

  (وزاري

 .العاصً د ( .الزرقاء ج( .األردن ب( .الٌرموكأ ( 

 

 # ٌوفر الحصاد المابً المٌاه فً المناطق: 

 .شبه الصحراوٌة د ( .الصحراوٌة ج( .الجافة ب( .المعتدلةأ ( 
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 # من السدود األردنٌة، سد: 

 .الملك طالل د ( .ضانا ج( .األردن ب( .الملك المإسسأ ( 

 

# ٌُعد ضعؾ التنبإ والتخطٌط المسبق ودراسة السول وحاجاتنه منن المشنكالت التنً ٌعنانً منهنا القطناع: 

 (سؤال وزاري)

 .السٌاحً د ( .الزراعً ج( .الصناعً ب( .التجاريأ ( 

 

 # من أسباب تناقص األراضً الزراعٌة ذات الجودة العالٌة فً األردن: 

 .الزحؾ العمرانً د ( .التؽٌر الُمناخً ج( .التصحر ب( .قلة مٌاه األمطار أ (

 

 # من المشكالت التً ٌعانً منها القطاع الزراعً: 

 .تدنً القدرة التنافسٌة فً األسوال العالمٌة ب( .ضعؾ التسوٌق داخلٌا  وخارجٌا  أ ( 

 .ضعؾ المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص د ( .تحدٌات االنفتاح االقتصادي ج(

 

  :كانت منتشرة فً عهد اإلمارةالتً لصناعات # من ا

 .األدوٌة د ( .التعدٌن ج( .البسط ب( .الزجاجأ ( 

 

  :كانت منتشرة فً عهد اإلمارةالتً  # من الحرؾ الٌدوٌة

 .النجارة د ( .التعدٌن ج( .عصر الزٌتون ب( .الزجاجأ ( 

 

  (سؤال وزاري) م هً:1925زراعً فً األردن عام  -المدٌنة التً أقٌم فٌها أول معرض صناعً # 

 .عمان د ( .إربد ج( .معان ب( .السلطأ ( 

 

 م إلى: 1946# وصل عدد الشركات الصناعة فً عام 

 .شركة 32 د ( .شركة 28 ج( .شركة 24 ب( .شركة 20أ ( 

 

  من مجمل الصادرات الوطنٌة فً السنوات الثالث األخٌر هو:# نسبة ما شكلته المنتجات الصناعٌة 

 .%90 د ( .%85 ج( .%80 ب( .%75أ ( 

 

  # من الصناعات التعدٌنٌة والتحوٌلٌة التً شهد القطاع الصناعً تطوٌرها فً األردن:

 .صناعة الورل د ( .صناعة األدوٌة ج( .صناعة البالستٌك ب( .صناعة الزجاجأ ( 
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  الصناعات الكٌمٌابٌة التً شهد القطاع الصناعً تطوٌرها فً األردن:# من 

 .صناعة الورل د ( .صناعة األدوٌة ج( .صناعة البالستٌك ب( .صناعة الزجاجأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # من المإسسات الصناعٌة الداعمة للقطاع الصناعً فً األردن هً:

 .مإسسة المواصفات والمقاٌٌس ب( .الؽرؾ التجارٌةأ ( 

 .المإسسة االستهالكٌة المدنٌة د ( .مإسسة المناطق الحرة ج(

 

  من المإسسات الصناعٌة الداعمة للقطاع الصناعً فً األردن هً: ال ت د# واحدة من اآلتٌة 

 .بنك اإلنماء الصناعً ب( .الؽرؾ الصناعٌةأ ( 

 .المواصفات والمقاٌٌسمإسسة  د ( .مإسسة المناطق الحرة ج(

 

  # ضعؾ رأس المال هً إحدى المشكالت التً ٌعانً منها القطاع:

 .السٌاحً د ( .الصناعً ج( .التجاري ب( .الزراعًأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# إن صؽر حجم السول المحلً هو أحد المشكالت التً ٌعانً منها القطاع: 

 .الزراعً د ( .التجاري ج( .السٌاحً ب( .الصناعًأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # ارتفاع كلفة استٌراد مصادر الطاقة من المشكالت التً ٌعانً منها القطاع:

 .السٌاحً د ( .الزراعً ج( .الصناعً ب( .التجاريأ ( 

 

 # األوضاع اإلقلٌمٌة المحٌطة هً إحدى المشكالت التً ٌعانً منها القطاع: 

 .السٌاحً د ( .الصناعً ج( .التجاري ب( .الزراعًأ ( 

 

 # من المشكالت التً ٌعانً منها القطاع الصناعً: 

 .تدنً القدرة التنافسٌة فً األسوال العالمٌة ب( .ضعؾ التسوٌق داخلٌا  وخارجٌا  أ ( 

 .ضعؾ المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص د ( .تحدٌات االنفتاح االقتصادي ج(

 

  # نشطت حركة التجارة فً األردن:

 .بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ب( .بعد الحرب العالمٌة األولىأ ( 

 .بٌن الحربٌن العالمٌتٌن د ( .فً عهد اإلمارة ج(
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هننا الحكومننات المتعاقبننة لتشننجٌع الصننناعات المحلٌننة علننى المنافسننة فننً األسننوال تالطننرل التننً اتبع# مننن 

  :الدولٌة

 .تنشٌط تجارة الترانزٌت بٌن الدول العربٌة ب( .استضافة المإتمرات االقتصادٌة العالمٌةأ ( 

 .ٌتعامل المستثمر مع مكان واحد د ( .إزالة القٌود أمام انتقال رإوس األموال ج(

 

 # الدولة التً وقع األردن معها اتفاقٌة التجارة الحرة، هً: 

 .الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة د ( .روسٌا ج( .برٌطانٌا ب( .الصٌنأ ( 

 

  سلسلة مإتمرات المنتدى االقتصادي العالمً فً عام:# بدأت 

 .م1974 د ( .م1973 ج( .م1972 ب( .م1971أ ( 

 

  (سؤال وزاري) م هً:1971# المدٌنة التً بدأت فٌها سلسلة مإتمرات المنتدى االقتصادي العالمً عام 

 .نٌوٌورك د ( .دافوس ج( .بارٌس ب( .روماأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# الدولة التً تقع فٌها مدٌنة دافوس هً: 

 .سوٌسرا د ( .بلجٌكا ج( .هولندا ب( .السوٌدأ ( 

 

  (سؤال وزاري)م، هً: 1971# الدولة التً بدأت فٌها سلسلة مإتمرات المنتدى االقتصادي العالمً عام 

 .الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة د ( .النمسا ج( .فرنسا ب( .سوٌسراأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # المنطقة التً استضاؾ فٌها األردن مإتمر دافوس:

 .العقبة د ( .البحر المٌت ج( .جرش ب( .عمانأ ( 

 

  # عدد مإتمرات المنتدى االقتصادي )دافوس( التً استضافها األردن فً البحر المٌت:

 .مإتمر 14 د ( .مإتمر 12 ج( .مإتمرات 10 ب( .مإتمرات 8أ ( 

 

االتفاقٌات فً مإتمر دافوس الذي استضافه فً منطقة البحنر المٌنت مننح الحنق للمسنتثمر فنً # من نتابج 

  :بدء مزاولة عمله فً مدة

 .ٌوم 30 د ( .ٌوم 21 ج( .ٌوم 14 ب( .أٌام 7أ ( 

 

  :األردن من االتفاقٌات فً مإتمر دافوس الذي استضافه فً منطقة البحر المٌت هاحقق# من الفوابد التً 

 .تنشٌط تجارة الترانزٌت بٌن الدول العربٌة ب( .انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمٌةأ ( 

 .ٌتعامل المستثمر مع مكان واحد د ( .إزالة القٌود أمام انتقال رإوس األموال ج(
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  التً تُعنى بالقطاع التجاري وتطوٌره فً األردن هً:# من المإسسات 

 .مإسسة المواصفات والمقاٌٌس ب( .مإسسة المدن الصناعٌة والؽرؾ الصناعٌةأ ( 

 .بنك اإلنماء الصناعً د ( .مإسسة المناطق الحرة ج(

 

  # من المإسسات الداعمة للقطاع التجاري فً األردن:

 .مإسسة المناطق الحرة ب( .مإسسة المدن الصناعٌةأ ( 

 .بنك اإلنماء الصناعً د ( .المإسسة االستهالكٌة المدنٌة ج(

 

سررؤال )# تُعنند تحنندٌات االنفتنناح االقتصننادي وضننعؾ المنافسننة مننن المشننكالت التننً ٌعننانً منهننا القطنناع: 

  (وزاري

 .السٌاحً د ( .الزراعً ج( .الصناعً ب( .التجاريأ ( 

 

 # من المشكالت التً ٌعانً منها القطاع التجاري: 

 .تدنً القدرة التنافسٌة فً األسوال العالمٌة ب( .ضعؾ التسوٌق داخلٌا  وخارجٌا  أ ( 

 .ضعؾ المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص د ( .عدم االستقرار السٌاسً واألمنً فً المنطقة ج(

 

   فً األردن: # من التحدٌات التً تإثر على االستثمار

 .هروب االستثمارات إلى الخارج ب( .نقص األٌدي العاملة الخبٌرةأ ( 

 .ضعؾ المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص د ( .ضعؾ التسوٌق داخلٌا  وخارجٌا   ج(

 

  # صدر قانون تشجٌع االستثمار فً عام:

 .م2005 د ( .م2000 ج( .م1995 ب( .م1990أ ( 

 

  (سؤال وزاري) تؤسست فٌه هٌبة االستثمار األردنٌة هو:# العام الذي 

 .م2011 د ( .م2014 ج( .م2013 ب( .م2012أ ( 

 

   # الملك الهاشمً الذي أنشبت فً عهده هٌبة االستثمار األردنٌة، هو:

 .عبدهللا الثانً د ( .الحسٌن بن طالل ج( .طالل بن عبدهللا ب( .عبدهللا األولأ ( 

 

   :تشجٌع االستثمار فً األردن فً عهد الملك عبدهللا الثانًمظاهر # من 

 .إنشاء المدن الصناعٌة فً مختلؾ مدن المملكة ب( .عقد دورات تطوٌر األٌدي العاملةأ ( 

 .اإلعفاءات الجمركٌة للمصانع د ( .إنشاء منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة ج(
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   :فً األردن الطبٌعٌة والجؽرافٌة والتارٌخٌة للسٌاحةالمقومات من  ليست# إحدى الخٌارات التالٌة 

 .الموقع وطرل المواصالت ب( .المواقع األثرٌة والتارٌخٌةأ ( 

 .المهرجانات الثقافٌة والتراثٌة د ( .المرافق والخدمات السٌاحٌة ج(

 

  (وزاريسؤال ) # ٌبلػ عدد المواقع األثرٌة فً األردن المسجل فً مختلؾ مناطق المملكة:

 .ألؾ 15 د ( .ألؾ 12 ج( .ألؾ 13 ب( .ألؾ 14أ ( 

 

  (سؤال وزاري)# تُعد زٌارة المواقع التارٌخٌة واألثرٌة والمتاحؾ فً األردن أحد أنواع السٌاحة: 

 .الدٌنٌة د ( .العالجٌة ج( .البٌبٌة ب( .الثقافٌةأ ( 

 

# السٌاحة التً تقوم على زٌارة المواقنع التارٌخٌنة واألثرٌنة والمتناحؾ المنتشنرة فنً األردن ، منن أننواع 

  (سؤال وزاري)السٌاحة: 

 .المإتمرات د ( .الدٌنٌة ج( .الثقافٌة ب( .البٌبٌةأ ( 

 

 # من المواقع السٌاحٌة الثقافٌة األردنٌة: 

 .متحؾ األردن د ( .المؽطس ج( .محمٌة ضانا ب( .حمامات ماعٌنأ ( 

 

 # تُعد زٌارة المنتجعات التً تتمٌز بالمٌاه الكبرٌتٌة الحارة فً األردن أحد أنواع السٌاحة: 

 .الدٌنٌة د ( .العالجٌة ج( .البٌبٌة ب( .الثقافٌةأ ( 

 

 # المدٌنة التً تقع بها الحمة األردنٌة هً: 

 .الشمالٌة الشونة د ( .إربد ج( .مؤدبا ب( .الطفٌلةأ ( 

 

 # المدٌنة التً تقع بها حمامات ماعٌن هً: 

 .العقبة د ( .الطفٌلة ج( .مؤدبا ب( .الكركأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# المدٌنة التً تقع بها حمامات عفرا هً: 

 .الكرك د ( .السلط ج( .إربد ب( .الطفٌلةأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# تعد زٌارة موقع المؽطس على نهر األردن من أنواع السٌاحة: 

 .الدٌنٌة د ( .العالجٌة ج( .البٌبٌة ب( .الثقافٌةأ ( 
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  (سؤال وزاري)# ٌُعد زٌارة موقع جبل نٌبو من أنواع السٌاحة: 

 .البٌبٌة د ( .العالجٌة ج( .الدٌنٌة ب( .الثقافٌةأ ( 

 

الطبٌعٌنة هنً منن أننواع # زٌارة األماكن الجبلٌة والؽابنات صنٌفا والمنناطق المنخفضنة شنتاء  والمحمٌنات 

  (سؤال وزاري) السٌاحة:

 .الثقافٌة د ( .الدٌنٌة ج( .العالجٌة ب( .البٌبٌةأ ( 

 

  # من المصاٌؾ األردنٌة:

 .ضانا د ( .دبٌن ج( .البحر المٌت ب( .العقبةأ ( 

 

  # من المشاتً األردنٌة:

 .ضانا د ( .دبٌن ج( .البحر المٌت ب( .عجلونأ ( 

 

  األردنٌة: # من المحمٌات

 .األزرل د ( .دبٌن ج( .البحر المٌت ب( .عجلونأ ( 

 

  # من أهم المواقع السٌاحٌة لسٌاحة المإتمرات:

 .قصر المإتمرات فً البحر المٌت ب( البترا.فً أ ( منتجع موفنبٌك 

 العقبة. فً منتجع ورٌزٌدنسز موفنبٌك د ( .فً عمان فندل لو روٌال ج(

 

 # ضعؾ االستمرارٌة فً التسوٌق والتروٌج هو أحد المشكالت التً ٌعانً منها القطاع: 

 .السٌاحً د ( .الصناعً ج( .التجاري ب( .الزراعًأ ( 

 

 # ضعؾ المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص هو أحد المشكالت التً ٌعانً منها القطاع: 

 .الزراعً د ( .الصناعً ج( .التجاري ب( .السٌاحًأ ( 

 

 # من المشكالت التً ٌعانً منها القطاع السٌاحً: 

 .عدم االستقرار السٌاسً ب( .نقص العمالت الصعبةأ ( 

 .نقص الخدمات واالستراحات د ( .تحدٌات االنفتاح االقتصادي ج(
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 الثامنةالوحدة  

 

 الحياة االجتماعية في األردن  
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 األردنتطور الحياة االجتماعية في 

 . أذكرها تكون المجتمع األردنً من ثالث فبات،ٌ #

 البادٌة.  -3 الرٌؾ. -2 سكان المدن.  -1

 

 . حدد هذه المظاهر م بمجموعة من مظاهر التطور،1946مر المجتمع األردنً منذ االستقالل فً عام # 

 مظاهر تطور المجتمع األردنً. عدد# 

 الهجرات الداخلٌة.تزاٌد  -2 تزاٌد النمو السكانً.  -1

 تزاٌد دور المرأة فً المجتمع األردنً.  -4 التؽٌر فً شكل األسرة األردنٌة. -3

 رعاٌة ذوي اإلعاقة. -6 االهتمام بقطاع الشباب فً المجتمع.  -5

 اإلقبال المتزاٌد على التعلٌم. -8 التؽٌر فً النظرة إلى بعض القضاٌا االجتماعٌة السابدة. -7
 

 

 

 .م1946منذ االستقالل فً عام تزاٌد النمو السكانً فً األردن  فسر #

 .(هو ارتفاع نسبة الموالٌد وانخفاض نسبة الوفٌات)و الزٌادة الطبٌعٌة للسكانبسبب  -1

والزٌننادة ؼٌننر الطبٌعٌننة المرتبطننة بتنندفق الهجننرات القسننرٌة مننن النندول المجنناورة إلننى األردن بفعننل  -2

 الحروب.

 

  .فً األردن التً ساهمت فً زٌادة النمو السكانً أهم الهجرات أذكر# 

 (.سؤال وزاري) الهجرات القسرٌة التً تعرض لها األردن من الدول المجاورة اذكر# 

 (.  وزاري سؤال)الهجرات القسرٌة التً تعرض لها األردن  بين# 

 م. 1967م، وحرب عام 1948الهجرة الفلسطٌنٌة بعد حرب عام  -1

 م. 1991عودة  الؾ األردنٌٌن المؽتربٌن من دول الخلٌج بعد حرب الخلٌج الثانٌة عام  -2

 م. 2003م، وعام 1991هجرة العراقٌٌن إلى األردن بعد حرب الخلٌج الثانٌة عام  -3

استمرار موجات اللجوء الناتجة عن األزمات التً تعرضت لها المنطقة العربٌة كاألزمة السورٌة عام  -4

 م.  2011
 

 

 

 شهد المجتمع األردنً تزاٌدا ملحوظا فً الهجرة من البادٌة والرٌؾ إلى المدن. فسر #

بسبب توافر عوامل الجذب فً المدن من خدمات تعلٌمٌنة وصنحٌة وفنرص العمنل والنمنو االقتصنادي، منا 

 أسهم فً نمو المدن.
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  عوامل الجذب فً المدن. حدد# 

 توفر الخدمات الصحٌة.  -2 توفر الخدمات التعلٌمٌة.  -1 

 النمو االقتصادي السرٌع. -4 توفر فرص العمل. -3

 

 (  سؤال وزاري) اآلثار السلبٌة المترتبة على الهجرة من البادٌة والرٌؾ إلى المدن.بين # 

برين اثنترين مرن  # " شهد المجتمع األردنً تزاٌدا ملحوظنا فنً الهجنرة منن البادٌنة والرٌنؾ إلنى المندن "،

 (.سؤال وزاري)اآلثار السلبية لتل  الاجرة 

 اآلثار السلبٌة للهجرة من الرٌؾ إلى المدن فً المجتمع األردنً. وضح# 

 ارتفاع األسعار. -3 تزاٌد الطلب على الؽذاء. -2 ارتفاع الكثافة السكانٌة فً المدن.  -1

 واالختنال المروري. -5  .ظهور المشكالت االجتماعٌة واإلسكانٌة -4

 

 اإلجراءات التً بذلتها الحكومات األردنٌة للحد من هجرة المواطنٌن إلى المدن. بين# 

 توفٌر أسباب االستقرار فً األرٌاؾ والبوادي.  -1

 االرتقاء بالخدمات التعلٌمٌة والصحٌة.  -2

 توفٌر فرص العمل عن طرٌق المشارٌع المختلفة. -3

 

 . بذلت فً توطٌن البدو للحد من الهجرات الداخلٌة فً عهد الملك الحسٌن بن طالل اإلجراءات التً بين# 

  .فً عهد الملك الحسٌن بن طالل إجراءات توطٌن البدو فً األردن حدد# 

                     إعداد وتنفٌذ برامج مساعدة ومعونة تإمن لهم مساكن حضرٌة وحدٌثة. -1

 السنة.جارٌة طوال المٌاه التؤمٌن  -2

 

استمرت الجهود فً الحد من الهجرات الداخلٌة للقبابل البدوٌة فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن، # 

إذ هدفت الرإٌة الملكٌة إلى االنتقال بشرابح المجتمع األردنً األقل حظا نحو االكتفاء واإلنتاجٌة، ومن أهم 

 . م2003لتنمٌة البادٌة األردنٌة الذي أسس عام  المإسسات العاملة فً هذا المجال الصندول الهاشمً

 

 (.سؤال وزاري) م2003نمٌة البادٌة األردنٌة عام إنشاء الصندول الهاشمً لت فسر# 

 بهدؾ جعل البادٌة األردنٌة منطقة جاذبة للسكان. -1

 أن تكون مإهلة لالشتثمار عبر االستؽالل األمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة المتوافرة فٌها.  -2

 ٌرفع المستوى المعٌشً للسكان.  -3

 الحد من الفقر والبطالة. -4

 تفعٌل دور المرأة عن طرٌق إنشاء المراكز النسابٌة فً أنحاء البادٌة.  -5
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  .وضح ذل  ،" طابعها الممٌز فً المجتمع األردنً لعقود طوٌلةحافظت األسرة الممتدة على "  #

 . نتٌجة األوضاع االقتصادٌة -1

 .استمرار التمسك بالقٌم والمفاهٌم االجتماعٌة التً تإكد دوام الصلة بٌن اآلباء واألبناء -2

 

فنً نمنط األسنرة الممتندة  شهد المجتمع األردنً فً العقدٌن األخٌنرٌن منن القنرن الماضنً تراجعنا   فسر #

  .(سؤال وزاري) نمط األسرة النووٌةل ا  وشٌوع

 شٌوع نمط األسرة النووٌة فً المجتمع األردنً فً الوقت الحاضر.  فسر# 

 ارتفاع مستوى التعلٌم.  -2 بسبب التؽٌر فً بعض وظابؾ األسرة التقلٌدٌة.  -1

 تنوع النشاط االقتصادي.  -4 تزاٌد الهجرة من الرٌؾ إلى المدن.  -3
  

 

 

  مظاهر اهتمام الدولة بالمرأة األردنٌة. بين #

 التوسع فً تعلٌم المرأة، وفتح المجال أمامها للمشاركة فً سول العمل.  -1

م تقلنندت المننرأة أول منصننب وزاري وكننان  نننذاك 1979تقلنند المناصننب العامننة فننً الدولننة، ففننً عننام  -2

 لوزارة التنمٌة االجتماعٌة. 

  . م1992تؤسٌس اللجنة الوطنٌة األردنٌة لشإون المرأة عام  -3

عنن طرٌننق الكوتننا  بٌننة والبلدٌننة واألحنزاب السٌاسننٌةالمشناركة السٌاسننٌة فنً المجننالس التشنرٌعٌة والنٌا -4

 .النسابٌة

 سسات العمل االجتماعً التطوعً. إتزاٌد مشاركة المرأة فً الجمعٌات وم -5

، حٌث أنشبت إدارة حماٌنة األسنرة التابعنة لمدٌرٌنة األمنن مرأة من صور التمٌٌز والعنؾ كافةحماٌة ال -6

 .   العام

 

 عامة فً الدولة.على اهتمام الدولة بتقلد المرأة فً المناصب الأعط دليل # 

 م تقلدت المرأة أول منصب وزاري وكان  نذاك لوزارة التنمٌة االجتماعٌة.1979فً عام 

 

المرجعٌنة فنً منا ٌتعلنق باألنشنطة ذات تعتبنر : هً جهة وطنٌة اللجنة الوطنية األردنية لكؤون المرأة# 

 .الصلة بشإون المرأة
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 فً المجالس التشرٌعٌة والنٌابٌة والبلدٌة. مشاركة المرأةاهتمام الدولة بعلى أعط أدلة # 

 م. 1993كانت أول مشاركة نسابٌة فً البرلمان األردنً فً عام  -1

 م. 1995وفً المجالس البلدٌة عام  -2

 ثم تزاٌدت هذه المشاركة فً السنوات الالحقة عن طرٌق الكوتا النسابٌة. -3

 

  والتمٌٌز ضد المرأة.على جهود األردن فً محاربة العنؾ  أعط أمثلة# 

 م صادل األردن على اتفاقٌة القضاء على جمٌع صور العنؾ ضد المرأة. 1992فً عام  -1

 م أنشبت إدارة حماٌة األسرة التابعة لمدٌرٌة األمن العام.1997فً عام  -2

 

ظنة : هً إدارة متخصصة فً لمعالجنة قضناٌا العننؾ ضند المنرأة والطفنل، والمحافإدارة حماية األسرة# 

 على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسٌة فً بناء المجتمع األردنً، وهً تابعة لمدٌرٌة األمن العام.

 

 (.سؤال وزاري) التابعة لمدٌرٌة األمن العام إنشاء إدارة حماٌة األسرة فسر# 

 لمعالجة قضاٌا العنؾ ضد المرأة والطفل.  -1

 أساسٌة فً بناء المجتمع األردنًوالمحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة  -2
 

 

 

  ٌعتبر المجتمع األردنً من المجتمعات الفتٌة. فسر #

  اهتمام المجتمع األردنً بفبة الشباب. فسر# 

 ألن الشباب ٌشكل ثلثً المجتمع األردنً، ولهذه الفبة أهمٌة فً تطور األردن ونموه وازدهاره. 

 

التابعننة لرباسننة الننوزراء مسننإولة عننن رعاٌننة فبننة  م أصننبحت مإسسننة رعاٌننة الشننباب1966فننً عننام # 

 . م أنشبت وزارة خاصة للشباب1984الشباب، وفً عام 

 

  .األردنًالشباب  نحوالملك عبدهللا الثانً  رإٌة وضح# 

الشنباب أولنى بالرعاٌنة  : "م2006جاللة الملك عبدهللا الثانً التً وجهها إلى الحكومة عام عبارة  فسر# 

  ". والدعم

 بسبب المسإولٌة التً تقع على كاهل الشباب إلظهار وعٌهم وإدراكهم لحجم التحدٌات. -1

 ولطبٌعة التؽٌٌر الذي هم طاقاته الحٌة وأداته وهدفه النهابً.  -2

تحقٌقننا إلثبننات قنندرتهم علننى المنافسننة والتمٌننز والنهننوض بإبننداعاتهم التننً ستسننهم فننً تحدٌنند مالمننح  -3

 قادمة. المستقبل للوطن وألجٌاله ال
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الملنك عبندهللا الثنانً ابنن التنً تحققنت فنً قطناع الشنباب فنً عهند  والمبنادرات الملكٌنة اإلنجازات أذكر# 

 (.وزاري سؤال) الحسٌن

 م. 2001تشكٌل المجلس األعلى للشباب فً عام  -1

 إطالل جابزة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن لإلنجاز واإلبداع الشبابً.  -2

إعالن مبادرة فرسان التؽٌٌر، وإشراك الشباب فً صنع القنرار والتركٌنز علنى العمنل الجناد والتثقٌنؾ  -3

 السٌاسً. 

 إقامة معسكرات الحسٌن للعمل والبناء.  -4

 إطالل جابزة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن للٌاقة البدنٌة بهدؾ رفع مستوى اللٌاقة الصحٌة للطلبة.  -5

مبادرة تندرٌب الشنباب وتشنؽٌلهم عنن طرٌنق اسنتخدامهم بصنفتهم المدنٌنة فنً القنوات المسنلحة إطالل  -6

    .األردنٌة للعمل فً قطاع اإلنشاءات

  

 اإلنجازات الملكٌة التً تحققت فً قطاع الشباب فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن.  حدد# 

 تشكٌل المجلس األعلى للشباب.  -1

 الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن لإلنجاز واإلبداع الشبابً.  إطالل جابزة -2

 إقامة معسكرات الحسٌن للعمل والبناء.  -3

 إطالل جابزة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن للٌاقة البدنٌة. -4

 

 المبادرات الملكٌة التً تحققت فً قطاع الشباب فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن.  حدد# 

إعالن مبادرة فرسان التؽٌٌر، وإشراك الشباب فً صنع القنرار والتركٌنز علنى العمنل الجناد والتثقٌنؾ  -1

 السٌاسً. 

إطالل مبادرة تندرٌب الشنباب وتشنؽٌلهم عنن طرٌنق اسنتخدامهم بصنفتهم المدنٌنة فنً القنوات المسنلحة  -2

 األردنٌة للعمل فً قطاع اإلنشاءات.   

 

  رسمٌة لرعاٌة الشباب فً األردن.على مإسسات  أمثلة أعط# 

 معسكرات الحسٌن للعمل والبناء.  -2 المجلس األعلى للشباب.  -1

 

  إنشاء المبادرة الملكٌة فرسان التؽٌٌر. فسر# 

 والتركٌز على العمل الجاد والتثقٌؾ السٌاسً.  -2 بهدؾ إشراك الشباب فً صنع القرار.  -1

 

 (.وزاري سؤال) الثانً ابن الحسٌن للٌاقة البدنٌة إطالل جابزة الملك عبدهللا فسر# 

 بهدؾ رفع مستوى اللٌاقة الصحٌة للطلبة.  -1

 والكشؾ عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات فراؼهم على نحو إٌجابً.  -2
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 سررؤال)وتشننؽٌلهم بصننفتهم المدنٌننة فننً القننوات المسننلحة األردنٌننة إطننالل مبننادرة تنندرٌب الشننباب  فسررر# 

  (. وزاري

إنشاء المبادرة الملكٌة تدرٌب الشباب وتشؽٌلهم عن طرٌق استخدامهم بصفتهم المدنٌنة فنً القنوات  فسر# 

  المسلحة األردنٌة للعمل فً قطاع اإلنشاءات.

 بهدؾ إعداد قوى عاملة أردنٌة ذات مهارات وكفاءات عالٌة.  -1

 وتدرٌبها للحد من الفقر والبطالة.  -2

 الوطنً واالنضباط وااللتزام لدى المشاركٌن فً المشروع جمٌعهم.وتعزٌز روح االنتماء  -3
 

 

 

ثالثة من مظاهر اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثانً بذوي اإلعاقة، كمنا جناء فنً رسنالته للحكومنة  وضح# 

 (.سؤال وزاري)م 2006األردنٌة عام 

  اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثانً برعاٌة ذوي اإلعاقة. فسر #

 وحق من حقول اإلنسان.  -2 ألنه واجب وطنً.  -1

 كما وأنه مقٌاس من مقاٌٌس تقدم األمم ورفعتها.  -3

 

علننى الننرؼم مننن اإلنجننازات العدٌنندة التننً حققهننا األردن فننً مجننال تننوفٌر سننبل الرعاٌننة والنندعم لننذوي # 

إال أن المإشرات الحالٌة تشٌر االحتٌاجات الخاصة، ال سٌما فً المجاالت التشرٌعٌة والتعلٌمٌة والصحٌة، 

إلى أن بعض المراكز والجمعٌات واألندٌة العاملة والنشاطات التً تقدمها ؼالبٌة هذه المإسسات تفتقر إلى 

 .وجود فلسفة ورإٌة واضحة تساعد على تفعٌل برامج التؤهٌل التً تسهم فً انخراطهم فً المجتمع
 

   المعوقٌن.تؤسٌس المجلس األعلى لشإون األشخاص  فسر# 

 لٌشكل المظلة القانونٌة والحقوقٌة لألشخاص ذوي اإلعاقة فً األردن. 

 

   (.سؤال وزاري) أبرز إنجازات المجلس األعلى لشإون األشخاص المعوقٌن أذكر# 

 إطالل مبادرة مدرستً بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم، وتوفٌر ؼرؾ صفٌة للطلبة ذوي اإلعاقة.  -1

نظام المعلومات النوطنً لألشنخاص ذوي اإلعاقنة بالتعناون منع وزارة الصنحة، ووزارة التنمٌنة إنشاء  -2

 االجتماعٌة. 

 تقدٌم منحة سمو األمٌر رعد بن زٌد لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقٌن بالجامعات الرسمٌة.  -3

 توفٌر فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.   -4

 م بالتعاون مع إدارة القٌادة والسٌطرة التابعة لمدٌرٌة األمن العام.  إطالل مشروع خط الطوارئ للص -5

تنفٌذ حملة وطنٌة توعوٌة تحت شعار )مكانً بٌنكم( بهندؾ زٌنادة وعنً المنواطنٌن نحنو أهمٌنة الندمج  -6

 التعلٌمً للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومٌة والخاصة.
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توعوٌة بهدؾ زٌنادة وعنً المنواطنٌن نحنو أهمٌنة الندمج التعلٌمنً هً حملة وطنٌة : ك ار مكاني بينكم# 

 .للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومٌة والخاصة
 

 

 

" مننةن مظننةاهر تطننور المجتمننع األردنننً بعنند اإلسننتقالل، تؽٌننر نظننرة المجتمننع إلننى بعننض القضنناٌا  #

 (. وزاري سؤال) بين هذه القضايااالجتماعٌةة "، 

  قضاٌا تؽٌرت نظرة المجتمع األردنً إلٌها. على أمثلة أعط# 

 مشاركة المرأة فً سول العمل والحٌاة العامة.  -2 التوسع فً التعلٌم.  -1

  تنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌة. -3
 

 

 

   .ةاألردن ٌستثمر فً الطاقة البشرٌة المإهلة والمدرب فسر #

   .ةاالستثمار بالطاقة البشرٌة المإهلة والمدربأساس التقدم الذي ٌشهده األردن هو فً  فسر# 

 بسبب التقدم الكبٌر فً قطاع التعلٌم فً األردن.  -1

 الموارد المحدودة لألردن مقارنة بالدول المجاورة. -2

 

   .زٌادة االهتمام بالتعلٌم المهنً واألكادٌمً فً األردن فسر# 

 المجتمع األردنً. الذي أدى إلى انخفاض نسبة األمٌة فً املوما ال # 

 لحصول على العمل. ا -1

 وما ٌترتب علٌه من ارتفاع فً المستوى المعٌشً واالجتماعً. -2

 

  اهتمام المجتمع األردنً بالتعلٌم. على دليل طأع# 

 تزاٌد اإلقبال على التعلٌم الجامعً بمستوٌاته كافة.
 

  .لمجتمع األردنً فً الوقت الحاضرلتطور ال مظاهر ما هي# 

 .وتزاٌد اإلقبال على التعلٌم الجامعً بمستوٌاته كافة -2 التوسع فً التعلٌم. -1
 

  تزاٌد اإلقبال على التعلٌم فً األردن.على  دليل طأع# 

 االنخفاض المستمر فً نسبة األمٌة.
 

 م:2015-1952# نسبة األمٌة فً األردن بٌن عامً 

 م2015 م2009 م1999 م1991 م1981 م1971 م1961 م1952 امةالع

نسبة 
 األمٌة

88% 7666% 43% 29% 1767% 1163% 762% 6% 
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 الناضة الت ليمية والثقافية في األردن

 .ٌعد التعلٌم جوهر عملٌة التؽٌٌر فسر# 

 .أصبح االستثمار فً قطاع التعلٌم من أبرز ما حققه األردن من إنجازات فسر# 

 لألردن. اإلمكانات والموارد المحدودةوبسبب  -2 .للتنمٌة ًالموارد االقتصادي األساسألنه  -1

 

أصبح األردن من الدول المتقدمة فً التعلٌم على مستوى العالم، وقد رفد األردن الدول العربٌنة الشنقٌقة  #

 .بالخبرات التعلٌمٌة ذات الكفاءة العالٌة، ما أسهم فً تطوٌر منظومة التعلٌم لدٌهم
 

 

 

  عهد اإلمارة. تطور التعلٌم فًمراحل  تتبع #

بدأ االهتمام بالتعلٌم منذ تؤسٌس اإلمارة رؼم شح اإلمكانات، وقند ُعنرؾ ننوعٌن منن المندارس الثانوٌنة  -1

 وهً: مدارس ثانوٌة متوسطة، ومدارس ثانوٌة كاملة. 

م خمسننون مدرسننة للننذكور، وعشننر منندارس لإلننناث، ومدرسننة 1931اصننبح فننً شننرل األردن عننام  -2

 صناعٌة واحدة. 

م صدر نظام المعارؾ وتعدٌالته، وقسمت بموجبه اإلمنارة منن الناحٌنة التعلٌمٌنة ثالثنة 1939ً عام ف -3

  : لواء عجلون، ولواء البلقاء، ولواء الكرك ومعان، وتنوعت المدارس بٌن حكومٌة وخاصة.ألوٌة هً

لمدرسٌة أما بعد م ٌتخرجون فً المدارس األولٌة بعد اجتٌاز االمتحانات ا1939كان الطالب قبل عام  -4

م( فقنند أصننبح الحصننول علننى شننهادة الدراسننة األولٌننة مشننروطا بنجنناح 1945 - 1944العننام الدراسننً )

 الطالب فً االمتحان الذي تشرؾ علٌه وزارة المعارؾ  نذاك.

 

توجند سنتان، كانت  مدة الدراسة فٌهاهً مدارس كانت موجودة زمن اإلمارة : مدارس ثانوية متوسطة# 

 . وإربد والكركفً السلط 

 

: هً مدارس كانت موجودة زمن اإلمنارة مندة الدراسنة فٌهنا أربنع سننوات، كاننت مدارس ثانوية كاملة# 

 توجد فً السلط وإربد والكرك وعمان.

 

: هً أول مدرسة ثانوٌة كاملة وجدت فً زمنن اإلمنارة مندة الدراسنة فٌهنا أربنع مدرسة السلط الثانوية# 

 سنوات.

 

إلنى قسنمت اإلمنارة بموجبنه منن الناحٌنة التعلٌمٌنة قند م و1939المعنارؾ وتعدٌالتنه عنام صدر نظام # " 

 (.سؤال وزاري) أذكر هذه األلوية"، ثالثة ألوٌة 

 .ولواء الكرك ومعان -3 .ولواء البلقاء -2 .لواء عجلون -1
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   كان تطور أعداد المدارس فً األردن بعد االستقالل محدودا. فسر# 

 ألن افتتاح المدارس كان مقتصرا على المدن وبعض التجمعات السكانٌة فً الرٌؾ.   -1

 ضعؾ اهتمام األهالً بالتعلٌم وخاصة تعلٌم المرأة.   -3 قلة الموارد المالٌة.   -2

 

 إسهامات األردنٌٌن فً نشر التعلٌم بٌن أفراد الشعب بعد االستقالل.بين # 

  األردنٌون فً نشر التعلٌم بٌن أفراد الشعب األردنً بعد االستقالل.على رؼبة أعط أدلة # 

 أسهم األردنٌون بدفع تكالٌؾ التعلٌم األساسٌة فً تلك المدة مثل بناء المدارس. -1

 . التكفل بدفع أجور المعلمٌن وثمن مواد التعلٌم -2

 . األساسٌةكان على البلدٌات والمجالس القروٌة تحمل أعباء بناء المدارس  -3

 تقدٌم قطع من األراضً لوزارة التربٌة والتعلٌم تسهٌال للبناء. -4

 

بعد حصول األردن على االستقالل كان المتفوقون من أبنابها ٌحصلون على بعثات علمٌة إلنى جامعنات # 

 . أذكر أبرز الجام ات التي درسوا فياا عربٌة مكافؤة لهم على نفقة الحكومة،

، بننل كننان المتفوقننون فقننط علننى المنندارس بعنند االسننتقالل التحصننٌل األكننادٌمً لألردنٌننٌن" لننم ٌقتصننر # 

سررؤال ) ام اتـأذكرر هررذه الجر إلنى الجامعنات العربٌننة"،علننى نفقنة الحكومننة ات علمٌنة ٌحصنلون علنى بعثنن

   .(وزاري

 الجامعة السورٌة فً دمشق. -2 الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت.  -1

  القاهرة.جامعة األزهر فً  -3

 

   م أثر فً إحداث نهضة تعلٌمٌة فً األردن.1952كان لدستور عام  فسر# 

 ألنه أقر إلزامٌة التعلٌم ومجانٌته.

 

  (. وزاري سؤال)مظاهر تطور التعلٌم فً عهد الملك الحسٌن بن طالل  ددـع# 

 .فً عهد الملك الحسٌن بن طاللعلى تطور التعلٌم أعط أدلة # 

 دد الطلبة الملتحقٌن بها.عتضاعؾ  -2 تضاعؾ عدد المدارس.  -1

 .وافتتحت الجامعات -4 وجفت منابع األمٌة إلى حد كبٌر. -3

 وتخرج فٌها  الؾ األردنٌٌن المتسلحٌن بؤعلى درجات الكفاءة فً مختلؾ العلوم. -5

 

 

 

 



 

 تارٌخ األردن / الفصل الثانً 82
 

 تطور التعلٌم فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن. مظاهر وضح# 

  التعلٌم.الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن ب اهتمامعلى أعط أدلة # 

 ارتفاع نسب اإلنفال على التعلٌم إلى حد ؼٌر مسبول.  -1

 .  الصفٌةشهدت المدارس فً عهده ثورة فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات وتوظٌفها فً الؽرفة  -2

 دور الطالب لٌكون منتجا للمعرفة محلال لها.  علٌم المستمر مدى الحٌاة، وتفعٌلتركٌز على التال -3

 وفً عهده برز االهتمام بالبٌبة التعلٌمٌة اآلمنة وإؼنابها بالمصادر والمختبرات والمشاؼل.  -4

 ٌه من الكوادر المإهلة.  االهتمام بالتعلٌم المهنً والتقنً لرفد سول العمل بما ٌحتاج إل -5

 تؤهٌل المعلمٌن وتدرٌبهم قبل الخدمة وفً أثنابها.  -6

 زاد عدد المدارس الستٌعاب األعداد المتزاٌدة من الطلبة.  -7

زادت العناٌننة بالطلبننة المتمٌننزٌن بإٌجنناد منندارس الملننك عبنندهللا الثننانً للتمٌننز المنتشننرة فننً محافظننات  -8

 المملكة كافة. 

 حدث توسع كبٌر فً التعلٌم الجامعً كما ونوعا وصوال إلى أعلى معاٌٌر الجودة فً التعلٌم.  -9
 

 

 

(: هً عنصرا  أساسٌا  فً تقدم المجتمعنات، وهنً حصنٌلة التطنور فنً المجناالت وزاري سؤال) الثقافة #

 اإلنسانٌة جمٌعها من تراث وفنون و داب ولؽة وفكر.

 

   أساسٌا فً تقدم المجتمعات. اعتبار الثقافة عنصرا فسر# 

 ألنها حصٌلة التطور فً المجاالت اإلنسانٌة جمٌعها من تراث وفنون و داب ولؽة وفكر. 

 

  .فً عهد اإلمارةعلى اهتمام الملك عبدهللا األول بالحركة الثقافة أعط أدلة # 

  على الوعً الثقافً للملك عبدهللا األول.أعط أدلة # 

 تقى األدباء والشعراء والمفكرٌن.  كان بالط الملك مل -1

 كان الملك عبدهللا األول أدٌبا وشاعرا.   -2

 تشجٌعه إصدار الصحؾ والمجالت كشكل على تطبٌق النهج الدٌمقراطً. -3

 

 (.وزاري سؤال)الصحؾ الصادرة فً عهد اإلمارة  سم# 

  لصحؾ كانت تصدر فً عهد اإلمارة.أعط أمثلة # 

 صحٌفة الحق ٌعلو.   -1

 م(.  1926صحٌفة الشرل العربً )التً تؽٌر اسمها إلى "الجرٌدة الرسمٌة" عام  -2
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   .م1966نشطت الحركة الثقافٌة فً األردن بعد تؤسٌس دابرة الثقافة والفنون عام  فسر# 

 ولدعمها إنتاجهم الفكري.   -2 بسبب اهتمامها بالكتاب والمثقفٌن والفنانٌن.   -1

 

  مظاهر التطور الثقافً فً األردن.على أعط أدلة # 

 تؤسٌس قصر الثقافة.   -2 صدور مجالت ثقافٌة مثل مجلة أفكار.   -1

 تؤسٌس رابطة المسرحٌٌن األردنٌٌن. -4 تؤسٌس رابطة الكتاب األردنٌٌن. -3

  تؤسٌس مإسسة  ل البٌت للفكر اإلسالمً. -5

 

 على حرص جاللة الملك عبدهللا الثانً على االرتقاء بالحركة الثقافة فً األردن. أعط أدلة # 

حرص جاللة الملك عبدهللا الثانً ابنن الحسنٌن علنى االرتقناء بالحركنة الثقافٌنة، وقند تضنمن ذلنك فنً  "# 

 (.سؤال وزاري) وضح ذل  ،" م2000الثانً عام خطاب العرش السامً فً تشرٌن 

مظاهر اهتمام الملنك عبندهللا الثنانً ابنن الحسنٌن فنً الحركنة الثقافٌنة كمنا ورد فنً خطناب العنرش  بين# 

 (.سؤال وزاري)م 2000السامً عام 

 تقدٌر اإلبداع والمبدعٌن.   -2 دعم الكتاب والمثقفٌن.   -1

 إٌجاد العدٌد من المراكز والمإسسات التً تساعد على النهوض بالحركة الثقافٌة.  -3

 

سرؤال ) أبرز اإلنجازات التً تحققت فً المجال الثقافً فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابنن الحسنٌن وضح# 

 . (وزاري

 م.  2002إعالن عمان عاصمة للثقافة العربٌة عام  -1

 إعالن مدٌنة أردنٌة كل عام تحمل اسم مدٌنة الثقافة األردنٌة.   -2

 م.2003إنشاء الهٌبة الملكٌة لألفالم عام  -3

 إنشاء مراكز ثقافٌة جدٌدة فً المدن األردنٌة. -4

 إطالل مهرجان القراءة للجمٌع )مكتبة األسرة(. -5

 تشجٌع السٌاحة الثقافٌة. -6

 

  .م2002عام  إعالن عمان عاصمة للثقافة العربٌة فسر# 

  اختٌار مدٌنة أردنٌة فً كل عام بوصفها مدٌنة الثقافة األردنٌة. فسر# 

 لتؤكٌد القٌمة الحضارٌة للمدٌنة.   -1

 إظهار ما تزخر به من تراث عرٌق.   -2
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 م.2002تم إظهار القٌمة الحضارٌة لمدٌنة عمان عاصمة للثقافة العربٌة عام كيف # 

 إصدار الكتب فً مختلؾ حقول المعرفة. -1

 عقد المحاضرات والندوات عن أبرز أعالم الفكر والثقافة فً األردن. -2

 .  إقامة المعارض للفنون التشكٌلٌة بهدؾ التعرٌؾ بالمدٌنةو -3

 

م، بهندؾ تطنوٌر 2003: هنً مإسسنة حكومٌنة أنشنبت فنً عنام (سؤال وزاري) الايئة الملكية لألفمم# 

 صناعة مواد مربٌة ومسموعة قادرة على المنافسة عن طرٌق تطوٌر القدرات البشرٌة والفنٌة والمالٌة. 

 

  م.2003الهٌبة الملكٌة لألفالم عام إنشاء  فسر# 

بهدؾ تطنوٌر صنناعة منواد مربٌنة ومسنموعة قنادرة علنى المنافسنة عنن طرٌنق تطنوٌر القندرات البشنرٌة 

 والفنٌة والمالٌة. 

 

 لمراكز ثقافٌة أردنٌة.  أعط أمثلة# 

 مركز الملك عبدهللا الثانً الثقافً فً مدٌنة الزرقاء.   -1

 مركز األمٌر الحسٌن الثقافً فً مدٌنة معان.   -2

 

من المشارٌع الوطنٌة الرابدة تهدؾ إلى إصدار العدٌند منن المإلفنات فنً  ً: همارجان القراءة للجميع# 

 شتى المعارؾ اإلنسانٌة، وبٌعها بؤسعار رمزٌة للحث على القراءة واالهتمام بالكتاب.

 

 م2007فً عام  (مكتبة األسرة) مهرجان القراءة للجمٌعإطالل  فسر# 

هدؾ إلى إصندار العدٌند منن المإلفنات فنً شنتى المعنارؾ اإلنسنانٌة، وبٌعهنا بؤسنعار رمزٌنة للحنث علنى ب

 القراءة واالهتمام بالكتاب.

 

: هننو متحننؾ أنشننا فننً منطقننة رأس العننٌن بمدٌنننة عمننان وٌحتننوي علننى  ثننار األردن متحررف األردن# 

 التارٌخٌة. 
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 ال حية في األردنالناضة 

حقنق القطنناع الصنحً فننً األردن إنجنازات مهمننة أكسنبت األردن مكانننة ممٌنزة فننً هنذا المجننال محلٌننا # 

 .ودولٌا
 

 

 

   تطور قطاع الصحة فً األردن.مراحل  وضح #

)بمعنى وزٌر( بدأ االهتمام بالقطاع الصحً فً األردن منذ تؤسٌس اإلمارة، حٌث ُعٌن مشاور للصحة  -1

 م. 1929مع تشكٌل أول حكومة أردنٌة، وأسست أول دابرة للصحة عام 

بدأت مالمح النهضة الصحٌة فً األردن بعد االستقالل بإنشناء عندد منن المستشنفٌات الحكومٌنة )مثنل:  -2

المستشفى الحكومً فً عمان "البشٌر"، والمستشفى الحكنومً فنً إربند، ومستشنفى األمنراض الصنحٌة(، 

ات القطناع الخاصنة )مثنل: المستشنفى اإلٌطنالً، ومستشنفى ملحنس، ومستشنفى األهلنً، باإلضافة لمستشفٌ

 ومستشفى راهبات الناصرة، ومستشفى فلسطٌن(. 

م تؤسسننت أول وزارة للصننحة، وعملننت عننن طرٌننق منندٌرٌاتها علننى تقنندٌم الخنندمات 1950فننً عننام  -3

 .   الصحٌة الشاملة

 

   بالجودة العالٌة إقلٌمٌا ودولٌا.ٌتمٌز قطاع الرعاٌة الصحٌة األردنً  فسر# 

سرؤال ) وضرح هرذه ال برارة ٌتمٌز قطناع الرعاٌنة الصنحٌة األردننً بنالجودة العالٌنة إقلٌمٌنا  ودولٌنا  "، "# 

 (.وزاري

 نظرا إلى وجود األطباء والممرضٌن والفنٌٌن المإهلٌن )أو الكوادر الطبٌة المإهلة(.  -1

المنزودة بؤحندث األجهنزة والمعندات المنتشنرة فنً منناطق المملكنة توافر المستشفٌات العامة والخاصة  -2

 كافة. 

 توافر المستشفٌات الجامعٌة التعلٌمٌة مثل مستشفى الجامعة األردنٌة.  -3

 توافر المراكز العلمٌة البحثٌة مثل مركز الخالٌا الجذعٌة األردنً فً مستشفى الجامعة األردنٌة.  -4

 خصصة مثل المركز الوطنً للسكري والؽدد الصم والوراثة. توافر المراكز الطبٌة المت -5

 

  لمستشفٌات جامعٌة تعلٌمٌة أردنٌة. أعط أمثلة# 

 مستشفى الجامعة األردنٌة.   -1

 مستشفى الملك المإسس عبدهللا الجامعً التابع لجامعة العلوم والتكنولوجٌا.   -2

 

  لمركز علمً بحثً أردنً. أعط مثال# 

 مركز الخالٌا الجذعٌة األردنً فً مستشفى الجامعة األردنٌة.  
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: هننو أحنند المراكننز العلمٌننة البحثٌننة فننً األردن، وٌوجنند فننً مستشننفى الجامعننة مركررز الخميررا الجذعيررة# 

 األردنٌة.

 

  لمراكز الطبٌة المتخصصة أردنٌة. أعط أمثلة# 

 مركز الحسٌن للسرطان. -2 المركز الوطنً للسكري والؽدد الصم والوراثة.   -1

 

 : هو أحد المراكز الطبٌة المتخصصة فً األردن لعالج السرطان.مركز الحسين للسرطان# 

 

  .(سؤال وزاري) الصحً فً األردنت فً المجال حققتاإلنجازات التً  ـددح# 

 (.  وزاري سؤال)القطاع الصحً فً األردن التً حققها  نجازاتاإلأربعة من  عـدد# 

 رفد المإسسات الطبٌة المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبٌة الحدٌثة.  -1

 شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة فً منظومة التؤمٌن الصحً المدنً مجانا.  -2

 إنشاء المزٌد من المستشفٌات فً القطاعٌن العام والخاص.  -3

 تقدٌم خدمات األمومة والطفولة، وتنظٌم األسرة مجانا.  -4

تؽطٌننة مننناطق المملكننة كافننة بالرعاٌننة الصننحٌة األولٌننة عننن طرٌننق إنشنناء المراكننز الصننحٌة األولٌننة  -5

 والشاملة. 

 العمل مع الجهات المختلفة للوصول إلى التؤمٌن الصحً الشامل.     -6
 

 

 

   فً األردن.فً رفع النهضة الصحٌة  دور الخدمات الطبٌة الملكٌة وضح #

 . م1941الخدمات الطبٌة الملكٌة التابعة للقوات المسلحة األردنٌة منذ عام بدأت مسٌرة  -1

أخننذت بالتوسننع الكبٌننر فننً إنشنناء المستشننفٌات والمراكننز الطبٌننة فننً التخصصننات كافننة للعسننكرٌٌن  -2

 . وعابالتهم

 معالجة المدنٌٌن للحاالت المحولة من وزارة الصحة والجهات األخرى المتعاقد معها.  -3

 بت العدٌد من المستشفٌات العسكرٌة مثل مستشفى ماركا العسكري. أنش -4

م، ومعهند األطنراؾ االصنطناعٌة فنً 1982أنشا مركز الملكة علٌاء ألمنراض وجراحنة القلنب عنام  -5

 م. 1984منطقة ماركا عام 

تضننمنت الخنندمات الطبٌننة الملكٌننة التخصصننات الطبٌننة كافننة واعتمنندت لتنندرٌب طلبننة كلٌننات الطننب  -6

 تمرٌض والمهن الطبٌة المساندة. وال

عن طرٌق إدخال أجهزة طبٌة متطورة، وتنظٌم الخدمنة الطبٌنة المتخصصنة،  تطوٌر الخدمات المقدمة -7

 والتوسع فً االختصاصات الفرعٌة. 

  إرسال الفرل الطبٌة بالمهمات اإلنسانٌة على المستوى الدولً، والمشاركة بقوات حفظ السالم.   -8
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م لتكنون مركنز تحنوٌلً وتعلٌمنً للخندمات 1973: هً مدٌننة طبٌنة أنشنبت عنام الحسين الطبيةمدينة # 

 الطبٌة الملكٌة.  

 

 .  لمستشفٌات عسكرٌة تابعة للخدمات الطبٌة الملكٌةاعط أمثلة # 

 مستشفى ماركا العسكري.   -1

 م.1973مدٌنة الحسٌن الطبٌة عام  -2

 طفٌلة.مستشفى األمٌر زٌد بن الحسٌن فً ال -3

 مستشفى األمٌر هاشم بن عبدهللا الثانً فً العقبة. -4

 

 طورت الخدمات الطبٌة الملكٌة القطاع الصحً فً األردن.   كيف# 

 عن طرٌق إدخال أجهزة طبٌة متطورة.   -1

 وتنظٌم الخدمة الطبٌة المتخصصة. -2

 والتوسع فً االختصاصات الفرعٌة. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تارٌخ األردن / الفصل الثانً 88
 

 الثامنةاألسـئلة الموضوعيـة للوحـدة 

 

  (سؤال وزاري) من مظاهر تطور الحٌاة االجتماعٌة فً األردن: ال ت د# واحدة مما ٌؤتً 

 .تزاٌد الهجرات الداخلٌة ب( .االهتمام بقطاع الشباب فً المجتمعأ ( 

 .انخفاض النمو السكانً د ( .التؽٌر فً شكل األسرة األردنٌة ج(

 

  بؤنه: ارتفاع نسبة الموالٌد وانخفاض نسبة الوفٌاتٌُعرؾ # 

 .الزٌادة الطبٌعٌة للسكان ب( .التركٌب النوعً للسكانأ ( 

 .الكثافة السكانٌة د ( .التركٌب العمري للسكان ج(

 

  # بدأت الهجرة الفلسطٌنٌة إلى األردن فً عام:

 .م1988 د ( .م1967 ج( .م1950 ب( .م1948أ ( 

 

  وقع فٌه حرب الخلٌج الثانٌة وكانت سببا  فً زٌادة عدد السكان فً األردن: # العام الذي

 .م2013 د ( .م2003 ج( .م1991 ب( .م1980أ ( 

 

  # بدأت األزمة السورٌة التً أسهمت فً زٌادة عدد السكان فً األردن عام:

 .م2012 د ( .م2011 ج( .م2010 ب( .م2009أ ( 

 

  :فً األردن الداخلٌةاآلثار السلبٌة للهجرة من  ال ت د# واحدة من اآلتٌة 

 .االختنال المروري ب( .تراجع الطلب على الؽذاءأ ( 

 .ارتفاع األسعار د ( .زٌادة عدد سكان المدن ج(

 

# الملك الذي حاول بنجاح توطٌن القبابنل البدوٌنة فنً األردن ووضنع حندا  لحٌناة االرتحنال واالنتقنال هنو: 

  (سؤال وزاري)

 .طالل بن عبدهللا د ( .عبدهللا الثانً ج( .الحسٌن بن طالل ب( .عبدهللا األولأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# العام الذي تم فٌه تؤسٌس الصندول الهاشمً لتنمٌة البادٌة األردنٌة هو: 

 .م2002 د ( .م2005 ج( .م2004 ب( .م2003أ ( 

 

  # الملك الهاشمً الذي تم فً عهده إنشاء الصندول الهاشمً لتنمٌة البادٌة األردنٌة هو: 

 .عبدهللا الثانً د ( .الحسٌن بن طالل ج( .طالل بن عبدهللا ب( .عبدهللا األولأ ( 
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 # من أسباب شٌوع نمط األسرة النووٌة فً المجتمع األردنً فً العقدٌن األخٌرٌن من القرن الماضً: 

 .تدنً األوضاع االقتصادٌة ب( .تراجع الهجرة من الرٌؾ إلى المدٌنةأ ( 

 .استمرار التمسك بالقٌم د ( .ارتفاع مستوى التعلٌم ج(

 

  (سؤال وزاري) # العام الذي تقلدت فٌه المرأة أول منصب وزاري فً األردن هو:

 .م1978 د ( .م1977 ج( .م1982 ب( .م1979أ ( 

 

  (سؤال وزاري)م هً: 1979# الوزارة التً تقلدت بها المرأة األردنٌة أول منصب وزاري عام 

 .التنمٌة االجتماعٌة د ( .التربٌة والتعلٌم ج( .الثقافة والشباب ب( .الصحةأ ( 

 

  (سؤال وزاري) م كان لوزارة:1979# أول منصب وزاري تقلدته المرأة فً األردن عام 

 .الصناعة والتجارة د ( .التنمٌة االجتماعٌة ج( .السٌاحة واآلثار ب( .والتعلٌمالتربٌة أ ( 

 

 # العام الذي تؤسس فٌه اللجنة الوطنٌة األردنٌة لشإون المرأة هو: 

 .م1991 د ( .م1993 ج( .م1992 ب( .م1990أ ( 

 

  (سؤال وزاري) # العام الذي شهد أول مشاركة نسابٌة فً البرلمان األردنً هو:

 .م1990 د ( .م1998 ج( .م1993 ب( .م1992أ ( 

 

  # أول مشاركة نسابٌة فً المجالس البلدٌة األردنٌة كان فً عام:

 .م1995 د ( .م1994 ج( .م1993 ب( .م1992أ ( 

 

  # العام الذي صادل فٌه األردن على اتفاقٌة القضاء على جمٌع صور العنؾ ضد المرأة هو:

 .م1995 د ( .م1994 ج( .م1993 ب( .م1992أ ( 

 

  # العام الذي أنشؤ فٌه إدارة حماٌة األسرة هو:

 .م1999 د ( .م1998 ج( .م1997 ب( .م1996أ ( 

 

  # الجهاز األمنً الذي تتبع له إدارة حماٌة األسرة هو:

 .المخابرات العامة د ( .األمن العام ج( .الدفاع المدنً ب( .قوات الدركأ ( 

 

  الشباب من المجتمع األردنً هو:# نسبة ما ٌشكله 

 .ثلثً المجتمع د ( .ثلث المجتمع ج( .نصؾ المجتمع ب( .ربع المجتمعأ ( 
 



 

 تارٌخ األردن / الفصل الثانً 90
 

 # نشؤة وزارة الشباب فً عام: 

 .م1991 د ( .م1984 ج( .م1975 ب( .م1966أ ( 

 

  (سؤال وزاري)# العام الذي تشكل فٌه المجلس األعلى للشباب هو: 

 .م2003 د ( .م2002 ج( .م2001 ب( .م2004أ ( 

 

  من االنجازات الملكٌة التً تحققت فً قطاع الشباب فً عهد الملك عبدهللا الثانً: ال ت د# واحدة مما ٌؤتً 

 .تدرٌب الشباب بصفه مدنٌة فً الجٌش العربً ب( .تشكٌل المجلس األعلى للشبابأ ( 

 .إطالل جابزة الملك عبدهللا الثانً لإلنجاز واإلبداع د ( .إقامة معسكرات الحسٌن للعمل والبناء ج(

 

 # المبادرة التً تعنى بإشراك الشباب فً صنع القرار والتركٌز على العمل الجاد والتثقٌؾ السٌاسً هً: 

 .مدرستً د ( .تدرٌب الشباب ج( .مسار ب( .فرسان التؽٌٌرأ ( 

 

# المبادرة التً تعنى بتشؽٌل الشباب بصفتهم المدنٌنة فنً القنوات المسنلحة األردنٌنة فنً قطناع اإلنشناءات 

 هً: 

 .مدرستً د ( .تدرٌب الشباب ج( .مسار ب( .فرسان التؽٌٌرأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # الوزارة التً اهتمت بذوي اإلعاقة على المستوى الرسمً فً األردن هً:

 .التنمٌة االجتماعٌة د ( .وزارة الشباب ج( .وزارة الثقافة ب( .والتعلٌمالتربٌة أ ( 

 

  # تؤسس المجلس األعلى لشإون األشخاص المعوقٌن فً عام:

 .م2009 د ( .م2008 ج( .م2007 ب( .م2006أ ( 

 

  (سؤال وزاري)# المبادرة التً تعنى بتوفٌر ؼرؾ صفٌة للطلبة ذوي اإلعاقة هً: 

 .على قدر أهل العزم د ( .مكانً بٌنكم ج( .أهل الهمة ب( .مدرستًأ ( 

 

سرؤال ) # ٌتم دعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقٌن بالجامعات الرسمٌة عم طرٌنق منحنة تحمنل اسنم األمٌنر:

  (وزاري

 .هاشم بن الحسٌن د ( .رعد بن زٌد ج( .فراس بن رعد ب( .علً بن الحسٌنأ ( 

 

  إلى:# ٌتبع مشروع خط الطوارئ للصم 

 .إدارة القٌادة والسٌطرة ب( .إدارة شرطة األحداثأ ( 

 .إدارة الشرطة البٌبٌة د ( .إدارة حماٌة األسرة ج(
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# الشعار الذي هدؾ إلنى زٌنادة وعنً المنواطنٌن نحنو أهمٌنة الندمج التعلٌمنً للطلبنة ذوي اإلعاقنة ضنمن 

  (سؤال وزاري) المدارس الحكومٌة والخاصة هو:

 .على قدر أهل العزم د ( .مكانً بٌنكم ج( .األردن أوال   ب( .أهل الهمةأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # الهدؾ من تنفٌذ الحملة الوطنٌة التوعوٌة تحت شعار )مكانً بٌنكم(، هو:

 .إشراك الشباب فً صنع القرار والتركٌز على العمل الجاد والتثقٌؾ السٌاسًأ ( 

رفع مستوى اللٌاقة الصحٌة للطلبة والكشؾ عن قدراتهم الخاصة السنتثمار أوقنات فنراؼهم علنى نحنو  ب(

 .إٌجابً

 .تدرٌب الشباب وتشؽٌلهم عن طرٌق استخدامهم بصفتهم المدنٌة فً القوات المسلحة األردنٌة ج(

منندارس الحكومٌننة زٌننادة وعننً المننواطنٌن نحننو أهمٌننة النندمج التعلٌمننً للطلبننة ذوي اإلعاقننة ضننمن ال د (

 .والخاصة

 

  م:1952# بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام 

 .%7666 د ( .%29 ج( .%43 ب( .%88أ ( 

 

  م:1961# بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام 

 .%7666 د ( .%29 ج( .%43 ب( .%88أ ( 

 

  م:1971# بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام 

 .%7666 د ( .%29 ج( .%43 ب( .%88أ ( 

 

  م:1981# بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام 

 .%7666 د ( .%29 ج( .%43 ب( .%88أ ( 

 

  م:1991# بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام 

 .%1767 د ( .%762 ج( .%1163 ب( .%6أ ( 

 

  م:1999# بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام 

 .%1767 د ( .%762 ج( .%1163 ب( .%6أ ( 

 

  (سؤال وزاري) م:2009بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام # 

 .%1767 د ( .%762 ج( .%1163 ب( .%6أ ( 
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  م:2015# بلؽت نسبة األمٌة فً األردن عام 

 .%1767 د ( .%762 ج( .%1163 ب( .%6 أ (

 

  # جوهر عملٌة التؽٌٌر هو:

 .التعلٌم د ( .التجارة ج( .السٌاحة ب( .الصناعةأ ( 

 

  المدٌنة التً تم فٌها إنشاء أول مدرسة ثانوٌة كاملة فً عهد اإلمارة، هً:# 

 .عمان د ( .إربد ج( .الكرك ب( .السلطأ ( 

 

# العام الدراسً الذي أصبح الحصول على شهادة الدراسة األولٌة مشنروطا  بنجناح الطالنب فنً االمتحنان 

  الذي تشرؾ علٌه وزارة المعارؾ هو:

 .م1951-1950 د ( .م1945-1944 ج( .م1941-1940 ب( .م1939-1938أ ( 

 

  # كان عدد المدارس الحكومٌة فً األردن بعد االستقالل هو:

 .مدرسة 77 د ( .مدرسة 64 ج( .مدرسة 59 ب( .مدرسة 43أ ( 

 

  # العام الذي أقر فٌه إلزامٌة التعلٌم األردنً ومجانٌته هو:

 .م1972 د ( .م1964 ج( .م1952 ب( .م1947أ ( 

 

  # جفت منابع األمٌة إلى حد كبٌر وفتحت الجامعات فً عهد الملك:

 .عبدهللا الثانً د ( .عبدهللا األول ج( .الحسٌن بن طالل ب( .طالل بن عبدهللاأ ( 

 

# الملك الذي شنهدت المندارس فنً عهنده ثنورة فنً اسنتخدام تكنولوجٌنا المعلومنات وتوظٌفهنا فنً الؽرفنة 

  (وزاري سؤال)الصفٌة هو: 

 .عبدهللا الثانً د ( .عبدهللا األول ج( .الحسٌن بن طالل ب( .طالل بن عبدهللاأ ( 

 

سرؤال )# الملك الذي برز فً عهده االهتمام بالبٌبة التعلٌمٌة اآلمنة وإؼنابهنا بالمصنادر والمختبنرات هنو: 

  (وزاري

 .عبدهللا الثانً د ( .الحسٌن بن طالل ج( .طالل بن عبدهللا ب( .عبدهللا األولأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# من أشهر الصحؾ الصادرة فً عهد إمارة شرل األردن: 

 .الحق ٌعلو د ( .برٌد الحجاز ج( .الدستور ب( .الِقبلةأ ( 
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  (سؤال وزاري)# من الصحؾ التً صدرت فً عهد اإلمارة هً: 

 .صوت الشعب د ( .الِقبلة ج( .الدستور ب( .الشرل العربًأ ( 

 

  (سؤال وزاري) م هً:1926الصحٌفة التً تؽٌر اسمها إلى الجرٌدة الرسمٌة عام # 

 .صدى العرب د ( .الشرل العربً ج( .برٌد الحجاز ب( .الحق ٌعلوأ ( 

 

  # نشطت الحركة الثقافٌة فً األردن بعد تؤسٌس دابرة الثقافة والفنون فً عام:

 .م1980 د ( .م1972 ج( .م1966 ب( .م1958أ ( 

 

  (سؤال وزاري)م هً: 2002# المدٌنة التً تم اإلعالن عنها لتكون عاصمة للثقافة العربٌة عام 

 .بؽداد د ( .دمشق ج( .القاهرة ب( .عمان أ (

 

# المإسسنة الحكومٌنة التنً تهندؾ إلننى تطنوٌر صنناعة منواد مربٌنة ومسننموعة قنادرة علنى المنافسنة عننن 

  والمادٌة هً:طرٌق تطوٌر القدرات البشرٌة والفنٌة 

 .الهٌبة الملكٌة لألفالم ب( .الهٌبة العامة للثقافةأ ( 

 .المتحؾ الملكً د ( .هٌبة اإلذاعة األردنٌة ج(

 

 # المدٌنة التً ٌقع بها مركز الملك عبدهللا الثانً الثقافً هً: 

 .عمان د ( .الزرقاء ج( .معان ب( .الكركأ ( 

 

  (سؤال وزاري)# المدٌنة التً ٌقع بها مركز األمٌر الحسٌن الثقافً هً: 

 .عمان د ( .الزرقاء ج( .معان ب( .الكركأ ( 

 

  # أطلق مهرجان القراءة للجمٌع )مكتبة األسرة( فً عام:

 .م2007 د ( .م2005 ج( .م2003 ب( .م2001أ ( 

 

  # ٌقع متحؾ األردن فً منطقة:

 اللوٌبدة. د ( .ماركا ج( .األشرفٌة ب( .رأس العٌنأ ( 

 

  # من المستشفٌات الحكومٌة التً أنشبت بعد االستقالل:

 .مستشفى راهبات الناصرة ب( .مستشفى ملحسأ ( 

 .مستشفى فلسطٌن د ( .مستشفى األمراض الصدرٌة ج(
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  # من المستشفٌات الخاصة التً أنشبت بعد االستقالل:

 .مستشفى الملك الحسٌن ب( .مستشفى البشٌرأ ( 

 .مستشفى فلسطٌن د ( .مستشفى األمراض الصدرٌة ج(

 

  # تؤسست أول وزارة للصحة األردنٌة فً عام:

 .م1972 د ( .م1966 ج( .م1950 ب( .م1929أ ( 

 

  # من المستشفٌات التعلٌمٌة الجامعٌة فً األردن:

 .حمزة بن الحسٌن د ( .فٌصل بن الحسٌن ج( .الملك المإسس ب( .الملكة علٌاءأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # المستشفى التعلٌمً الذي ٌتبع لجامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة هو:

 .الملك المإسس د ( .األمٌر فٌصل ج( .األمٌر حمزة ب( .الملكة علٌاءأ ( 

 

  # من المراكز العلمٌة البحثٌة األردنٌة:

 .المركز العربً الطبً ب( .مركز الخالٌا الجذعٌةأ ( 

 .المركز الوطنً للسكري والؽدد الصماء د ( .مركز الحسٌن للسرطان ج(
 

  (سؤال وزاري) # المستشفى الذي ٌتبع له مركز الخالٌا الجذعٌة األردنً هو:

 .الجامعة األردنٌة د ( .األمٌر هاشم ج( .البشٌر ب( .الملك المإسسأ ( 

 

  البحثٌة التابعة لمستشفى الجامعة األردنٌة:# من المراكز العلمٌة 

 .المركز الؽدد الصماء والوراثة ب( .مركز الخالٌا الجذعٌةأ ( 

 .المركز الوطنً للسكري د ( .مركز الحسٌن للسرطان ج(

 

  # من المراكز الطبٌة المتخصصة األردنٌة:

 .المركز العربً الطبً ب( .مركز الخالٌا الجذعٌةأ ( 

 .المستشفى الجامعة األردنٌة د ( .الحسٌن للسرطانمركز  ج(

 

  # عمر األطفال المشمولٌن فً منظومة التؤمٌن الصحً المدنً المجانً هو:

 .من هم دون سن السادسة ب( .من هم دون سن الخامسةأ ( 

 .من هم دون سن الثامنة د ( .من هم دون سن السابعة ج(
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  الملكٌة التابعة للقوات المسلحة األردنٌة منذ عام:# بدأت مسٌرة الخدمات الطبٌة 

 .م1952 د ( .م1950 ج( .م1946 ب( .م1941أ ( 

 

  # أنشبت مدٌنة الحسٌن الطبٌة فً عام:

 .م1974 د ( .م1973 ج( .م1972 ب( .م1971أ ( 

 

  # أنشا مركز الملكة علٌاء ألمراض وجراحة القلب فً عام:

 .م1984 د ( .م1983 ج( .م1982 ب( .م1981أ ( 

 

  # أنشا معهد األطراؾ االصطناعٌة فً عام:

 .م1984 د ( .م1983 ج( .م1982 ب( .م1981أ ( 

 

  # المنطقة التً ٌقع فٌها معهد األطراؾ االصطناعٌة هً:

 اللوٌبدة. د ( .ماركا ج( .األشرفٌة ب( .رأس العٌنأ ( 

 

  بن عبدهللا الثانً هً:# المدٌنة التً ٌقع فٌها مستشفى األمٌر هاشم 

 .العقبة د ( .إربد ج( .الطفٌلة ب( .عمانأ ( 

 

  (سؤال وزاري) # المدٌنة التً ٌقع فٌها مستشفى األمٌر زٌد بن الحسٌن هً:

 .الزرقاء د ( .إربد ج( .الطفٌلة ب( .عمانأ ( 
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 قائمة بأهم التواريخ المطلوبة

 

 الحـدث السـنة

 الجٌش العربً األردنً، وتشكٌل أول حكومة أردنٌة تشكٌل نواة م1921

 إطالل اسم الجٌش العربً على جٌش اإلمارة م1923

 أقٌم أول معرض زراعً صناعً فً عمان م1925

 تؤسٌس أول دابرة للصحة م1929

 بدأت مسٌرة الخدمات الطبٌة الملكٌة التابعة للقوات المسلحة األردنٌة م1941

 استقالل األردن م1946/ أٌار /  25

 وحدة الضفتٌن، وتؤسٌس أول وزارة للصحة م1950

 إصدار الدستور األردنً، وإقرار إلزامٌة التعلٌم ومجانٌته م1952

 إصدار قرار تعرٌب الجٌش العربً األردنً م1956/  ذار /  1

 تؤسٌس جهاز الدفاع المدنً م1956

 م1957

 

 وإعالن األحكام العُرفٌة،إلؽاء المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌة، 

 وإٌقاؾ النشاط الحزبً فً األردن
 

 أصبح جهاز األمن العام تابع لوزارة الداخلٌة م1958

 تؤسٌس دابرة المخابرات العامة م1964

 تؤسٌس دابرة الثقافة والفنون م1966

 احتالل إسرابٌل الضفة الؽربٌة فً حرب حزٌران م1967

 األردنً فً معركة الكرامةانتصار الجٌش العربً  م1968

 بدأ سلسلة مإتمرات المنتدى االقتصادي العالمً م1971

 إنشاء مشروع االتحاد الوطنً األردنً م1972

 م1973

 

 تؤسٌس مدٌنة الحسٌن الطبٌة، 

 ومشاركة الجٌش العربً األردنً فً حرب تشرٌن )رمضان(
 

 إنشاء المجلس الوطنً االستشاري م1978
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 المرأة أول منصب وزاري أردنً )وزارة التنمٌة االجتماعٌة( تقلدت م1979

 إنشاء مركز الملكة علٌاء ألمراض وجراحة القلب م1982

 م1984

 

 حل المجلس الوطنً االستشاري، 

 وإجراء انتخابات تكمٌلٌة للمجلس النٌابً العاشر،

 االصطناعٌة فً ماركاوإنشاء وزارة الشباب، ومعهد األطراؾ 
 

 االرتباط مع فلسطٌن فك م1988

 عودة الحٌاة الحزبٌة، وإجراء انتخابات نٌابٌة )المجلس الحادي عشر( م1989

 صدور المٌثال الوطنً م1991

 م1992

 

 صدور قانون األحزاب األردنً،

 وتؤسٌس اللجنة الوطنٌة األردنٌة لشإون المرأة
 

 أول مشاركة نسابٌة فً البرلمان األردنً م1993

 قانون تشجٌع االستشمارصدور  م1995

 إنشاء إدارة حماٌة األسرة م1997

 تؤسٌس مركز الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر  م1999

 تشكٌل المجلس األعلى للشباب م2001

 إعالن العاصمة عمان عاصمة للثقافة العربٌة م2002

 الهٌبة الملكٌة لألفالمإنشاء الصندول الهاشمً لتنمٌة البادٌة األردنٌة، وإنشاء  م2003

 م2007

 

 تؤسٌس المجلس األعلى لشإون األشخاص المعوقٌن ، 

 وإطالل مهرجان القراءة للجمٌع )مكتبة األسرة(،

ل من ةس أقةون األحزاب لٌصبح عدد المإسسٌن للحزب لٌةانةدٌل قةوتع

 ( عضو500)
 

 تشكٌل قوات الدرك م2008

 تؤسٌس الهٌبة المستقلة لالنتخاب م2012

 إنشاء هٌبة االستثمار األردنٌة م2014

 ( عضو150تعدٌل قانون األحزاب لٌصبح عدد المإسسٌن للحزب ) م2015

 صدور قانون االنتخاب النٌابً الجدٌد 2016

 


