
 

 اختر االجابة الصحيحة في العبارات والجمل االتية: -س

 عادت الحياة النيابية لالردن بعد تعطلها عام: -1

 1995 -د     1990 -ج      1989 -ب     1980 -أ

 تم االعتراف بوحدة الضفتين عام: -2

 1957 -د      1950 -ج       1952 -ب      1946 -أ

 االحزاب االردني عام:صدر قانون -3

 1995-د         1985-ج       1990-ب     1992-أ

بانهاء خدمات قائد الجيش البريطاني في عهد  1956تم تعريب الجيش عام -4

 الملك:

 الشريف الحسين بن علي -طالل بن عبدهللا  ج -عبدهللا األول      ب-أ

 الحسين بن طالل     -د

المسلحة للجيش العربي االردني بعد انهاء خدمات  كان أول رئيس الركان القوات-5

 كلوب باشا هو:

  2021/2022للعام: 

 

 

بسم هللا 

الرحمن 

 يمالرح
األسئلة 

المقترحة 

والمكثفة بإذن 

هللا تعالى الفصل 

 الثاني

للمستوى 

  الرابع

 معلم المادة : محمد عبدالجواد 

الثاني الصف  :  

الثانوي جميع 

 الفروع األكاديمية

مادة:تاريخ 

 األردن
" اللهم ال سهل إال ما جعلته 

تجعل الحزن إذا سهالً، وأنت 

 " شئت سهالً 

 

 



      راضي عناب -سليمان النابلسي    د -رشيد طليع      ج -ابراهيم هاشم ب -أ

م بين الجيش العربي االردني والجيش 1968المعركة التي حصلت عام -6

 االسرائيلي:

معركة  -د 8194نكبة عام  -حرب تشرين       ج-حرب حزيران     ب -أ

 الكرامة

 

 

 تم تاسيس المجلس الوطني االستشاري االردني عام : -7

 م1975 -م     د1972 -م       ج1985 -ب       م 1978 -أ

تم تاسيس مركز الملك عبدهللا الثاني بن الحسين للتصميم والتطوير كادبي  -8

KADDB):عام ) 

 م1997 -م     د1990 -م       ج1995-ب        م 1999-أ

 من اهم االجهزة االمنية التي اصبحت تتبع لوزارة الداخلية:-9

دائرة  -قوات الدرك   د -ج      جهاز االمن العام-جهاز الدفاع المدني      ب-أ

 المخابرات العامة.

 تم تاسيس دائرة المخابرات العامة عام:-10

 م1969 -م           د1962 -م        ج1960-ب          م1964-أ

ول مشروع زراعي انجزه االردن في منطقة االغوار على نهر اليرموك في أ-11

 مطلع الستينات:

 سد الكفرين -سد وادي العرب   د -سد الملك طالل     ج -ب     قناة الملك عبدهللا-أ

 تم انشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في عهد الملك:-13

 الحسين بن طالل     -طالل بن عبدهللا    د -جعبدهللا االول    -ب      عبدهللا الثاني-أ

يوجد في االردن مواقع اثرية كثيرة كثيرة في مسجلة كموقع اثري في االردن  -14

 تبلغ:



 االف 10 -ألف      د 11 -ج       ألف 13 -ألف          ب 15-أ

 تم اطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام. -س

 م1927 -4م          1923 -3م            2419-2م            1-1921

 تم تعريب الجيش األردني في عهد الملك. -س

 طالل بن عبدهللا -3عبدهللا األول بن الحسين      -2الحسين بن طالل       -1

  عبدهللا الثاني بن الحسين-4   

 

 كان تعريب الجيش األردني عام. -س

 م1960 -4        م1958 -3م         1956 -2م          1953 -1

 أول انتصار عربي على الجيش االسرائيلي. -س

 م1967حرب حزيران  -1

 م1973حرب تشرين  -2

 48حرب فلسطين  -3

 م1968معركة الكرامة  -4

م مميزات المرحلة الخامسة التي شهدها األردن في مجال تطور القوات المسلحة عام أه -س

 م.1999

 تصميم والتطوير ) كادبي(تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني بن الحسين لل -1

 صدور قانون العلم -2

 إنشاء كلية األميرة منى للتمريض -3

 إنشاء جامعة مؤتة العسكرية -4

 تم إصدار قانون خدمة العلم في عهد الملك. -س

 عبدهللا الثاني بن الحسين -1

 عبدهللا األول  -2

 طالل بن عبدهللا -3

 الحسين بن طالل -4

 تشكلت قوات الدرك العام. -س

 م2000 -4م             2004 -3م              2008 -2م              2005 -1



 تابعة لجهاز. FMاذاعة أمن إف أم   -س

 المخابرات العامة -4قوات الدرك        -3األمن العام          -2الدفاع المدني        -1

 تم فصل جهاز األمن العام عن الجيش العربي في عام. -س

 م1968 -4م        1952 -3م             1954 -2         م 1956 -1

 المعركة التي شارك فيها الجيش العربي القتال في سوريا.-س

 م1967حرب حزيران  -1

 م1948حرب  -2

 م1973حرب تشرين  -3

 م1968حرب الكرامة  -4

 الملك الذي رفع شعار " االنسان أغلى ما نملك"-15

 طالل بن عبدهللا -األول    جعبد هللا  -عبدهللا الثاني بن الحسسين      ب-أ

 الحسين بن طالل  -د

 أول مشاركة نسائية في البرلمان االردني عام:-16

 م     1993 -دم        1995 -م       ج1985-م    ب1990-أ

 تم انشاء ادارة حماية االسرة للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل: -17

 م1995-د      م1993 -م        ج1990 -م          ب1997-أ

 شعار مكاني بينكم لالهتمام بذوي االعاقة تم اطالقه في عهد الملك:-18

 طالل بن عبدهللا -عبدهللا الثاني بن الحسين    ج بعبدهللا األول     -أ

 الحسين بن طالل     -د

 أول مدرسة ثانوية انشئت في مدينة: -19

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

م والذي له اثر في في احداث نهضة تعليمية في 1952صدر دستور عام -20

 االردن في عهد الملك:

 طالل بن عبدهللا -جعبدهللا األول        -عبدهللا الثاني      ب-أ



 الحسين بن طالل      -د

 صحيفة الحق يعلو من اشهر الصحف الصادرة في عهد الملك:-21

 طالل بن عبدهللا -عبدهللا األول       ج -بعبدهللا الثاني      -أ

 الحسين بن طالل      -د

 متحف االردن هو متحف انشئ في منطقة اثرية تاريخية اردنية في مدينة:-22

 البترا -عجلون             د -عمان              ج -بجرش             -أ

 يع في عهد الملك عبدهللا الثاني بن الحسين عام:تم اطالق مهرجان القراءة للجم-23

 م2009-م             د2005-م               ج2004 -م               ب2007-أ

 الملك الهاشمي الذي أقر الزامية التعليم ومجانيته:-24

 طالل بن عبدهللا -جعبدهللا األول        -عبدهللا الثاني      ب-أ

 الحسين بن طالل -د

 الملك الهاشمي الذي اهتم باالدباء والشعراء والمفكرين وكان بالطه ملتقى لهم:-25

 طالل بن عبدهللا -عبدهللا األول       ج -بعبدهللا الثاني      -أ   

 الحسين بن طالل -د

 اشهر الصحف الصادرة في عهد الملك عبدهللا األول: -26

الجريدة الرسمية           -ج          الشرق العربي  -الحق يعلو                   ب-أ

 الجريدة االهلية -د

 تم تأسيس أول وزرة للصحة عام: -27

 م1960 -م       د1957 -م          ج1950 -بم       1955-أ

 أول مشروع زراعي أنجز في األردن لإلستفادة من المياه لري المزروعات هو:-1

 سد وادي العرب -اة الملك عبدهللا األول  دقن -جسد الموجب     -طالل     بك سد المل -أ

 أول معرض زراعي صناعي في عمان عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية عام: -2



 م1927 -م        د1946 -م         ج1925 -بم          1952 -أ

 نشطت التجارة في األردن وأصبحت عمان محط أنظار التجار:-3

 بعد الحرب العالمية الثانية -أ

 بعد الحرب العالمية األولى -ب

 بعد اإلستقالل -ت

 بعد نشوء اإلمارة -ث

 النافذة اإلستثمارية، تمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة: -4

 أيام 10 -يوم          د 14 -جيوم              30 -يوم                  ب 20-أ

 صدر قانون تشجيع االستثمار في األردن عام:  -6

 م1999 -م     د1990 -م        ج1959 -ب        م 1995 -أ

 

 زيارة المواقع التاريخية واألثرية والمتاحف من أنواع السياحة: -7

 السياحة الثقافية -دالسياحة الدينية     -ج   السياحة البيئية     -سياحة المؤتمرات     ب -أ

 تعطيل الحياة النيابية في األردن بعد: -8

 معركة الكرامة  -حرب تشرين    د-م       ج1948حرب -م      ب1967حرب حزيران -أ

 تم إصدار قرار تعريب الجيش األردني في عهد الملك: -9

 الحسيبن بن طالل  -جعبدهللا األول بن الحسين       -طالل بن عبدهللا    ب -أ

 عبدهللا الثاني بن الحسين    -د   

 زائرة للمملكة من مهام:حماية الوفود الرسمية ال -10

 جهاز األمن العام -قوات األمن      د -قوات الدرك      ج -بالمخابرات العامة       -أ

 تم تأسيس مركز التصميم والتطوير " كادبي "  عام: -11

 م1989 -م          د1995 -م            ج1990 -ب         م  1999 -أ

 اإلسرائيلي:أول انتصار عربي على جيش العدو  -12

 معركة الكرامة  -دحرب تشرين    -م       ج1948حرب -م      ب1967حرب حزيران -أ

 م بسبب:1988تم حل المجلس النيابي العاشر عام -1



 فك اإلرتباط بين الضفتين     د معركة الكرامة -3حرب حزيران          -حرب الخليج        ب-أ

 ن عام: عادت الحياة الديمقراطية في األرد-2

 م1980 -م         د1985 -م            ج1989 -بم          1990 -أ

 م2016عدد مقاعد الكوتا النسائية في قانون اإلنتخاب النيابي الجديد -3

 مقعد 30-مقاعد        د 10-مقعد         ج 20 -مقعد         ب 15 -أ

 اخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين بن طالل:-4

 المجلس النيابي التاسع  -المجلس الثالث عشر      ج -بالمجلس الحادي عشر       -أ

 المجلس النيابي الرابع عشر-د

 إعداد الموازنة العامة للدولة من مهام: -5

 مجلس الوزراء -جمجلس األعيان          -مجلس النواب            ب -أ

 مؤسسة العرش -د

 عدد أعضاء مجلس النواب:-6

 عضو 150-4عضو       80 -3عضو         100-2عضو                1-130

 إبرام المعاهدات واإلتفاقيات وإعالن الحرب والسلم من مهام:-7

 قائد الجيش-الملك      د -جمجلس النواب         -الوزراء       ب -أ

 قامت الوحدة بين الضفتين الغربية والشرقية عام:-8

 م1955-م          د1950-جم                9481-م                ب1945-أ

 تم تعطيل الحياة النيابية في األردن بعد حرب:-9

 حرب الخليج-معركة الكرامة      د -حرب تشرين         ج-م         ب1967-أ

 تأسست الهيئة المستقلة لإلنتخاب عام:-10

 م2015-م         د2010 -م         ج2012 -بم         2005 -1
 عقد مؤتمر دافوس اإلقتصادي في: -5

 ويسراس -دكندا          -طانيا          جيبر -واشنطن         ب -أ

 من اهم المؤتمرات االقتصادية، مؤتمر دافوس وهي مدينة تقغ في: -12

 النمسا -كندا            د -ج         سويسرا -المانيا          ب -أ

 
 العبارات االتية:أجب ) بنعم( أو )ال(  في  -2س



تم استحداث إذاعة أمن اف إم في عهد المبلك الحسين بن طالل. ال ) عبدهللا الثاني بن  -1

 الحسين(

تشرف قوات األمن العام على العملية اإلنتخابية والبرلمانية والبلدية والنقابية. ال ) قوات  -2

 الدرك(

 العربية الكبرى. نعمم من رجال الثورة 1921تشكلت نواة الجيش العربي األردني عام  -3

م. ال ) حرب حزيران 1973تم احتالل اسرائيل للضفة الغربية في حرب تشرين عام  -4

 م(.1967

 م(1956م. ال ) 1954تم فصل جهاز األمن العام عن الجيش العربي في عام  -5

 

تعتبر القوات المسلحة احدى الجهات المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات في  -6

 األرن. نعم

 

 م. نعم1964دائرة المخابرات العامة عام  تأسست -7

 

 للقوات المسلحة األردنية دور في إزالة األنقاض والثلوج وإخالئها من االليات. نعم -8

 

تم إنهاء خدمات قائد الجيش اإلنجليزي "كلوب باشا" بعد إصدار قرار تعريب الجيش.  -9

 نعم

القوات الخاصة. هي وحدة من وحدات الجيش العربي والتي أمر بإنشائها الملك عبدهللا -10

 الثاني بن الحسين. ال ) الحسين بن طالل( 

م. ال )معركة 1967انتصرت الجيوش العربية على الجيش اإلسرائيلي في حرب حزيران -11

 م(1968الكرامة 

 مناسبة.تية بالكلمات والعبارات الأكمل الجمل اال -3س

تم بعد تعريب الجيش العربي إنهاء خدمات قائد الجيش اإلنجليزي ...............) جون  -س

 كلوب باشا(

 تم إنشاء ..................) صرح الشهيد( تخليدا لذكرى شهداء الجيش العربي األردني. -س

 م(.1967تم احتالل إسرائيل للضفة الغربية في حرب ............... )حزيران  -س

من أهم المعارض الصناعية التي تقام داخل األردن والتي شاركت فيها القوات المسلحة  -س

 منها معرض...............) إيدكس وسوفكس(

الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات التابعة للقوات المسلحة األردنية  -س

 هي..............) المركز الجغرافي الملكي(



في ..............) قوات حفظ السالم العالمي( أسهم في تعزيز الصورة المشرفة  المشاركة -س

 والمشرفة للجندي األردني وقدرته عربيا وعالميا.

 تم استحداث إذاعة أمن اف أم في عهد الملك ..............) عبدهللا الثاني بن الحسين( -س

 م(1956تم تأسيس جهاز الدفاع المدني في عام .....)  -س

 تشرف ........) قوات الدرك( على العملية اإلنتخابية البرلمانية والبلدية والنقابية -س

 من مهام ..........) دائرة المخابرات العامة( مقاومة التخريب المادي ومكافحة اإلرهاب. -س

.............) الشرطة المجتمعية( هي إدارة قائمة على الشراكة بين رجل الشرطة  -س

 المحلي لحل المشكالت. والمجتمع

 م( من رجال الثورة العربية الكبرى1921تشكلت نواة الجيش العربي األردني عام.... )  -س

 أجب ) بنعم( أو )ال(  في العبارات االتية: -2س

 يعاني القطاع التجاري في األردن من العجز بسبب قلة الصادرات وكثرة نسبة الواردات.-1

 ) نعم( 

 نذ بدء تأسيس اإلمارة. ) ال (تطورت الصناعة م -2

 للقطاع الخاص دور كبير في تطور الصناعة األردنية. ) نعم(. -3

من أهم المشكالت في القطاع الصناعي تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق  -4

 العالمية.  ) نعم( 

 تزايد مساحة األراضي الزراعية في األردن. ) ال(. -5

 جاهات األحزاب الوطنية وأبرز مطالبها هو قيام الوحدة العربية القومية.  المن أهم ات -6

 م في عهد الملك طالل بن عبدهللا. نعم1952صدر دستور عام  -7

 م. ال1980تم فك االرتباط بين الضفتين األردن وفلسطين عام  -8

 النابلسي. نعمتشكلت أول حكومة حزبية باسم الحكومة الوطنية في عهد سليمان  -9

 م لترسيخ النهج الديمقراطي .  ال1995تم اصدار الميثاق الوطني عام  -10

تراجع العمل في الزراعة البعلية اسهم في تراجع االنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات  -11

 الصيفية.  نعم

 تعتبر اذاعة أمن إف أم إحدى الوحدات التابعة لقوات الدرك. ال 12



 عضو. ال 100مجلس النواب  عدد أعضاء -13

 

 قانتهت األسئلة مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفي 


