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                                      0797895416االستاذ نسيم اللبدي                 

ف   امل مكث  ي   المادة  الش 
خ  الاردن  ف  اري  عدد ت  ار من  مث  ي  ت 

 200 /200 اخ 

روح كورس ال خ  الاردن  ا  من  ش  اري  ي  ت 
 سطورة  ف 

 

لمعداد ا  
المع

اد  ا  ال:   دي   سي  م اللت  سي 
ن 

0797895416 
مدرس في مجموعة *

 مدارس الجامعة 

موقع ركن الكورسات *

 الثقافي 

 منصة نشمي اكاديمي *

 مركز درب الكمال *

مركز اكاديمية نوارة *

 المنارة 

  الطريق الوحيدمركز اكاديمية *

 مركز العالمة الكاملة *

 مركز اكاديمية المعرفة ) اربد ( *

 * مركز جراد الزرقاء 

 

و تعرف تتعامل مع اسئلة  ) تاريخ االردن و الجغرافيا ( في مادة 200 /200بدك تجيب ****

 االختيار المتعدد بذكاء 
 

 دورات المراجعة المكثفة في المراكز االتصال على ارقام المراكز في اخر صفحة .*

  0797895416للحجز في المراجعة المكثفة البيتية االتصال على الرقم  *

 لطلب بطاقة المراجعة المكثفة االتصال على االرقام *

  (0797895416  /0777409080  ) 

 0797895416قبل االمتحان االتصال على رقم  جز في حصص التفاعلية للح*
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 الوحدة االولى
 : عام سوريا في الفيصلية العربية الحكومة إنهيار -1

 1921 -د          * 1920 -ج    1919 -ب    1918 -أ

 

 تم احتالل سوريا من دولة : -2

 البرتغال   -د      اسبانيا -ج   *فرنسا  –ب       بريطانيا –أ 

 

 : واإلستقالل  في الوحدة األردن أبناء طموحات تلب لم أنها إال ) ................. ( في محلية حكومات تشكل -3
 وعجلون معان  و الكرك -ب                * وعجلون والسلط الكرك -أ

 و عمان   والسلط الكرك -د               و جرش    والسلط الكرك -ج

 

 : م ........... / الثاني  تشرين / 21في معان إلى الحسين بن هللا عبد األمير وصول -4
 1921 -د      * 1920 -ج    1919 -ب      1918 -أ

 

 : م ........... / اذار  / 2في عمان  إلى الحسين بن هللا عبد األمير وصول -5
 *1921 -د       1920 -ج    1919 -ب      1918 -أ

 

 :) ...............  ( البريطاني المستعمرات وزير مع وتفاوض االمير عبد هللا  التقى  -6

         تشرتشل  بارلمنت  -د            تشرتشل  مالبورو -ج        *ونستون تشرتشل  -ب        تشرتشل  دوفيدوف -أ

 

  :بالقدس )...............  ( المندوب السامي   مع وتفاوض االمير عبد هللا  التقى  -7

 ارثر بلفور  -د           كلوب باشا  -ج   ونستون تشرتشل  -ب       *هربرت صموئيل -أ

 

 :في األردن شرق في حكومة أول بتشكيل طليع رشيد كلف  -8

 1920/ اذار/ 2 -د                 1920نيسان //11 -ج          1921اذار //2 -ب     *  .م 1921 / نيسان / 11أـ  

 

 حدود إمارة وتعيين األردن ، شرق إمارة بتأسيس اعترفت م ......... / شباط 20 في البريطاني االنتداب حكومة مع وقعت -9

 : األردن  شرق

 1929 -د        1927 -ج       *1928 -ب             1926 -أ

 

 واحدة من التالية ليست من بنود المعاهدة االردنية البريطانية : -10

 تعيين حدود االمارة      -االعتراف بتأسيس االمارة                                          ب -أ

 * 1947صدور دستور   -د                            تولي االمير عبد هللا االدارة و التشريع  -ج     

 

 : بريطانيا إلى .................  الوزراء ورئيس الحسين بن عبدهللا االمير توجه -11

 حسين الطراونة   -د         *ابراهيم هاشم -ج        رشيد طليع   -ب      كايد العبيدات   -أ

 

 : م ............... عام عمان في األول الوطني المؤتمر إنعقاد -12

 1929 -د        1927 -ج      *  1928 -ب             1926 -أ

 

 مناطق شرق جميع مثلوا واألدباء والمفكرين والشيوخ الزعماء من مندوبا ) ........ ( المؤتمر الوطني االول حضر -13
 : األردن 

 15 -د           260 -ج              *   150-ب             26 -أ

 

 الوطني االول :  للمؤتمر رئيسا ................. وانتخب-14

 حسين طليع  -د      *حسين الطراونة  -رشيد الطراونة      ج -رشيد طليع          ب -أ

 

 تكونت اللجنة التنفيذية في المؤتمر الوطني االول من )     ( عضو : -15

27 -د                  *   26 -ج           25 -ب                 24 -أ

 



السطورة في تاريخ االردنكورس ا  
 

3 

                                      0797895416االستاذ نسيم اللبدي                 

 

 ارسل االمير عبد هللا برقيات االحتجاج الى .......... بصفتها الدولة منتدبة :  -17

 البرتغال  -اسبانيا                           د -فرنسا                   ج –ب                 *بريطانيا   -أ

 

 ارسل االمير عبد هللا برقيات االحتجاج الى .......... بصفتها الدولة الهيئة الدولية المسؤولة  :  -18

 فرنسا  -حدة            دالمملكة المت -هيئة االمم المتحدة             ج -ب           *عصبة االمم المتحدة    -أ

 

 القرار الذي صدر بان االردن وصل الى مرحلة االستكمال من : -19

 فرنسا  -المملكة المتحدة            د -ج          *هيئة االمم المتحدة    -عصبة االمم المتحدة              ب -ب

 

 استقلت المملكة االردنية الهاشمية بتاريخ : -20

 1945ايار / /25 -د            1945اذار//25 -ج         * 1946ايار//25 -ب            1946اذار //25 -أ

 

 المجلس الذي تقرر فيه استقالل المملكة االردنية الهاشمية هو :  -21

 المجلس التنفيذي الخامس       -المجلس التنفيذي االول    د-ج  *المجلس التشريعي الخامس  -ب     المجلس التشريعي االول  -أ

 

 : و لقب بالمؤسس  اإلستقالل بعد األردن حكم تسلموا الذين الهاشميين الملوكاول   -22

 *الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج      حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

 :  ) مرحلة البناء و التطوير (  لقب بالباني  الذين الهاشمي الملك -23

 الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج    *  حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

  

 : لقب بالمعزز    الذين الهاشمي الملك -24

 الملك عبد هللا االول  -د*                  الثاني عبدهللا الملك -ج      حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

 هو :  و التاريخية  وريث الشرعية و الدينية -25

 الملك عبد هللا االول  -د*                  الثاني عبدهللا الملك -ج      حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

 :  األردنية الراية في االسود وانلال داللة ما-26

 * العباسية الدولة وسلم ، ثم اتخذتها عليه هللا صلى الرسول العقاب ، وراية راية -أ

 األموية راية الدولة رمز -ب

 الفاطمية اتخذتها الدولة ثم البيت ،  راية آل رمز -ج

 الهاشمية راية األسرة رمز -د

 

 :  األردنية الراية في االخضرما داللة اللوان  -27

 العباسية الدولة وسلم ، ثم اتخذتها عليه هللا صلى الرسول العقاب ، وراية راية -أ

 األموية راية الدولة رمز -ب

 *الفاطمية اتخذتها الدولة ثم البيت ،  راية آل رمز -ج

 الهاشمية راية األسرة رمز -د

 

 :  األردنية الراية في االبيضما داللة اللوان  -28

 الهاشمية راية األسرة رمز -د    البيت راية آل رمز -ج          *األموية راية الدولة رمز -بالفطميون            -أ

 

 :  األردنية الراية في االحمرما داللة اللوان  -29

 العباسية الدولة وسلم ، ثم اتخذتها عليه هللا صلى الرسول العقاب ، وراية راية -أ

 األموية راية الدولة رمز -ب

 الفاطمية اتخذتها الدولة ثم البيت ،  راية آل رمز -ج

 *الهاشمية راية األسرة رمز -د
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 في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى : التاج يرمز  – 30

 *ملكي وراثي نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ

 العرش الهاشمي -ب

 الكبرى العربية الثورة راية -ج

 وسلم عليه هللا صلى الرسول لراية لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل -د

 

 في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى : الوشاح االحمر  يرمز  – 31

 وراثيملكي  نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ

 و الصفاء و الفداء  * العرش الهاشمي -ب

 الكبرى العربية الثورة راية -ج

 وسلم عليه هللا صلى الرسول لراية لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل -د

 

 في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى : الراياتان يرمز  – 32

 ملكي وراثي نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ

 العرش الهاشمي -ب

 *الكبرى العربية الثورة راية -ج

 وسلم عليه هللا صلى الرسول لراية لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل -د

 

 في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى : طائر العقاب  يرمز  – 33

 ملكي وراثي نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ

 العرش الهاشمي -ب

 الكبرى العربية الثورة راية -ج

 *وسلم عليه هللا صلى الرسول لراية لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل -د

 

 في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى :االسلحة يرمز  –  34

 ملكي وراثي نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ

 الهاشميالعرش  -ب

 الكبرى العربية الثورة راية -ج

 *الدفاع عن الحق  -د

 

 في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى : الكرة االرضية يرمز  – 35

 ملكي وراثي نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ

 الهاشمي العرش -ب

 *انتشار االسالم على الكرة االرضية  -ج

 وسلم عليه هللا صلى الرسول لراية لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل -د

 

 : العبارة على الشريط االصفر في شعار المملكة من النتصف  – 33

 عبد هللا ابن الحسين ابن عون  -ب*             ملك المملكة االردنية الهاشمية  -أ

 الملك الهاشمي  -د           الراجي من هللا التوفيق و العون -ج

 

 :العبارة على الشريط االصفر في شعار المملكة في الجهة اليسار العاكس لناظره – 33

 عبد هللا ابن الحسين ابن عون  -بملك المملكة االردنية الهاشمية               -أ

 الملك الهاشمي  -د           *الراجي من هللا التوفيق و العون   -ج

 

 :العبارة على الشريط االصفر في شعار المملكة في الجهة اليمنى العاكس لناظره   – 33

 *عبد هللا ابن الحسين ابن عون  -بملك المملكة االردنية الهاشمية                     -أ

 الملك الهاشمي  -دالراجي من هللا التوفيق و العون                   -ج
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واحدة من اآلتية ليست من األمور التي بحث بها واستند لها المجلس التشريعي اثناء الجلسة الخاصة                                   -34

 لبحث امر االستقالل 

 ما حصلت عليه من وعود وعهود دولية  -استناد لحقوق البالد الشرعية والطبيعية              ب -أ

 بناءا على ما اقترحه مجلس الوزراء  -د                              *بناءا على طلب االحزاب   -ج

 

 م :  1946واحدة من اآلتية ليست من التعديالت الدستورية عام  -35

 *مجلس الوزراء هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات  -بارة جاللة الملك محل عبارة سمو األمير    بتحل ع -أ

 المملكة األردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها اليتجزأ    -اقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي   د -ج

 

 عي بمقتضى االختصاصات الدستورية : واحدة من اآلتية من قررات المجلس التشري -36

 *البيعة لسيد البلد ومؤسس كيانها بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة األردنية بلقب صاحب الجاللة ملك  -أ

 األردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها اليتجزأ    االمارة -ب

    اميري اقرار نظام الحكم  -ج

 جاللة الملكمحل عبارة  سمو األميرتحل عبارة  -د

 

 االسئلة الوزارية على الوحدة :

 

 : م هي  1928المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني األول عام  -1

 *عمان -إربد       د -معان        ج -السلط      ب -أ

 

  الشخصية التي رافقت سمو األمير عبدهللا ابن الحسين إلى بريطانيا الستكمال اجراءات استقالل األردن  -2

 *ابراهيم هاشم -علي خلقي الشراري                        ب -أ

 توفيق أبوالهدى   -رشيد طليع                                 د -ج

 

  م , وكانت برئاسة  :1921األردن عام تم تشكيل أول حكومة في شرق  -3

 توفيق أبوالهدى -سليمان النابلسي        د -إبراهيم هاشم       ج -ب      *رشيد طليع -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك المعزز هو  : -4

 طالل بن عبدهللا  -عبدهللا األول      د -ج      *عبدهللا الثاني  -الحسين بن طالل      ب -أ

 

 العام الذي أعلن فيه استقالل المملكة األردنية الهاشمية هو :  -5

 * 1946 -د        1948 -ج         1945 -ب       1947 -أ

 

  :العام الذي أسست فيه إمارة شرق األردن هو  -6

  1928 -د        1923 -ج         1922 -ب      * 1921 -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك الباني هو :  -7

 طالل بن عبدهللا   -عبدهللا األول       د -ج       *الحسين بن طالل   -أـ عبدهللا الثاني          ب 

 

 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األسود راية لها هي  :  -8

 المملوكية  -د      *العباسية   -الفاطمية       ج -األموية             ب -أ

 

 الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  : -9

 *الوشاح األحمر   -التاج الملكي          د -ج         الكرة األرضية   -طير العقاب         ب -أ

 

 الشخصية األردنية التي تم انتخابها رئيسا للمؤتمر الوطني األول لها هي :  -10

 سليمان النابلسي -د       *حسين الطروانة   -راضي عناب       ج -ابراهيم هاشم              ب -أ
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 من اللون األخضر رمزا لها هي   : الدولة اإلسالمية التي اتخذت -11

   الدولة األيوبية -الدولة األموية            د -ج               *الدولة الفاطمية   -الدولة العباسية             ب -أ

 
 من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , ويرمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم :  -12

 طير العقاب  -د            *الكرة األرضية  -األسلحة العربية               ج -الوشاح األحمر          ب -أ

 

 1920من المدن األردنية التي شكلت فيها حكومات محلية بعد انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام  -13

 الكرك والسلط وإربد  -معان والسلط وعجلون   د -إربد وعمان والكرك  ج -ب  *الكرك والسلط وعجلون  -أ

 

 م ما عدا : 1928كل مما يأتي من بنود المعاهدة األردنية البريطانية عام  -14

 *تولي األمير فيصل بن الحسين التشريع واإلدارة  -االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن            ب -أ

 وضع قانون أساسي إلمارة شرق األردن  -مارة شرق األردن                   دتعيين حدود إ -ج

 

 العبارة المكتوبة في وسط الشريط األصفر من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية هي :  -15

 عبدهللا األول ابن الحسين بن عون  -ب               *ملك المملكة األردنية الهاشمية     -أ

 الراجي من هللا التوفيق والعون  -هللا الثاني ابن الحسين بن عون             دعبد -ج

 

المجلس الذي بحث أمر إعالن استقالل البالد األردنية استقالال تاما على أساس النظام الملكي النيابي الوراثي عام  -16

 م بصفته نائبا عن الشعب األردني هو : 1946

 مجلس األعيان  -المجلس الوطني االستشاري      د -ج      *المجلس التشريعي -مجلس الوزراء         ب -أ

 

 م : 1928من أهم بنود المعاهدة األردنية البريطانية عام  -17

 إلغاء المجالس التشريعية   -صدور قانون االنتخاب                              ب -أ

 إلغاء قانون األساسي -د              *تعين حدود إمارة شرق األردن    -ج  

 

 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األبيض رمزا لها هي :  -18

 العثمانية      -العباسية         د -الفاطمية          ج -ب          *األموية     -أ

 

 يرمز الوشاح األحمر في شعار المملكة األردنية الهاشمية إلى :  -19

 نظام الحكم -د       *العرش الهاشمي  -انتشار اإلسالم          ج -ب       القوة والبأس  -أ

 

 الوحدة الثانية 
 

 : عام في الملك عبد هللا االول بن الحسين  ولد -1

 * 1882 -د          1884 -ج          1881 -ب             1883-أ

 

 في ولد الملك عبد هللا االول بن الحسين  -2

  الحبشة  -د          الطائف  -ج          المدينة المنورة  -ب             *مكة المكرمة -أ

 

 : م 1916 عام في الثورة العربية الكبرى ............تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة  -3

  الحبشة  -د         * الطائف  -ج          المدينة المنورة  -ب             مكة المكرمة -أ

 

 :الحسين بن األول عبدهللا للملك األدبية المؤلفات ليست من التالية من واحد  -4

 *مهنتي كملك  -السياسية              د األمالي -ج   األصائل  الخيل عن السائل جواب  -ب        المذكرات  -أ

 

 واحدة من التالية ليست من المشرعات الوحدوية التي قام بها الملك عبد هللا االول :  -5

 *االتحاد العربي الهاشمي  -وحدة الضفتين            د -ج      جامعة الدول العربية -ب   مشروع سوريا الكبرى  -أ
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 : تم  في عام  الكبرى سوريا مشروع -5

  1945 -د          1942 -ج                *  1943-ب            1944 -أ

 

 أن على ) ولبنان فلسطين، ، األردن ، سوريا ( تضم الطبيعية بحدودها سوريا في موحدة دولة وقيام وحدة مشروع -6
و انتهى لمعارضة بريطانيا و فرنسا و الحركة   الحسين ابن األميرعبدهللا برئاسة دستوريا ملكيا الحكم فيها نظام يكون

 هو :الصهيونية و الدول العربية له 

 جامعة الدول العربية  -الهالل الخصيب                  د -ج        وحدة الضفتين -ب       *مشروع سوريا الكبرى   -أ

 

 عارضت بريطانيا و فرنسا مشروع سوريا الكبرى بسبب :  -7

 التوجهات االدارية  -المصالح القطرية         د -مطامعها التوسعية             ج -مصالحها االستعمارية  *          ب -أ

 

 عارضت الحركة الصهيونية  مشروع سوريا الكبرى بسبب :  -8

 التوجهات االدارية -د         المصالح القطرية -مطامعها التوسعية  *                     ج -مصالحها االستعمارية        ب

 

 عارضت الدول العربية مشروع سوريا الكبرى بسبب :  -9

 التوجهات االدارية -المصالح القطرية*         د -مطامعها التوسعية             ج -مصالحها االستعمارية            ب -أ

 

 : قدمه الذي الخصيب الهالل مشروع  -10

 *نوري السعيد  -هربرت صموئيل                       د -ج      ونستون تشرتشل    -باالول       الملك عبد هللا  -أ

 

 : .............عام االسكندرية بروتوكول عقد -11

  1945 -د          1942 -ج                  1943-ب           * 1944 -أ

 

 المؤتمر الذي استبعد مشروعي سوريا الكبرى و الهالل الخصيب هو :  -12

 الحصن  -االسكندرية*             د -قم               ج -اريحا            ب -أ

 

 التعاون ميثاقهاعلى وافريقيا ، ينص آسيا من كل في العربية الدول تضم اقليمية منظمة العربية : هي الدول جامعة -13
 و مقرها ......... :   السياسية في المجاالت األعضاء الدول بين والتنسيق

 
  الرياض  -د                    * القاهرة  -عمان                        ج -القدس                     ب -أ

 

 في عام : الضفتين وحدةتمت   - 14

  1953-د             1952-ج                    1951 -ب        *  1950 -أ

 

 واحدة من التالية التعد من بنود مشروع وحدة الضفتين :  -15

 تعديل قانون االنتخاب             -ب                  وحدة االردن و فلسطين         -أ

 المشروع مقدمة للوحدة العربية  -*                 د المك عبد هللا الثاني مسؤال عنها  -ج     

 

 عام األول كانون شهر من األول في المنعقد ........مؤتمر اهمها وكان 1948 - عام مؤتمرات : التمهيدية المؤتمرات -16

 .م 1948

 اربد  -د                   *اريحا  -ج               عمان          -ب          القدس            -أ

 

 : م ........  / تموز/ 20 - الجمعة يوم األقصى المسجد أبواب على الحسين ابن األول عبدهللا الملك استشهد -17
  1953-د                  1952-ج              *1951 -ب              1950 -أ

 :  عام طالل الملك ولد -18

 1911 -د                    1910 -ج                 * 1909 -ب                     1908 -أ

 

 تلقى االمير طالل دراسته االولية في :   -19

 ساند هيرست  -عمان *           د -االسكندرية             ج -مكة المكرمة               ب -أ
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 : م 1929 - عام منها البريطانية ، تخرج العسكرية ) ................. ( بكلية االمير طالل  التحق -20

  جورج تاون  -د                     فكتوريا  -ج             *سانت هيرست  -ب         ساند ايدموند  -أ

 

 : للعهد ولياالمير طالل   عين عاماي  في - 21

      1950د                      1949-ج                 1948 -ب                    *  1947 -أ

 

 تسلم الملك طالل في حياته العسكرية كتيبة المشاة :  -22

   الرابعة  -الثالثة                 د -الثانية *              ج -االولى                 ب -أ

 

 االمير الذي شارك في حرب النكبة في الخطوط االمامية هو :  -23

   االمير حسين  -االمير طالل  *            د -االمير علي           ج -االمير زيد             ب -أ

 

 في أي عام نودى بالملك طالل ملكا على االردن : -25

 1953 -د                   1952 -ج                    * 1951 -ب                1950 -أ

 

 : المحاسبة ديوان إنشاء -26

 1953 -د                   * 1952 -ج                     1951 -ب                1950 -أ

 

 من انجازات الملك طالل :  -27

 انشاء المحكمة الدستورية  -الغاء المجالس التشريعية    د -ج  * 1952صدور دستور  -ب 1947صدور دستور  -أ

 

 :  1952من الحقوق و الحريات االقتصادية في دستور  -28

 المساواة امام القانون  -اقامة االحزاب            د -العمل و التعليم   *             ج -اقامة الشعائر الدينية         ب -أ

 

 

 :  1952االجتماعية  في دستور من الحقوق و الحريات  -29

 المساواة امام القانون  -اقامة االحزاب            د -العمل و التعليم           ج -اقامة الشعائر الدينية  *            ب -أ

 

 :  1952ليست من الحقوق و الحريات السياسية   في دستور  -30

 المساواة امام القانون  -اقامة االحزاب            د -العمل و التعليم   *             ج -انشاء الجمعيات         ب -أ

 

 رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولون امام :  -31

 المجلس االداري  -مجلس النواب  *            د -المجلس االستشاري       ج -المجلس التشريعي          ب -أ

 

  عام المشترك العربي الدفاع اتفاقية على التوقيعتم  -32

 1953د                    1952 -ج                          *   1951-ب          1950 -أ

  

 1952 - عام الحسين االمير لنجله الحكم عن وتنازل مرضه ، بسبب الحكم في عبدهللا بن طالل الملك استمرار تعذر -33
 ......... : / تموز / في وتوفي , م
 1973د                  *  1972 -ج                             1971-ب          1970 -أ

 

 :..............   /الثاني تشرين / 14 في ولد الملك الحسين بن طالل  -34

   1936د                 * 1935 -ج                      1934-ب                   1933-أ

   

 ولد الملك الحسين بن طالل في مدينة :  -35

 ساند هيرست  -عمان *           د -االسكندرية             ج -مكة المكرمة               ب -أ

 

 درس الملك الحسين بن طالل دراسته االولية في :  – 36

 االستانه  -ساند هيرست             د -الكلية العلمية االسالمية *          ج -مدارس الجامعة            ب -أ
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هيرست  ساند بكلية التحق ثم ، ........ مدة فيها ودرس مصر في فكتوريا كلية إلى الملك الحسين بن طالل  انتقل -37
 : دراسته الكمال انجلترا في العسرية

     اعوام  4د                  اعوام  3 -ج                     * عامين -ب                   عام-أ

 

 الحسين األمير ولعدم بلوغ عبدهللا ، بن طالل الملك عنه تنازل أن بعد الحسين لألمير الحكم انتقل م1952 - عام وفي -38
 /2 حتى المجلس الدستور ، واستمر العرش بمقتضى على وصاية مجلس تعيين الوزراء مجلس قرر عام.......... سن
 :  سلطاته الدستورية الحسين الملك تسلم م ، حيث1953 / ايآر

    *  18-د                        16 -ج                       16-ب                   15-أ

 

 : و التي تعد من كتب دراسة التاريخ الحديث و المعاصر  طالل بن الحسين الملك بتأليفها قام التي المؤلّفات منليست  -39

 * خواطر النسيم  -د                 اسرائيل مع حربنا -ج            ملكا تكون أن سهال ليس  -ب        كملك مهنتي -أ

 

 ليست من انجازات الملك الحسين بن طالل الداخلية :  -40

 * 1947صدور دستور  -التعديل الدستوري       د -تعريب قيادة الجيش      ج -ب تعزيز النهج الديمقراطي        -أ

 

 عزز الملك الحسين بن طالل النهج الديمقراطي من خالل عدة امور واحدة من التالية ليست منها :  -41

 العمالية . النقابات تأسيس -ب              السياسية االحزاب ظهور -أ

 انهاء المعاهدة االردنية البريطانية * -د         . البالد في الصحافة نشطت -ج
 

 افة في فترة اللمك الحسين بن طالل امور عديدة اي التالية ليست منها : حنتج عن تنشيط الص – 43

 . القومي الشعور ترسيخ -ب        السياسي الوعي ازدياد -أ

 تعريب قيادة الجيش العربي  *  -د الوطني االنتماء ترسيخ -ج

 

 تم تعريب قيادة الجيش العربي في عام :  -44

    1973 –د                     1967 -*                  ج 1956 -ب                  1947 -أ

 

 تم انهاء المعاهدة االردنية البريطانية في عام ........... في عهد الملك الحسين بن طالل :  -45

 1958 -د                 * 1957 -ج                 1956 -ب                    1955 -أ

 

 قائد الجيش الذي تم عزله من منصبه عند تعريب قيادة الجيش هو :  -46

 هربرت صموئيل   –نسيم اللبدي               د  -كلوب باشا  *               ج -ونستون تشرتشل              ب -أ

 

و انتهى بسبب استشهاد الملك فيصل و االنقالب ،  1958عام  العراق ومملكة األردن بين وتحالف اخوة معاهدة -47

 هي      :  العسكري الذي حدث في العراق 

 مجلس التعاون العربي  -مشروع المملكة المتحدة            د -ج      وحدة الضفتين  -ب    *االتحاد العربي الهاشمي    -أ

 

 :  عامتم في  المتحدة المملكة مشروع -48

 1975 -د                  1974 -ج                 1973 -ب                *    1972 -أ

 و احدة من التالية ليست من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة  :  -49

  ) المتحدة العربية المملكة ( باسم االتحاد بعد الهاشمية االردنية المملكة تسمى -أ

 والغربية الشرقية الضفتين من المتحدة العربية المملكة تتكون -ب

 . المتحدة العربية للمملكة المركزية العاصمة عمان تكون -ج 

 * مركزي وزراء مجلس ومعه المركزية التنفيذية السلطة ويتولىالملك عبد هللا الثاني   -د

بسبب دخول  1990و الذي انتهى عام المشروع الوحدوي الذي شارك به االردن  -50

 :العراق الكويت و حرب الخليج 

 . وحدة الضفتين  -د          .المغاربي االتحاد -ج         *مجلس التعاون العربي . -.  ب الخليجي التعاون مجلس -أ

 

 ليست من الدول المشاركة في مجلس التعاون العربي :  -51

 مصر  -العراق               د -سوريا*                 ج -االردن                ب -أ
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 : م 1987 - عام ........ ) العربي الوفاق قمة ( العربي القمة مؤتمر عقد -52

 اربد  -اريحا                     د -ج                      *عمان   -القدس                     ب -أ

 

 :في عمان   م ........ - عام اليمنية المصالحة االردن  احتضان -53

  1993 -د               1992 -ج                       1991-ب                *  1990 -أ

 

 : م.........  - عام سويسرا / بجنيف الدولي السالم بمؤتمر االردن شارك -54

 * 1973 -د               1972 -ج                       1971-ب                  1970 -أ

 

 واعتبار ، اسرائيل ادانة :نص على والذي(          ( رقم المتحدة لالمم العمومية الجمعية قرار اتخاذ في االردن نجح -55
 . العنصري التمييز صور من صورة الصهيونية

 733 -د                  * 377-ج                  333 -ب                  337 -أ

 

 الشرق في السالم الدائم الحالل األمريكية المبادرة ( ...............مدريد في للسالم الدولي المؤتمر في األردن شارك -56
 االوسط( .

  1993 -د               1992 -ج                      * 1991-ب                  1990 -أ

 

 توفي الملك الحسين بن طالل في عام : -57

  1951 -د                 1972 -ج          1995 -*        ب 1999 -أ

 

 : في عمان  ............. / الثاني كانون / 30 - عمان في الملك عبد هللا الثانيولد -58

  1963 -د             *  1962 -ج                       1961-ب                  1960 -أ

 

 تلقى الملك عبد هللا الثاني دراسته االولية في :  – 59

 االستانه  -ساند هيرست             د -الكلية العلمية االسالمية *          ج -مدارس الجامعة            ب -أ

 

 : ..................... لدراسة واشنطن في تاون جورج بجامعة الملك عبد هللا الثاني التحق م 1987 - عام -60

 

  العلوم العسكرية   -د           *الشؤون الدولية  -ج          العلوم السياسية   -ب         التاريخ الدولي   -أ

 

كتيبة  في لسرية قائدا كان حيث األردني العربي الجيش في العسكرية حياته الملك عبد هللا الثاني  بدأ م 1989 - عام -61
 ........... رقم  الملكية الدبابات

  * 17 -د               16 -ج                       15-ب                  14 -أ

 

 م ........... - عام الملكية الخاصة للقوات قائدا أصبح حتى المسلحة القوات صفوف في الملك عبد هللا الثاني  ترقى -62

  1996 -د              * 1994 -ج                       1992-ب                  1990 -أ

 

 في :  الدستورية سلطاته الثاني عبدهللا الملك تولى  -63

 1999اذار  2 -د              1999شباط 2 -ج             1999اذار  7 -ب       * 1999 شباط  7 -أ 

 

 : العربية المنطقة في والشامل السلم العادل لتحقيق رؤيته عن فيه وعبر الثاني عبدهللا الملك جاللة ألفهالكتاب الذي  -64

 األصائل     الخيل عن السائل جواب  -المذكرات                       ب -أ

 *الخطر  وقت في السالم نحو السعي : األخيرة فرصتنا -السياسية              د األمالي -ج
 

 واحدة من التالية ليست من االنجازات الداخلية للملك عبد هللا الثاني :   -65
 دستورية المحكمة   -الهيئة المستقلة لالنتخابات                       ب -أ

 * الغاء المجالس التشريعية  مجلس المحافظة                                  د -ج
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 للتجديد ، قابلة غير سنوات ) 6 ( مدتها من القضاة مجموعة من تتألف ، 2011 عام انشأت مستقلة قضائية هيئة-66

  هي:  جميعها للسلطات وملزمة نهائية أحكامها وتكون القوانين على دستورية بالرقابة مختصة

 * دستورية المحكمة   -الهيئة المستقلة لالنتخابات                       ب -أ

 مجلس االمة  -مجلس المحافظة                                  د -ج

 

من االنجازات السياسية للماك عبد هللا الثاني شملت عدة امور  السياسي للعمل الناظمة بالقوانين النظر اعادة - 67

  باستثناء : 

 العقوبات * -د   والمطبوعات العامة االجتماعات -ج     االحزاب السياسية -ب       االنتخاب قوانين  -أ

 

 تعين أن على قانون الالمركزية على بناء محافظة كل في انتخابهم يتم أعضاء يضم مجلس المحافظة : هو مجلس -68
 المنتخب . هذا المجلس أعضاء من % ...... نسبته ما الحكومة

 30-د                 29-ج                      27-ب                     * 25 -أ  

 

  م ........ حزيران / 28 في عبدهلل بن الحسين االمير سمو ولد -70

  1996 -د              * 1994 -ج                       1992-ب                  1990 -أ

 

 : للعهد وليّا عبدهلل الثاني بن الحسين األمير سمو يتعيين م ............... تموز 2 في السامية الملكية االرادة صدرت -71

 * 2009-د                 2008-ج                      2007-ب                      2006 -أ

 

 

 : ..................... دراسةب واشنطن في تاون جورج جامعةمن  االمير الحسين  تخرج م 2016 - عام -72

  العلوم العسكرية   -د          الشؤون الدولية   -ج          العلوم السياسية   -ب          *التاريخ الدولي  -أ

 

 الدوليين دور واالمن السالم صون ( بعنوان م .......... - عام نيسان في الدولي االمن جلسة االمير الحسين  تراس -73

 تاسيسه منذ االمن مجلس تتراس اصغر شخصية سموه اصبح حيث ) السالم وتعزيز والعنف التطرف مكافحة في الشباب

 2018-د                 2017-ج                      2016-ب                     * 2015 -أ

 

 الذي م 2015 عام ب آ في واالمن والسالم نوعه من االول للشباب العالمي المنتدى فعاليات سموه رعى -74

 :   عنه صدر

 مبادرة قصي  -مباردة حقق          د -ج           2250القرار  -اعالن عمان  *             ب -أ

 

 واحدة من التالية ليست من المبادرات التي قام بها االمير الحسين بن عبد هللا الثاني  : -75

 قصي لتأهيل الكوارد الطبية الرياضية  -ب           حقق لتنمية المهارت          -أ

 مدرستي لالطفال  *  -د           سمع بال حدود لالطفال الصم   -ج

 

 للمرة :  2015-2014شارك االردن في مجلس االمن في العضوية الغير دائمة في عام  -76

 الرابعة  -الثالثة *                   د -الثانية              ج -االولى                   ب -أ

 

 الورقة النقاشية االولى جاءت بعنوان :  -74

تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين  -ب       * مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة -أ    

 .فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د     المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج

 

 الورقة النقاشية الثانية  جاءت بعنوان :  -78

*تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين  -ب        مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة -أ    

 .فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د     المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج

 الورقة النقاشية الثالثة  جاءت بعنوان :  -79

تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين  -ب        مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة -أ    

 .فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د    * المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج
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 الورقة النقاشية الرابعة  جاءت بعنوان :  -80

تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين  -ب        مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة -أ    

 *.فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د     المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج

 

 الورقة النقاشية الخامسة  جاءت بعنوان :  -81

    مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة -أ  

تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين  -ب    

      المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج

*  تعميق التحول الديمقراطي  االهداف ،المنجزات ، واالعراف السياسية -د  

 

 الورقة النقاشية السادسة  جاءت بعنوان :  -82

تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين  -ب        مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة -أ    

 .فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د    *      سيادة القانون اساس الدولة المدنية -ج

 

 الورقة النقاشية السابعة   جاءت بعنوان :  -83

* ح الشاملالصتطوير التعليم أساس اال  -ب        مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة -أ    

 .فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د            سيادة القانون اساس الدولة المدنية -ج

 

 :لتجذير الديمقراطية االولى  الممارسات التي دعت لترسيخها الورقةواحدة من التالية ليست من  -84

 ) و هو جوهر الديمقراطية ( االختالف بالرأي اليعني الفرقة  -احترام االراء                                ب -أ

 *واجب المشاركة   -المواطنة ترتبط بواجبات المساءلة      د -ج

 

 : الثانية  المبادئ الراسخة للنهج االصالحي/ تطور النظام الديمقراطي الورقةواحدة من التالية ليست من  -85

 صون حقوق االقليات   -ب                                 تقوية مؤسسات المجتمع المدني      -أ

 االلتزام بالتعددية السياسية  .  -د                               *المواطنة ترتبط بواجبات المساءلة  -ج

 

 واحد من التالية ليست من اطراف العملية السياسية كما جاء في الورقة النقاشية الثالثة :  -86

 السفراء * -المواطن              د -االحزاب          ج -النائب              ب -أ

 

 واحدة من التالية ليست من ادوار النائب في العملية السياسية  :  -87

  العام الصالح لخدمة يسعى -أ

 والوطني  المحلي المستوى على المصالح بين متوازن أداء -ب

 البناءة . المعارضة مسؤولية بين والموازنة -ج

 * .وفعال  قوال وترجمته الرشيدة والحاكمية الشفافية نهج تبني -د

 

  واحدة من التالية ليست من ادوار الوزير  في العملية السياسية  : -88

  عليها والحفاظ النيابية الثقة نيل -أ

 الحكومي للعمل معايير وضع-ب

 .وفعال  قوال وترجمته الرشيدة والحاكمية الشفافية نهج تبني -ج

 *     االسهام في العمل الجماعي  -د
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  :  التالية ليست من ادوار االحزاب   في العملية السياسيةواحدة من  -89

 التقيد بالمابدئ المشتركة  -أ

 تبني السياسات ذات االولوية  -ب

 برامج وطنية واضحة و نظم مهنية  -ج

 * االجتماعي  والنسيج الديني للتراث حامية ستبقى -د

 العملية السياسية  :واحدة من التالية ليست من ادوار الملكية الهاشمية  في  -90

 *     الحكومي للعمل معايير وضع -أ

  االنزالق من مجتمعنا يحمي موحدا قائدا بصفته الملك دور على المحافظة  -ب    

 الهاشميون  أرادها كما جميعا األردنيين صوت الملكية تبقى أن -ج   

 والنزاهة  للعدالة الوطنية المنظومة حماية -د   

 

 التالية ليست من ادوار المواطن   في العملية السياسية  :واحدة من  -91

  تفاصيلها على اإلطالع -ج      الوطنية القضايا متابعة-ب       عن الحقيقة بالبحث عليه-أ 

 *   الحقائق على وليس اإلشاعات على المعرفة مبنية هذه تكون أن -د      
 

 : الرابعة   الورقة اسس المواطنة الفاعلة المبادئ واحدة من التالية ليست من  -92

 *صون حقوق االقليات   -حق المشاركة                                         ب -أ

 واجب المشاركة   .  -مسؤولية المشاركة                                 د -ج

 

 واحدة من التالية ليست من محطات االنجاز التشريعي كما جاء في الورقة النقاشية الخامسة :  -94

 استحداث مؤسسات ديمقراطية   -ب                        إقرار تعديالت دستورية -أ

 استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب  * -د            إنجاز حزمة جديدة من التشريعات  -ج     

 

: ت في الورقة السادسة المعيار الذي حدده الملك فيما يخص التعيينا -93  

 الرشوة  -المحسوبية               د -ج                        * الكفاءة -الواسطة               ب -أ

 

 : باستثناء  مستقبل التعليم الذي يريده جاللة الملك عبدهللا الثاني كما جاء في الورقة النقاشية السابعة -94

 *  التلقين -د        التحقق والتدقيق والنقد والتحليل  -ج          الفهم والبحث    -ب            االستقصاء  -أ

 

لعدة امور اي من التالية  األردني الشعب أبناء مع التواصل على األردنية الدولة تأسيس منذ الهاشميون حرص -95

 ليست منها : 

 .القرار صنع في الفاعلة المواطن مشاركة لدعم -أ

 .الديمقراطية الحياة تطوير -ب

 *والمساواة العدالة أسس تجسيد عدم -ج

 .الهاشميون قادها التي الحديثة العربية النهضة أجلها من جاءت التي للمبادئ تحقيقا -د

 

 لعدة اسباب اي من التالية ليست منها :  النقاشية األوراق من مجموعة الثاني عبدهللا الملك إصدار -96

 .الشاملة االصالح لمسيرة استكماال -ب *         القرار صنع في شريكا ليس المواطن ليكون -أ

 . نجاحها وضمان الديمقراطية النفتاح -د               وبناته أبنائه مع مباشرة الملك لتواصل -ج

 

 الشباب الدوليين دور واالمن السالم صون  (بعنوان م 2015 - عام نيسان في الدولي االمن جلسة تراس -97

  )السالم وتعزيز والعنف التطرف مكافحة في
 عبد هللا  االمير -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج    *  حسين  االمير -.                    باالمير هاشم  -أ

 

 

 



السطورة في تاريخ االردنكورس ا  
 

14 

                                      0797895416االستاذ نسيم اللبدي                 

 االسئلة الوزارية على الوحدة :

من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل  -1

 : المشترك هي 

 فرسان التغيير   -د       *حقق   -قصي          ج -سمع بال حدود             ب-أ

 

 مؤلف كتاب " ليس سهال أن تكون ملكا " هو :  -2

 الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الملك طالل بن عبدهللا     د -ج  *الملك الحسين بن طالل  -الملك عبدهللا األول    ب -أ

 

 الحسين: بن األول عبدهللا للملك األدبية المؤلفات ليست من واحد من التالية  -3

 األصائل     الخيل عن السائل جواب  -المذكرات                       ب -أ

 * مهنتي كملك  -السياسية              د األمالي -ج

 

 : الكبرى تم  في عام  سوريا مشروع -4

  1945 -د          1942 -ج                *  1943-ب            1944 -أ

 

 م هي  :1972الدول التي تكون منها مشروع المملكة المتحدة عام  -5

 األردن والعراق  -ب                    *األردن وفلسطين  -أ

 األردن ومصر  -األردن وسوريا                      د -ج

 

 المدينة التى تولى األمير عبدهللا تحريرها من األتراك هي :    -6

 ينبع    -تبوك                  د -جدة                ج -ب                 *الطائف    -أ

 

 لذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني هو :العام ا -7

  1957 -د        *  1956 -ج                  1955-ب            1954 -أ

 

 :  الورقة النقاشية التي تناولت ما أسماه جاللة الملك عبدهللا الثاني ب " المواطنة الفاعلة " هي -8

 

 الثانية  -الخامسة                      د -ج                     *الرابعة   -الثالثة                     ب -أ

 

 م هو  : 1990المجلس التعاوني الذي انتهى بسبب حرب الخليج الثانية عام   - 9

 *مجلس التعاون العربي -مجلس الجامعة العربية  د-مجلس التعاون الخليجي   ج -مجلس االتحاد المغربي  ب -أ

 

 المدينة التي ولد بها الملك عبدهللا األول ابن الحسين هي : -10

 تبوك   -د                   *مكة المكرمة    -جدة                       ج -المدينة المنورة                   ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) مهنتي كملك ( هو  : -11

 *الحسين بن طالل   -عبدهللا الثاني     د -طالل بن عبدهللا        ج -عبدهللا األول       ب -أ

 

 :  م هي1991المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -12

 لندن -د                  *مدريد   -جنيف                 ج -روما                     ب -أ

 

 واحدة من الدول اآلتية ال تعد من الدول األعضاء في مجلس التعاون العربي  : -13

 العراق   -مصر                      د -ج           *لبنان     -األردن           ب -أ

 

 هي : الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت )تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل(  – 14

 الخامسة          –الرابعة                     د -الثالثة                ج  -ب                 *السابعة     -أ

 

  لجامعة الدول العربية  :واحدة من اآلتية ال تعد من الدول المؤسسة  -15

 مصر -د                   العراق -ج                   *تونس   -األردن               ب -أ
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 :  م هي1973المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -16

 لندن -روما                   د -بروكسل                 ج -ب                 *جنيف    -أ

 

 الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) فرصتنا األخيرة : السعي نحو السالم في وقت الخطر ( هو :   -17

 طالل بن عبدهللا  -د      *عبدهللا الثاني -الحسين بن طالل     ج-عبدهللا األول   ب -أ

 

 الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت ) نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة( هي  : -18

 *الرابعة  -السابعة                 د -الثالثة                             ج-السادسة          ب -أ

 

 :  األمير الهاشمي تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من األتراك هو  -19

  فيصل بن الحسين  –زيد بن الحسين     د  -علي بن الحسين    ج-ب     *عبدهللا بن الحسين  -أ

 

 المدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية هي  : -20

 * القاهرة -دمشق                 د -عمان                      ج-ب    تونس               -أ

 

 العام التي صدرت فيه اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني وليا للعهد هو :  -21

     2007-د                      * 2009 -ج                      2008-ب                   2010-أ

 

 : الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة األردنيين هي  -22

 الرابعة  -الثالثة                د -األولى                             ج-ب       *الثانية   -أ

 

 الوحدة الثالثة 

 ............... - عام " قم " مؤتمر في األردن أبناء اجتماع -1

 1923-د                1922 -ج               1921 -ب                   * 1920 -أ

 

 تقرر في مؤتمر قم مهاجمة المستعمرات في ......... -2

 طول كرم  -بيسان  *                      د -نابلس                        ج -رام هللا                 ب  -أ

 

 للثورات المؤيدة )م 1936 و م1928  (عامي في ............ في األردنية والمسيرات المظاهرات من العديد قيام -4

 الفلسطينية

 عمان و الزرقاء  -جرش و السلط              د -السلط و عمان  *                     ج -عمان و اربد              ب -أ

 

 ..... اربد عام في الحصن اجتماع مثل الفلسطينية للمقاومة الداعمة االجتماعات من العديد انعقاد -5
 1921-د              *  1929 -ج               1927 -ب                   1925 -أ

 

 اول شهيد اردني على االراضي الفلسطنية :  -6

 حسين الطراونة   -دابراهيم هاشم          -ج        رشيد طليع   -ب       * كايد العبيدات  -أ

 

 إمداد إلى والمسارعة التبرعات لجمع المجتمعين دعوةو  لليهود الداعمة البريطانية السياسة نقدالمؤتمر الذي   -7

 :  بالمال والسالح الفلسطينيين المناضلين
 االتفاق و الوفاق  -الحصن *              د -اريحا            ج -قم                 ب -أ

 

 بين الحرب اندالع النتيجة اليهود وكانت وأيده العرب رفضه الذي) ....... (رقم التقسيم  قرار مجلس األمن اصدار -8
 .واليهود العرب

 818-د                338 -ج               337 -ب                 *  181 -أ
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 العرب رفضه الذي) 181 (التقسيم رقم قرار اصدارمجلس األمن إثر فلسطين ، على في م 1948 عام حدثت حرب هي -9
 : واليهود العرب بين الحرب اندالع النتيجة اليهود وكانت وأيده

 تشرين الثاني . -الكرامة            د -النكسة              ج -النكبة                    ب -أ

 

 م ........... /أيار / 15 - في فلسطين من انسحابها بريطانيا نتعلا -10

 * 1948 -د                         1940 -ج                    1938 -ب             1930 -أ

 

 مدينة : محوري  جسر االمير محمد و جسر الملك حسين للوصولمن  1948دخل االردن في حرب  -11

 نابلس  -د                        طول كرم   -ج              رام هللا -ب            *القدس  -أ

 

 :  القدس مدينة مفتاح يعد -12

 طول كرم  -د                        رام هللا   -ج             * الواد باب -ب             نابلس  -أ

 

 وحماية العرب بيد العربية األحياء من جاورها وما الشرقية القدس إبقاءالمعركة التي تمكن فيها الجيش العربي من  -13

 وتدمير اإلسرائيلية القوات من كبير عدد أسر و  اسرائيلي جندي 300عن يزيد ما قتل و  والمسيحية المقدسات االسالمية

 هي :  اليهودية األحياء بعض

 تشرين  -د                        حزيران   -ج              الكرامة  -ب            *القدس  -أ

 

 على لهم تقديرا األردني العربي الجيش في الكتيبة الرابعة على م 1948 عام األول عبدهللا الملك اطلقه الذي االسم هو -14

 القدس:  إلى المؤدية الطرق على والحفاظ لليهود في تصديهم شجاعتهم

 الكتيبة الكبرى -ة االقوى       دبالكتي -ة االولى           جبالكتي -ب        *الكتيبة الرابحة  -أ

 

 

 :  1948واحدة من التالية ليست من اسباب خسارة حرب  -15

 العرب لدى والتسليح التدريب نقص -ب                                            العربية الجيوش قيادات بين التنسيق غياب -أ

 ضرب القوى الجوية العربية * -د         .واضحة بصورة والتسليح التدربيي مجال في اإلسرائيلية القوات تفوق -3

 :  1948واحدة من التالية ليست من نتائج حرب  -16 

 .الغربية الضفة باستثناء فلسطين من أجزاء إسرائيل احتالل -ب                                .العربية الجيوش خسارة -أ

 تحطيم اسطورة الجيش الذي ال يقهر *  -د               األردن إلى الفلسطينيين من عدد لجوء -ج

 

 إسرائيل رغبة أسبابها ومن ,فلسطين عن دفاعام  1967عام   العربي الجيش فيها شارك التي الحروب إحدى هي -17
 : لفلسطين الدول المجاورة حساب على التوسع في

 تشرين الثاني . -الكرامة            د -ج             *النكسة  -النكبة                    ب -أ

 

 :  1967واحدة من التالية ليست من اسباب حرب حزيران  -18

 *   .اإلسرائيلية المالحة وجه في األحمر البحر على تيران لمضائق مصر فتح -أ

 .لفلسطين المجاورة الدول حساب على التوسع في اسرائيل رغبة -ب

  .العربية العسكرية القوة تنامي من إسرائيل تخوف -ج

 .األردن نهر مياه على السيطرة في إسرائيل رغبة -د

 

 في حرب :  نصرا سريعا إسرائيل حققت و واألردن وسوريا مصر على مباغت هجوم بشن إسرائيل قيام -19

 تشرين الثاني . -الكرامة            د -ج             *النكسة  -النكبة                    ب -أ
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 :  1967واحدة من التالية ليست من نتائج حرب  -20

  .الجوالن وهضبة وسيناء غزة وقطاع الغربية الضفة على إسرائيل استيالء أ(

 األردن . إلى الفلسطينيين من كبيرة أعداد ب( نزوح

 .المشاركة العربية للدول كبيرة ومادية بشرية خسائر وقوعج( 

 *  .العربية واألجنبية المالية االستثمارات و زيادة ، التنمية تطويرالعربي ،  االقتصاد ازدهارد ( 

 

 عربي نصر أول إحراز األردني العربي الجيش استطاع ,واالسرائيلي والجيش األردني العربي الجيش بين معركة هي -21

 /آذار/ 21 في األردن إلى  يوم الخميس الساعة الخامسة و النصف صباحا في العبور حاول الذي االسرائيلي على الجيش

 :يقهر( ال الذي الجيش ( بأنه ومقولته العسكري إلسرائيل التفوق  أسطورة وتحطيم ،و  1968

 تشرين الثاني . -د          *الكرامة   -النكسة              ج -النكبة                    ب -أ

 

 أرض من وانسحابه األردني العربي الجيش يد على اإلسرائيلي الجيش هزيمة -المعركة التي كان من نتائجها  -22

 التي والمعدات اآلليات من كبير عدد تدميرو  جريحا " 450 " ، قتيال " 250 - " إسرائيل خسارةو  المعركة

 هي :  جرحى " 108 " و شهيدا " 86 - " األردني العربي الجيش قدمو  المعركة أرض على بعضها ترك

 تشرين الثاني . -د          *الكرامة   -النكسة              ج -النكبة                    ب -أ

 

 ؟ م 1968 معركة الكرامة في األردن على هجومها إسرائيل شنت هالخال من التي األربعة المحاورليست من  -23

 داميا ( ( محمد األمير جسر طريق عن المصري المثلث -أ

 .حسين الملك جسر طريق عن السلط الجنوبية الشونة مثلث -ب

  .عبدهللا األمير جسر طريق عن الشونة عمان مثلث -ج

 *  .اربد  طريق باتجاه الصافي غور -د

 

 عام حزيران حرب في اسرائيل احتلتها األراضي التي إلستعادة وسوريا مصر من كل أعدتها عسكرية خطة هي -24
 :   م 1973 عام بأعيادها اسرائيل احتفال مستغلين مفاجئ قاموا بهجوم حيث م ، 1967

 * تشرين. -مة            دالكرا -النكسة              ج -النكبة                    ب -أ

 

 في قرار رقم ...... : 1967 حدود عام إلى المتحاربة األطراف وعودة م 1973 عام ) رمضان ( تشرين حرب وقف -25

 833 -د                   388-ج               * 338 -ب                  337 -أ

 

 الجهاز الذي اطلق قرار وقف اطالق النار في حرب تشرين هو :  -26

 مجلس االمن *  -اليونسكو         د -محكمة العدل الدولية             ج -الجمعية العمومية               ب -أ

 

والمصرية ،  السورية على الجبهتين قواتها تعزيز من اسرائيل بمنع قامتو  1973اللواء  التي شاركت بحرب  -27

 درعا لمحور القوات األردنية بتأمين دمشق العاصمة وحماية السورية للقوات الجناح األيسر حول االلتفاف من ومنعها

 هي :  دمشق

 اللواء المدرع السبعين -اللواء المدرع السابع       د -اللواء المدرع االربعين *      ج -اللواء المدرع الرابع    ب  -أ

 

 قوات أي لمنع م ، 1967 عام حرب السويس ، بعدلقناة  الشرقي الساحل طول على إسرائيل أقامتها دفاعية تحصينات -28

 :العبور إليها  من مصرية

 خط االول  -خط االطراف       د -ج                 العدوانخط  -ب         *بارليف  خط -أ

 

 احتالل بعد وبين مصر بينها إسرائيل أقامته الذي بارليف خط تحصينات تدمير المصرية القوات استطاعت -29

 في حرب :  الجوالن هضبة في اإلسرائيلية المواقع اجتياح السورية القوات استطاعت و سيناء

 *  تشرين. -مة            دالكرا -النكسة              ج -النكبة                    ب -أ 
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 البريطانية والمساومات (بلفور ووعد بيكو سايكس عاهدة)موالمخططات المشاريع ضت رفالشخصية التي  -30

 أن على فينال تفضيله و  فلسطين مقدمتها وفي كلها العربية لألقطار واحدة شاملة عربية دولة إلى تقود ال التي

 :  أراضيها المقدسة من شبر بأي أو والعربية  االسالمية األمة بحقوق يفرط

 الملك فيصل  -توفيق ابوالهدى       د -نوري السعيد             ج -ب       *الشريف الحسين بن علي  -أ
 

  وصيته على بناء األقصى المبارك المسجد رحاب في دفن ولكنه عمان ، في م ……… عام الحسين الشريف توفي -31

 1933-د                1932 -ج             *  1931 -ب                   1930 -أ

 

 الملك الذي لقب بـ ) شهيد االقصى ( هو :  -32

 *الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج      حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

 فلسطين تقسيم دعوات قاوم و أرض أي أو عقارا بيعهم أو اليهود مع التعامل عدم إلى العرب دعاالملك الذي  -33

 فلسطين عنته قياد تحت األردني العربي الجيش دافعو  العشرين القرن من األربعينيات بداية منذ ومشاريعها

 أسوار وأموت على هناك إلى سأذهب( القدس  عن مشهورة مقولة له وكانت ,م 1948 عام في حرب والقدس

  .البراق حائط إلى ممرا اليهود إعطاء رفضو  م 1950 - عام الضفتين وحدة اتمو  المدينة ( 
 *الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج      حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

 ظلو   1967 عام في االحتالل تحت القدس وقوع من الرغم على والمقدسات القدس عن بالدفاع التزمالملك الذي   -34

 هو :  العربية األرض من جزء ألنها مساومة موضوع ليست القدس أن على يؤكد

 الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج    *  حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

الخطاب رضي هللا عنه والمتمثل بعدم أحقية أي من أن القدس أمانة عربية اسالمية منذ عهد الخليفة عمر ابن )   -35

 ( قائل هذه العبارة هو :  العالمين العربي واالسالمي بالتنازل عنها أو التصرف بها

 الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج      *حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

 اللجنة تشكيلو  المبارك  األقصى المسجد اعمار لجنة تشكيلو   الهاشمي االعمار قانون تأسيسالملك الذي قام ب  -36

 فك قرارات من القدس استثناءو  بالخطر المهدد العالمي التراث قائمة على القدس بإدراج نجحو   القدس لشؤون الملكية

 هو : األقصى الهاشمية للمسجد للرعاية الخاص التاريخي الدور احترام على أصرو  الصادر والقانوني اإلداري اإلرتباط

 الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك -ج      *حسين  الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 على قائمة :  بالخطر المهدد العالمي التراث قائمة على القدس بإدراج نجح -37

 مجلس االمن  -اليونسكو  *        د -محكمة العدل الدولية             ج -الجمعية العمومية               ب -أ

 

 عام :  الصادر والقانوني اإلداري اإلرتباط فك قرارات من القدس استثناء -38

  1998 -*                      د   1988 -ج             1984 -ب                1980 -أ

 

 لفضح توثيقي توعوي بطابع تتمتع والنشرات التي المؤلفات بإصدار مختصة م ، 1971 عام تشكلت لجنة هي - 39

 :وأخطارها للقدس التهويدية اإلسرائيلية السياسات

 اللجنة االميرية لشؤن فلسطين  -اللجنة الملكية لشؤن فلسطين                            ب -أ

 اللجنة الملكية لشؤن القدس -د   اللجنة االميرية لشؤن القدس                        -ج

 

 إلى أشارت وقد األقصى للمسجدالهاشمية  للرعاية الخاص التاريخي الدور احترام على هللا رحمه الحسين الملك أصر -40

 1994 عام األردن وإسرائيل بين المعقود السالم اتفاق من ........... الفقرة ذلك

 *  9 -د                              7 -ج              5 -ب                 2 -أ

 

 

 

 



السطورة في تاريخ االردنكورس ا  
 

19 

                                      0797895416االستاذ نسيم اللبدي                 

 على األقصى المسجد داخل واعمار ترميم مشاريع وتسيير بتمويلو  الهاشمي الصندوق بتشكيل أمرالملك الذي  -41

 بإستصدار نجحو الهاشمية  الوصاية مفهوم تأكيده خالل من بالقدس األردن ارتباط تأكيد على حرصو الخاصة نفقته

 دورية  بصورة استضافتهم خالل من القدس أهالي مع الدائم التواصل على حرصهو  االحتالل ممارسات تدين عديدة قرارات

 كنيسة في المقدس القبر ترميم مشروع اطالقو الرئيسة القدس كنائس يشمل الذي األردني الكنائس مجلس تشكيلو 

 هو  الدولية المنظمات في يشمله وما الشريف الحرم مفهوم ترسيخو  ترميمه في واالسهام القيامة ،

 الملك عبد هللا االول  -د                        *الثاني عبدهللا الملك -ج          حسين الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 

 : عام المشرفة الصخرة وقبة األقصى إلعمار الهاشمي الصندوق بتشكيل أمر -42

           2010-د          2009 -ج            2008-ب           * 2007 -أ

         

 :  في عام  مكانه بالمسجد  في وتركيبه ,) الدين صالح منبر ( المبارك األقصى المسجد منبر بناء إعادة -43

  2008 -د              * 2007-ج               2006-ب               2005 -أ

 

   عام الفلسطينية التحرير ومنظمة فلسطين دولة رئيس و الهاشمية بين الملك عبدهللا الثاني  الوصاية اتفاقية توقيع تم -44

 *  2013 -د             2012 -ج            2011-ب             2010 -أ

 

 م............ عام ترميمه في واالسهام القيامة ، كنيسة في المقدس القبر ترميم مشروع اطالق  -45

   *  2016 -د             2012 -ج            2011-ب             2010 -أ

 

 

 ومساجد أبنية من عليها ما إلى إضافة دونم ، 144 على  يزيد ما مساحتها تبلغ أرض من السور عليه دار ما هو -46

 :وفوقها األرض تحت ومصاطب وقباب وساحات

 القدس -د                            *المسجد االقصى  -ج           الحرم االبراهيمي  -مسجد قبة الصخرة              ب -أ

 

 للسموات ومعراجه وسلم عليه هللا صلى محمد جدهم مسرى ألنهاالمدينة التي حظيت باهتمام الهاشميون النها  -47

 هي :  الشريفين الحرمين المسجدين وثالث وثاني القبلتين أولى وهي  العليا
 المدينة المنورة   -عمان               د -مكة المكرمة             ج -القدس  *               ب  -أ

 
 سنة حكم : 410بعد ما يقارب  م ..... عام اإلسالمي والدين العثماني السلطان على األتراك اإلتحاديين انقالب -48

 1910-د                1909 -ج              * 1908 -ب                   1907 -أ

 

 :  أعوام 410 يقارب ما الشام وبالد القدس حكمت التي الخالفةالعثمانية رسميا إنتهاء م ... عام األتراك أعلن -49

  1928 -*              د  1924 -ج                         1908 –ب                         1920  -أ

 

 عمارة يترأس أن الشريف حسين من بالطلب فيها األعلى..............  رأسهم وعلى القدس وجهاء سارع -50

 األقصى للمسجد الهاشمي االعمار على االشراف المباشر عبدهللا األمير المؤسس ابنه يتولى وأن ,الشريف الحرم

 المجلس التشريعي  -المجلس الفلسطيني           د -مجلس القدس             ج -*    ب  االسالمي المجلس -أ

 

 دولة مع رئيس القدس في المقدسات على الثاني عبدهللا الملك وقعها اتفاقية الوصاية الهاشمية: هي اتفاقية -51

 في مدينة :  م 2013 عام محمود عباس  فلسطين

 رام هللا  -اريحا                        د -عمان *                 ج -القدس              ب  -أ
 

 طريق عن القديمة ، مدينة القدس  في األمالك من %  ....... على يزيد ما تشكل التي الوقفية األمالك على اإلشراف -52
 : القدس ألهل بسيطةباجور  وتأجيرها وصيانتها وترميمها األمالك تلك إدارة

 55-د                95 -ج           *   85 -ب                   75 -أ

 

 تم االعمار الهاشمي االول خالل فترة حكم الملك عبد هللا االول و الشريف حسين بن علي بتاريخ :  -53

 م 1999 -م 1994 -د               م 1994 م 1992 -ج        م 1964 -م 1954 -ب      *    م 1951 -م 1922 -أ
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 تم االعمار الهاشمي الثاني  خالل فترة حكم الملك حسين بن طالل  بتاريخ : -54

 م 1999 -م 1994 -د               م 1994 م 1992 -ج*        م 1964 -م 1954 -ب          م 1951 -م 1922 -أ

 

 تم االعمار الهاشمي الثالث  خالل فترة حكم الملك حسين بن طالل  بتاريخ : -55

 م 1999 -م 1994 -د                  *   م 1994 م 1992 -ج        م 1964 -م 1954 -ب    م 1951 -م 1922 -أ
 

 تم االعمار الهاشمي الرابع   خالل فترة حكم الملك حسين بن طالل  بتاريخ : -56

 *   م 1999 -م 1994 -د          م 1994 م 1992 -ج        م 1964 -م 1954 -ب         م 1951 -م 1922 -أ

 

 تم االعمار الهاشمي الخامس  خالل فترة حكم الملك عبد هللا الثاني   بتاريخ : -57

 *االن  -1999 -د               م 1994 م 1992 -ج        م 1964 -م 1954 -ب          م 1951 -م 1922 -أ

 

 : طالل بن الحسين الملك عهد في  م .......... حدث عام  الطارئ الهاشمي اإلعمار -58

 1966-د                1967 -ج               1968 -ب                  * 1969 -أ

 

ـ  -59 الف دينار ذهبي العمار المساجد  25 والف دينار ذهبي العمار المسجد االقصى  .......تبرع الشريف الحسين بن علي ب

 : و االمالك الوقفية

 *  38-د                37 -ج               36 -ب                   35 -أ

 

 المسجد ترميمو  وترميمه ) الشريف القدسي الحرم ( المبارك األقصى المسجد اعماراالعمار الذي تم فيه  -60

 شب أن بعد م 1949 عام القيامة كنيسة ترميم إعادةو  م 1948 عام حرب في كبيرة ألضرار تعرضه بعد األقصى

 هو :    يدمرها أن كاد حريق بها

 االعمار الرابع  -االعمار الثالث          د -االعمار الثاني        ج -االعمار االول *        ب  -أ
 

 ,القبلي الجامع مبنى ترميمو  م 1954 و عامي في الهاشمي االعمار لجنة تشكيل االعمار الذي تم فيه  -61

 تبديلو  ومحاريب ومصاطب وقباب وسبل آبار عليه من تشمل وما الشريف الحرم ساحة في االسالمية والمعالم

 هو :   المذهب األلمنيوم من بقبة الصخرة قبة مسجد قبة

 االعمار الرابع  -االعمار الثالث          د -االعمار الثاني *               ج -االعمار االول               ب  -أ

 

 الملك الشخصية نفقة على ذهبية صفيحة 5000 بحوالي الصخرة قبة مسجد تصفيح إعادةاالعمار الذي تم فيه  -62

 هو : .الرحمة باب اإلسالمي ومبنى والمتحف السلسلة قبة تضمنت القدسي الحرم ساحة في ترميمات إجراء و

 االعمار الرابع  -االعمار الثالث *         د -االعمار الثاني                ج -االعمار االول               ب  -أ
 

 بأعمال القيام و  م 1969 عام حريق في دمر الذي الدين صالح منبر صنع إعادة مشروعاالعمار الذي تم فيه  -63

 هو :  القدس في األوقاف ومباني المبارك األقصى المسجد لمرافق صيانة

 االعمار الرابع * -االعمار الثالث          د -االعمار الثاني                ج -االعمار االول               ب  -أ

 

 اصدارو   رواتبهم وزيادة المبارك األقصى المسجد راس وح القدس موظفي اعداد مضاعفةاالعمار الذي تم فيه  -64

 العمار الهاشمي الصندوق تأسيسو  األقصى للمسجد الثابت والتاريخي الديني والتعريف ,األقصى المسجد دليل

 هو :   الغزالي االمام فكر لدراسة الملك جاللة كرسي تأسيسك و المبار األقصى المسجد

 االعمار الخامس  * -االعمار الثالث          د -االعمار الثاني                ج -االعمار االول               ب  -أ

 

في  األقصى المسجد في الغزالي الفكر لدراسةالمعظم   الحسين ابن الثاني عبدهللا الملك جاللة كرسي تأسيس -65

 جامعة :

 اريحا  -القدس*                    د -الهاشمية                   ج -االردنية              ب  -أ
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 الى :  تتبع التي األقصى المسجد وشؤون القدس، دائرة أوقاف رأسها وعلى القدس ، في الحكومية المؤسساتتتبع  -66

 السورية  والمقدسات اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة -*     ب األردنية والمقدسات اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة -أ

 المصرية  والمقدسات اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة -الفلسطنية   د والمقدسات اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة -ج

 

 الملك صاحب لقب ) صاحب الوصاية الهاشمية و خادم االماكن المقدسة ( هو :  -67
  الملك عبدهللا األول ابن الحسين-د      الملك طالل -ج  *      الملك عبدهللا الثاني -ب       الملك الحسين  -أ

 

 االسئلة الوزارية على الوحدة :

 الملك الهاشمي الذي رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق هو :  -1

 *الملك عبدهللا األول -د      الملك طالل -ج        الملك عبدهللا الثاني -ب       الملك الحسين  -أ

 

 تم تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من األلمونيوم المذهب في اإلعمار الهاشمي :  -2

 الثالث-الرابع                 د -األول              ج -ب                  *الثاني  -أ

 

 لسطنية : اول شهيد اردني على االراضي الف -3

 حسين الطراونة   -ابراهيم هاشم         د -رشيد طليع          ج -ب      *كايد العبيدات   -أ

 

 ( جندي من العدو اإلسرائيلي هي : 300المعركة التي استطاع فيها الجيش العربي األردني قتل مايزيد عن ) -4

 باب الواد -اللطرون                د -ج            *القدس  -الكرامة                   ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي قال هذه العبارة " سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة " هو : -5

 *الملك عبدهللا األول -د      الملك طالل -ج        الملك عبدهللا الثاني -ب       الملك الحسين  -أ

 

 م (  هو :  1964 – 1954اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي ) -6

 الرابع  -األول                        د  -ج            *الثاني    -الثالث             ب -أ

 

 العام الذي تم فيه تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس هو  : -7

 1972 -د           * 1971 -ج              1969 -ب                    1967 -أ

 

 تم اطالق اسم الكتيبة الرابحة على الكتيبة الرابعة بسبب بسالتها وتصديها للعدو اإلسرائيلي بعد معركة :  -8

 *باب الواد -د            *اللطرون     -ج            *القدس   -الكرامة                   ب -أ

 

 أطلق عليه لقب شهيد األقصى هو :الملك الهاشمي الذي  -9

 *الملك عبدهللا األول -د      الملك طالل -ج        الملك عبدهللا الثاني -ب       الملك الحسين  -أ

 

 :  م , وقرر فيه المؤتمرون مهاجهة المستعمرات الصهيونية في بيسان هو 1920المؤتمر الذي عقد عام  -10

 عمان -السلط            د -ج            *قم   -الحصن                   ب -أ

 

 العام الذي أعلن فيه األتراك رسميا إنهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام هو  : -11

 * 1924 -د                   1923-ج                1921 -ب                  1920 -أ

 

م بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود  2013المدينة التي وقعت فيها اتفاقية الوصاية عام  -12

 عباس هي : 

 العقبة   -رام هللا        د -القدس                 ج -ب        *عمان    -أ

 

 : التعريف الديني والتاريخي له هو اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه استصدار دليل المسجد األقصى و -13

 الثاني   -د      *الخامس   -الرابع           ج -الثالث         ب -أ
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  الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن هي :  -14

 1968حرب الكرامة -د                1973حرب  -ج              1948حرب  -ب               *   1967حرب  -أ

 

 الملك الهاشمي الذي دعا العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقارا أو أرضا بوصفهم محتلين هو  : – 15

 *الملك عبدهللا األول -د      الملك طالل -ج        الملك عبدهللا الثاني -ب       الملك الحسين  -أ

 

 م ( هو :1999 – 1994اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي ) -16

 الثاني-الثالث                د -ج              *الرابع   -األول                   ب -أ

 

 الوحدة الرابعة 
 :  عمان رسالة صدرت متى -1

 م . 2004هـ  ، 1426 -ب                        م . 2004 هـ  ،  1425 -أ

 . 2005هـ ، 1426 -م.                            د 2005هـ ،1425 -ج

 

 الملك الذي اصدر رسالة عمان هو : -2

 الملك عبدهللا األول -د            الملك طالل -ج  *         الملك عبدهللا الثاني -ب       الملك الحسين  -أ

 

 الشهر الذي اصدر فيه رسالة عمان : -3

 ذو الحجة  -رمضان *                   د -شوال            ج -رجب                          ب-أ

 

 واحدة من التالية ليست من المصادر التي استندت عليها رسالة عمان :  -4

 الكتب التاريخية *         -رؤية هاشمية نيرة        د -نبض االسالم          ج -تعاليم القران           ب-أ

 

 الفئات التي تخاطبها رسالة عمان هي :  -5

 اإلسالم ديار في أخوتنا   -*                    بالعالم  أرجاء مختلف في الناس ،اإلسالم  ديار في أخوتنا -أ

 العرب و المسلمين  -د                                                      العالم أرجاء مختلف في الناس -ج

 

 المحاور الثالثة لرسالة عمان التي أكدتها المؤتمرات االسالميةواحدة من التالية ليست من  -6

 اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض  -ب                              وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض -أ

 الحث على تدمير البنى الشامخة * -د        وقف أو على االقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة  - -ج

 

 واحدة من التالية ليست من مبادئ رسالة عمان :  -7

  مع المسلمين فقط * والعهود المواثيق احترام -ب                                        األخرين معاملة في العدالة -أ

  أجمعين للناس والخير الرحمة تحقيق -د                                                   واللين الرفق -ج

 : الدينيين والقادة العلماء من مفكرا ) ........... ( من  عمان رسالة أقرار تم -8

 555د                    522-ج                  525-ب          * 552 -أ

 

 2006 – تموز 2005 تموز ( من في الفترة  والسياسيين الدينيين والقادة العلماء من مفكرا  عمان رسالة أقرار تم -9
 : وأجنبي وإسالمي عربي بلد ....... من )

 88د                    44-ج                  48-ب          * 84 -أ

 

 : عمان رسالة بينتها كما الديانات إتباع بين المشتركة القواسمليست من  -10
 الرحمة -د              *الغلو  -ج             األمن   -ب              السالم  -أ

 

 اإلفراط عن بعيدا كافة والدنيوية الدينية في أموره اإلنسان إعتدال على قائم سلوكي أخالقي وموقف ، فكري منهج -11

 :  والتفريط 

 االرهاب  -د          *الوسطية   -التطرف         ج -التسامح           ب -أ
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 الوسطية طريق عن لتحقيقها اإلسالم سعى التيليست من االهداف  -12

 .*تهاون و إفراطب  بواجباته اإلنسان قيام -ب               . واألهواء الميول عن بعيدا الحقائق إلى الوصول -أ

 . والحقد التعصب ونبذ اآلخر وتقبل المحبة نشر -د    . المجتمع  على والخير واألمان اإلستقامة معاني إضفاء -ج
 

 وسطية ( بعنوان كان األول الذي المؤتمر مثل ، والثقافة للفكر الوسطية منتدى مؤتمرات الثاني عبدهللا الملك رعاية -13
 الذي قام في االردن في مدينة عمان (  والممارسة الفكر بين اإلسالم

 2007-د                2006 -ج               2005 -ب                   * 2004 -أ

 

 في االردن  عمان في عقد ) ونهضة األمة اإلصالح في الوسطية لتيار العملي الدور ( بعنوان جاء الذي الثاني المؤتمر -14
 .الوسطية لمنهج ممن ينتمون والقادة والمفكرين العلماء من نخبة بحضور , م ....... عام

 2007-د                *2006 -ج               2005 -ب                   2004 -أ

 

 ليس وهو ، والمعتقدات الفكر وحرية اإلنفتاح والمعرفة عبر وقبولهما واإلختالف التنوع احترام يعني إنساني مفهوم - 15

 :  وقانوني هو سياسي بل فقط أخالقيا

 االرهاب  -الوسطية            د -التطرف         ج -ب          *التسامح  -أ

 

  عديدة واحدة من التالية ليست منها :  التسامح تطبيق إلى عمان رسالة دعت التي الوسائل -16

 . اإلنسانية الكرامة وحفظ ، العدالة لتحقيق وحرياته اإلنسان حقوق إحترام -أ

 . والمذاهب األديان أتباع بين المتبادل اإلحترام -ب

  الشعوب بين والمحبة المشترك والعيش الحوار مفهوم تعزيز  -ج
 القيام على العنف و التعصب و الغلو * -د

 

 :التسامح آثار ليست من  -17
 الثقافات على اإلنفتاح -ب       . واألمم الشعوب بين المشترك العيش ثقافة نشر -أ

 . *الناس بين واأللفة المحبة إنتشارعدم  -د                      . وتقدمه اإلنساني المجتمع إزدهار -ج
 

 : البشرية المجتمعات في التطرف ظاهرة أسباب ليست من -18
  الدين تعاليم عن االبتعاد -ب                        . *والمبادئ القيم قوة -أ

 . المذهبي أو الطائفي أو العرقي التعصب صور ممارسة -د                     اإلنسان  حقوق انتهاك -ج
 

 متفق أو سائد أو مألوف هو ما وتتجاوز في اتخاذها األفراد يتشدد التي والمواقف والمعتقدات األفكار من مجموعة -19
 عليه .

 االرهاب  -الوسطية            د -ج         * التطرف -التسامح           ب -أ

 

 

 : صور أخطر المجتمع وهو في السائدة والثقافية الفكرية القواعد عن بالخروج ويتمثل -20

 األخالقي التطرف -السياسي    د التطرف -الديني           ج التطرف -ب      * الفكري التطرف -أ

 

  معين لدين للتطرف أنواعه باإلضافة ومن ، عمآل أو فكرا الدين في اإلعتدال عن الخروج وهو -21
 األخالقي التطرف -د     السياسي   التطرف -ج          *الديني  التطرف -ب       الفكري التطرف -أ

 

 . الشعوب  تجاه متجددة عنصرية مواقف إتخاذ ويعني -22

 األخالقي التطرف -د   *  السياسي  التطرف -الديني           ج التطرف -ب       الفكري التطرف -أ

 

 ذلك تطبيق عن تماما التخلي في أو ، سلوك أخالقي معين تطبيق في بالتشدد إما األخالقي اإلتزان عن الخروج ويعني -23
 . السلوك

 * األخالقي التطرف -د   السياسي   التطرف -الديني           ج التطرف -ب       الفكري التطرف -أ
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 واألموال الدماء استباحة مظاهره ومن -24

 األخالقي التطرف -د     السياسي   التطرف -ج          *الديني  التطرف -ب       الفكري التطرف -أ

 

 :المجتمعات في التطرف آثارليست من  -25
 *. البشرية المجتمعات على ايجابية نتائج ترك -أ

  . وانهيارها وتراجعها المجتمعات هذه من كثير تأخر في سببا -ب
 . اليوم العالم في يجري لما البارزة السمات أحد اصبح -ج
  وتدمير قتل من المتعصبين و للمتطرفين عمليا سلوكآ اإلرهاب ممارسة أصبحت -د

 

 : التطرف مواجهة في المجتمع دورليست من  -26
 .سبيله في والتضحية الوطن أرض عن الدفاع -أ

 .وحديثها قديمها المعنوية أو المادية الوطن مكتسبات عن الدفاع -ب
 * . الغير صحيحة  بالطرق المعلومات على والحصول بالجهل  التسلح -ج
 .االفتاء دائرة مثل معلومة أي من للتأكد الموثوقة المصادر إلى الرجوع -د
 

 األديان جميع المعتدلين من كل تجمع حرب بل األديان أو المجتمعات أو الشعوب بين ليست عالمية حربنا -27

 هي الحرب التي اوضحها جاللة الملك امام :   والمعتقدات األديان جميع من المتطرفين كل ضد والمعتقدات
 مجلس االمن  -اليونسكو  د -محكمة العدل الدولية             ج -الجمعية العمومية   *                    ب -أ

 

 االسئلة الوزارية على هذه الوحدة  

 :  الملك الهاشمي الذي صدرت في عهده رسالة عمان هو  -1

 طالل بن عبدهللا  -عبدهللا األول    د -ج    *عبدهللا الثاني  -الحسين بن طالل   ب -أ

 

 : المفهوم اإلنساني الذي يعني احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات هو  -2

 *التسامح  -االعتدال                    د-الوسطية                  ج -التطرف          ب -أ

 

 تقبل آراء اآلخرين هو :التطرف الذي من مظاهرة التعصب للرأي اآلخر وعدم  -3

 الديني  –د                  *الفكري  -األخالقي                  ج -السياسي           ب -أ

 

 المنهج الفكري القائم على اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة هو :   -4

 المساواة  -الرحمة          د -التسامح               ج -ب        8الوسطية   -أ

 

 : العام الذي صدرت فيه رسالة عمان هو -5

 * 2004-د               2003 -ج             2006  -ب               2005 -أ

 

 هي :  2006الدولة التي عقد بها مؤتمر )الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة( عام  -6

 البحرين  -مصر            د -ج       *األردن    -العراق          ب -أ

 

 :  الدولة التي عقد بها المؤتمر الثاني والذي جاء بعنون "الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة" هي  -7

 البحرين  -د           *األردن   -السعودية         ج -الكويت          ب -أ

 

 التطرف الذي يعني اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاة الشعوب هو :   -8

 *التطرف السياسي-التطرف الفكري                د -التطرف االخالقي                ج -التطرف الديني                    ب -أ

 

 :العام الهجري الذي صدرت فيه رسالة عمان هو  -9

 1426-د               * 1425 -ج               1428 -ب                   1430 -أ
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 :  استباحة الدماء واألموال من مظاهر التطرف  – 10

 السياسي -الفكري                د -ج              *الديني   -األخالقي                ب -أ

 

 الوحدة الخامسة 

 

 :المؤسسات الدستوية في األردن  ليست من  -1

 * المحكمة الدستورية -سلطة قضائية .                    د -ج     سلطة تشريعية  -ب                        سلطة تنفيذية -أ

 

 : مكونات السلطة التنفيذية من  -2

  مجلس االمة  -مجلس النواب         د -مجلس االعيان         ج -ب               *مجلس الوزراء -أ

 

أن عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك المملكة األردنية الهاشمية من  التي جاء بها  - 28- المادة – 3

 :الدستور األردني 

 طالل بن عبدهللا  -د               *عبدهللا األول  -ج      عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 

 طبقة بعد طبقة :تنتقل والية الملك من الملك الى  .........  و هكذا  -4

 اصغر اخوته  -اكبر اخوته            د -اصغر ابنائه                      ج -اكبر ابنائه   *                   ب  -أ

 

 : المرتبطة بالسلطة التشريعية  صالحيات الملكمن  -5
 تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء . -ب                                         اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك . -أ

 *تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضاءه  -د  و القائد االعلى للقوات المسلحة    تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات  -ج
 
 
و يعين قائد الجيش و الدرك و المخابرات و  الذي يمنح االوسمة و االلقاب و يوقع االتفاقيات و يعلن الحرب و السلم -6

 هو :  القائد االعلى للقوات المسلحة و يعين ولي العهد و رئيس الوزراء 
 رئيس مجلس النواب  -د             *الملك  -رئيس مجلس االعيان           ج -رئيس الوزراء            ب -أ

 
 الدولة هي : المؤسسة المسؤولة عن الوالية العامة لشؤون  -7
 مجلس االمة   -مجلس النواب         د -مجلس االعيان         ج -ب               *مجلس الوزراء -أ

 
 يتم تشكيل مجلس الوزراء حسب التالي باستثناء واحدة :  -8

 ختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسمياً بتشكيل الوزارة .ي -أ 

 * رئيس مجلس النواب .ويعرض اسماؤهم على ، يختار رئيس الوزراء الوزراء  -ب

 يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري أمام جاللة الملك . -ج

 يتقدم مجلس الوزراء ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر من تشكيله للحصول على الثقة . -د

 
 يتم تغيير الحكومات السباب واحدة من التالية ليست منها :  -9

 إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة فقدت قدرتها على بذل المزيد من العطاء  -أ

 ارتكابها مجموعة من األخطاء افقدتها ثقة الملك وثقة الشعب . -ب

 أن تكون جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متميز أو سياسة عربية خارجية مستجدة . -ج

 تستجيب الى كل الظروف . * ان استطاعت التقدم في الدولة و كانت -د
 

 من تشكيله للحصول على الثقة ........يتقدم مجلس الوزراء ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب من خالل  -10
  شهرين-د                       اسبوعين  -ج                       *شهر  -ب                  اسبوع  -أ

 

على كتاب التكليف السامي الذي وجهه إليه جاللة الملك وتتعهد بتنفيذه في مدة وتسأل من خطة عمل الحكومة بناًء  -11
 هو : مجلس النواب عن اإللتزام بتنفيذه

  بيان الشعبي -د          بيان االعيان   -ج            بيان النواب  -ب             *بيان الوزاري  -أ 
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 :مهام مجلس الوزراء ليست من  -12
 إقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة . -ب                 *الموازنة العامة للدولة  اقرار -أ

 تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيد الداخلي. -د      إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. -ج
 

 : أقسام السلطة التشريعية  -13

 * الملك و مجلس االمة  -الملك          د -ج               مجلس النواب  -ب                مجلس األعيان -أ

 

 الركيز االساسية في الحكم للدولة االردنية هي : -14

  المحكمة الدستورية -سلطة قضائية .                    د -ج      * سلطة تشريعية  -سلطة تنفيذية                        ب -أ

 

 يتكون مجلس االمة من :  -15

   مجلس النواب فقط  -د        و االعيان * مجلس النواب  -ج        و الورزاءاالعيان  -ب       و النواب  الوزراء -أ

 

 يتم اختيار النواب عبر :  -16

 تعيين من رئيس الوزراء  -تعيين من الملك          د -تعيين من رئيس مجلس النواب          ج -اقتراع سري *        ب -أ

 

عدد  .......هو عدد من أعضاء يعينهم الملك بإرادة ملكية وال يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس مجلس االعيان  -17
 : مجلس النواب

  ربع-د                       *نصف   -ج                       مماثل   -ب                  ضعف   -أ

 

 :طة التشريعية لاختصاصات السليست من  -18
 منح الثقة للحكومة . -ب                                          تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب .  -أ

 *الموازنة العامة  اعداد -د             مسائلة الحكومة حول األمور العامة وإستجوابها ومراقبة ادائها  -ج
 

 الرقابية  : اختصاصات السلطة التشريعية من  -19
 * منح الثقة للحكومة  -ب                                          تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب .  -أ

 الموازنة العامة  اعداد -د              اقرار الموازنة العامة                                                  -ج
 
 السلطة القضائية سلطة مستقلة تتوالها :  -20 
 *  المحاكم  -الملك          د -مجلس النواب                ج -مجلس األعيان                ب -أ

 

إستقاللية تامة إذ يعينون ويرقون ويعزلون في المحاكم النظامية بقرار من المجلس القضائي القضاة يتمتعون  -21

 بـ :  ويقترن

 قرار مجلس اعيان  -قرار مجلس نواب          د -ارادة ملكية سامية *        ج -بقرار مجلس الوزراء       ب -أ
 

 القضائية :ليست من اختصاصات السلطة  -22

 تطبيق القانون  -حماية الحقوق        د -دعوة المجتمع الى االنحراف  *       ج -الفصل بين المتخاصمين        ب  -أ

 

 :وهو قمة هرم السلطة القضائية في األردن ويجسد مع مجلس األمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات  -23
  المحكمة الدستورية -.                    د* المجلس القضائي  -ج       سلطة تشريعية  -ب                  سلطة تنفيذية -أ

 

وهي سلطة مستقلة مصونة من تدخل أي جهة سواء أكانت رسمية أو غير رسمية وجلساتها مفتوحة أمام  -24

 :  الناس 

 *  المحاكم  -د          مجلس الوزراء -مجلس النواب                ج -مجلس األعيان                ب -أ

 

 : الدينية على  المحاكم تشتمل  -25

 .المحكمة الدستورية  -د                 محاكم خاصة . -ج *          شرعية و طوائف  محاكم -ب        محاكم نظامية -أ
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 : 1946حتى اإلستقالل  1929 من عامجالس تشريعية ما بي .........شكلت  -26

 7 -د                   6 -ج                 *  5 -ب              4 -أ

 

 تميز المجالس التشريعة بعدة امور واحدة من التالية ليست منها :  -27

 حل مؤقت للفراغ الدستوري * -مراقبة العمل الحكومي           د -التفاعل مع القضايا       ج –النشاط السياسي     ب  -أ

 

 تم تعديل قانون االنتخاب لضمان مشاركة الفسطينين عام :  -28

 1959-د                   1958-ج                    1957 -ب                *    1950 -أ

  

 :متى بدأ األردن يقطف ثمار التطور الدستوري  - 29

  1959-د                   1958-ج                    1957 -ب                   * 1956 -أ

 

........ حيث وكان على رأسها  1956وهي أول حكومة حزبية إئتالفية تشكلت عام  :الحكومة الوطنية  -30

 وكانت في المجلس النيابي الرابع :   ( مقعد  40( مقعد من اصل ) 26حصدوا ) 
 * سليمان النابلسي -حسين الطروانة         د -راضي عناب       ج -هاشم              ب ابراهيم -أ

 

  :متى جرى أخر إنتخاب مجلس نيابي يجمع بين الضفة الشرقية والغربية  -31

  1969-د                       1968 -ج                         * 1967ب              1966 -أ

 

 عدة امور واحدة من التالية ليست منها : نتج عن احتالل إسرائيل للضفة الغربية  -32

 تأجلت جلسات مجلس األمة . -ب                      تعطلت وظيفة السلطة التشريعية -أ

 *ألكثر من مرة  الرابع ي بمددت جلسات النيا -د      ي التاسع ألكثر من مرة بمددت جلسات النيا -3

 
 

 :إلى متى بقي األردن دون إنتخابات نيابية )معطلة(   -33

 * 1984 -د                  1983-ج               1981 -ب             1980 -أ

 

 الوطني عام : االتحاد تم تشكيل   -34

 1978 -د                  1976 -ج                1974 -ب                  * 1972 -أ

 

  :المجلس الوطني اإلستشاري عام  تم تشكيل  -35

 *1978 -د                  1976 -ج                1974 -ب                   1972 -أ

 

 تم انشاء المجلس الوطني االستشاري لعدة اسباب واحدة من التالية ليست منها :  -36

 ة .إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبي -ب            حل مؤقت لسد الفراغ الدستوري . -أ

 حل دائم عن الحياة النيابية * -د           تحمل المسؤولية في صنع القرار . -ج
 

 :لعدة اسباب واحدة من التالية ليست منها  1984صدور اإلرادة الملكية بدعوة مجلس األمة لإلجتماع عام  -37

 عودة االحزاب *  -ملء مقاعد نيابية          ج -تعديل بعض مواد الدستور         ج -حل المجلس االستشاري     ب -أ

 م لملء .......... مقاعد نيابية بسبب وفاة االعضاء : 1984تم اجراء انتخابات فرعية عام  -38

 10 -د                  9 -ج              *  8 -ب                   7 -أ

 

 الى متى استمر المجلس النيابي العاشر :  -39

 *1988 -د                  1986 -ج                1984 -ب                   1982 -أ

 

ليست لعدة اسباب اي من التالية  1989) المجلس النيابي الحادي عشر( دعا الملك الحسين بن طالل الى انتخابات  -40

 منها :

 االزمة االقتصادية  -فك االرتباط           د -استكمال مسيرة االصالح       ج -ملء المقاعد الشاغرة *         ب -أ
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 : 1997 آخر المجالس النيابية في عهد الملك حسين بن طالل -41
 عشر الثاني -د                       عشر الخامس -ج            عشر الرابع  -ب                * الثالث عشر -أ

 

 تطورت الحياة النيابية في عهد الملك عبد هللا الثاني لعدة اسباب و احدة من التالية ليست منها :  -42

 نظرا الى توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر ثقافة الديمقراطية . -أ

 المجتمع االردني كافة .تعزيز مفهوم المشاركة السياسية الطياف  -ب

 دعوته النشاء هيئة مستقلة لالنتخاب  -ج

 التاكيد على ضرورة وقف االحزاب  .  * -د

 
 أجري إنتخابات المجلس النيابي الرابع عشر -43

 2019 -د                  2013 -ج                2007 -ب                  * 2003 -أ

 

 عشر الخامسأجري إنتخابات المجلس النيابي  -44

 2019 -د                  2013 -ج               * 2007 -ب                   2003 -أ

 

 2012حسب قانون  عشر السابعأجري إنتخابات المجلس النيابي  -45

 2019 -د                *  2013 -ج                2007 -ب                   2003 -أ

 

 :  2016أهم ما جاء في قانون إنتخاب النيابي في عام  - 46

 و اعتماد القائمة النسبية المفتوحة  بدل الصوت الواحد  *للكوتا النسائية  15بينهم  130أصبح عدد النواب  -أ

 .اعتماد الصوت الواحد  للكوتا النسائية  15عضو بينهم  120أصبح عدد النواب  -ب

 .و اعتماد القائمة النسبية المفتوحة  بدل الصوت الواحد  للكوتا النسائية  20عضو بينهم  130أصبح عدد النواب  -ج

 فقط مقعد للكوتا النسائية  20عضو بينهم  120أصبح عدد أعضاء المجلس النواب  -د

 

 والبلدي للنساء . هي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجلس النيابي -47
 االحكام العرفية -د           *الكوتا النسائية  -ج                البيان الوزاري  -ب      الحكومة الوطنية  -أ

 

 تم تأسيس الهيئة المستقلة لالنتخابات في عام :  -48

 2019 -د                *  2012 -ج                2007 -ب                   2003 -أ

 

وأنصفه إلى  1921الذي شكل أول حكومة أردنية عام  ................منذ تأسيس إمارة شرق األردن عندما تأسس  -49

 :عض الزعماء الوطنيين في األردن ب

  اللجنة التنفيذية حزب  -د        * حزب االستقالل  -ج      حزب الشعب االردني  -حزب االخاء االردني           ب -أ

 

 من مطالب االحزاب الوطنية  :   -50

 استقالل االردن * -الوحدة العربية           د -وقف الهجرة اليهودية الى فلسطين   ج -رفض وعد بلفور           ب  -أ

 

 واحدة من التالية التي لم تكن من سبب نشاط االحزاب بعد االستقالل :  -51

 *  1948حرب عام  -د     1952إصدار الدستور عام  -3       وحدة الضفتين  -2        اإلستقالل  -1
 

 و على رأسها  : 1957– 1956عام اول حكومة حزبية تشكلت  – 52

 رشيد النابلسي  -د        *سليمان النابلسي  -حسين الطراونة         ج -رشيد طليع             ب -أ

 

 : و اعتبر جمعية خيرية اجتماعية الحزب الذي لم يتم إيقافه بسبب توتر األوضاع  -53

 حزب الوحدة -حزب االستقالل           د -ج        حزب الشعب االردني  -ب       *  جماعة األخوان المسلمين -أ

 

حالة الطوارىء حتى تزول الظروف هي مجموعة من القوانين التي تلجأ إلى الدولة في حالة األزمات وتعلن فيها  - 54

 : تم األمن واإلستقرار في البالدالطارئة وتمنح فيها السلطة التنفيذية صالحيات واسعة حتى ي

 االتحاد الوطني  -د           *األحكام العرفية    -ج      المجلس الوطني االستشاري -أـ الكوتا النسائية           ب
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 : 1989بية بعد عام زكان يطلق على الحياة الح  -55

 البداية الديمقراطية  -د        التوقف الديمقراطي          -ج       االنطالق الديمقراطي -ب          *  التحول الديمقراطي  -أ

 

 : عام  الذي جاء بعد  مرحلة التحول الديمقراطي  صدور الميثاق الوطني تم  - 56

 1994 -د           1993 -ج                1992-ب                  1991 -أ

 

 عام :  قانون االحزاب تم  صدور  - 57

 1994 -د           1993 -ج              *  1992-ب                  1991 -أ

 

 عام :  تعديل قانون االحزاب تم   - 58

 2008 -د        *   2007  -ج                2006-ب                  2005 -أ

 

 : األحزاب ليصبح عدد المؤسسين  2015في  عدل قانون -59

  250 -د             300  -ج            500 -ب             * 150 -أ

 

 :  1991ليست من مبادئ الميثاق الوطني عام  -60

 العام للتنظيمات واألحزاب السياسية .ل الديمقراطي في السلوك عماحترام قواعد ال -أ

 * السماح ألحزاب باستئناف عملها والمشاركة في اإلنتخاباتعدم  -ب

 قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات األخرين . ترسيخ  -ج

 .فة المدنية والديمقراطية للدولة الحفاظ على الص -د
 

 واحدة من التالية ليست منها : الحريات األساسية للمواطنين الميثاق الوطني عدد من ضمن  -61

 وقف عمل االحزاب * -د      تكافىء الفرص . -ج     تحقيق العدالة والمساواة  -بحرية الرأي   -أ

 مثلت االحزاب العديد من االتجهات الفكرية بعد قانون االحزاب واحدة من التالية ليست منها : -62

 تخريبة *  -اديلوجية               د -قومية               ج -وطنية          ب  -أ

 

 االسئلة الوزارية على هذه الوحدة  
 السلطة التي تختص بإقرار الموازنة العامة للدولة هي  : -1

 السياسية  -القضائية             د -التنفيذية                     ج -ب        *التشريعية  -أ

 

 م , وقد عرفت باسم الحكومة  : 1956تم تشكيل أول حكومة حزبية ائتالقية في األردن عام  -2

 العربية   -د          *الوطنية   -المحلية                     ج -القومية           ب -أ

 

 العام الذي تأسست فيه الهيئة المستلقة لالنتخاب هو  :- 3

 2013-د                       2010 -ج                      * 2012 -ب                  2011 -أ

 

 ان اعداد الموازنة العامة للدولة من مهام  : -4

 ديوان المحاسبة  -ألعيان           دمجلس ا -مجلس النواب           ج -ب            *مجلس الوزارء   -أ

 

 العام الذي جرى فيه انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع بين الضفتين الشرقية والغربية هو :  -5

  1970-د                     *  1967 -ج                       1969 -ب                   1968 -أ

 

 م هو  : 1921الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية عام  -6

 *حزب االستقالل   -حزب اللجنة التنفيذية            د -حزب األمة              ج -حزب الشعب               ب -أ 

 

 السلطة التي تختص بمنح الثقة للحكومة هي : -7

 السلطة الرابعة  -السلطة التنفيذية       د -السلطة القضائية   ج -ب       *السلطة التشريعية   -أ
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 ( من الدستور األردني أن عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك  : 28جاءت المادة )-8

 عبدهللا الثاني   -د         * عبدهللا األول ابن الحسين -طالل بن عبدهللا         ج -الحسين بن طالل         ب -أ

 

 من المحاكم الدينية في األردن  : -9

 المحكمة الدستورية -المحاكم الخاصة                  د -ج              * محاكم الطوائف -المحاكم النظامية           ب -أ

 

 صول على الثقة هي :المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانه الوزاري لمجلس النواب للح -10

 أربعة أشهر  -ثالثة أشهر            د -شهرين                   ج -ب                    *شهر   -أ

 

 كبر كتلة ائتالفية حزبية هو  : أالمجلس النيابي الذي شهد ظهور  -11

 الخامس  -د         *الرابع  -األول             ج -الثاني             ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أنشىء في عهده المجلس الوطني االستشاري هو  : -12

 *الحسين بن طالل  -عبدهللا الثاني                    د -عبدهللا األول                 ج -طالل بن عبدهللا               ب -أ

 

 من صالحيات  :تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم  – 13

 مجلس األعيان -مجلس النواب                  د -ج                  *الملك   -مجلس الوزراء                     ب -أ

 

 آخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين بن طالل هو  :  -14

 *الثالث عشر  -د                       الخامس عشر-الرابع عشر                    ج –الحادي عشر         ب  -أ

 

 الوحدة السادسة 
 :  في عهد الملك عبد هللا االول  بين عاميالتي مر بها الجيش العربي أثناء تطورها   االولى ة المرحل - 1

  1999 – 1977 -د               1976 – 1967  -ج       1966 – 1953  -ب         *  1953 – 1921  -أ

 

 :  في عهد الملك الحسين بن طالل  التي مر بها الجيش العربي أثناء تطورها بين عامي  الثانية المرحلة  - 2

  1999 – 1977 -د               1976 – 1967  -ج      * 1966 – 1953  -ب           1953 – 1921  -أ

 

 :   في عهد الملك الحسين بن طالل  التي مر بها الجيش العربي أثناء تطورها بين عامي  الثالثة المرحلة  - 3

  1999 – 1977 -د            *   1976 – 1967  -ج       1966 – 1953  -ب           1953 – 1921  -أ

 

 :   في عهد الملك الحسين بن طالل  التي مر بها الجيش العربي أثناء تطورها بين عامي  الرابعة المرحلة  - 4

 * 1999 – 1977 -د               1976 – 1967  -ج       1966 – 1953  -ب           1953 – 1921  -أ

 

 :  في عهد الملك عبد هللا الثاني التي مر بها الجيش العربي أثناء تطورها بين عامي  الخامسة  المرحلة  -5

 * االن – 1999 -د               1976 – 1967  -ج       1966 – 1953  -ب           1953 – 1921  -أ

 

 : التالية باستثناء  تشكيالت الجيش األولى -6

 .  القوة العربية -د              *  المخابرات  -ج     .  االمن العام  –ب        .         السيارة القوة -أ

 

 :  جندي 250ضابط و 25األمير عبدهللا بن الحسين من الحجاز إلى معان وتكونت من هي القوة التي جاءت مع  -7

 .  الفرسان -.              د الدفاع المدني قوة  -ج     * القوة العربية   –.         ب  السيارةالقوة  -أ

 

 تكونت قوة السيارة من سرايا الفرسان و المشاة و بلغ عددهم : -7

  850 -*            د 750 -ج                 650 -ب               550 -أ

 

 تكونت قوات االمن العام من الهجانة و ..... : -8

 .  القوة العربية -د              *  الدرك الثابتة  -ج     .  سرايا الفرسان  –.               ب  السيارةالقوة  -أ
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 :التطورات التي مر بها الجيش العربي في المرحلة األولى  ليست من -9
  م .1923إلغاء قوة األمن العام وإلحاقها بقوة السيارة عام  -أ

 . 1923إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام  -ب
 تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية . -ج
 * تعريب قيادة الجيش العربي  -د

 

 : / آذار /  1الجيش األردني تعريب قيادة تم  -10

  1955-د            *  1956 -ج                 1965 -ب               1966 -أ

 

 :1956كان عدد الضباط اإلنجليز في الجيش العربي عام  -11

  66-د             * 64 -ج                 62 -ب               60 -أ

 

 تم تعريب قيادة الجيش في عهد الملك :  -12

 *الحسين بن طالل  -عبدهللا الثاني                    د -عبدهللا األول                 ج -طالل بن عبدهللا               ب -أ

 

 اول قائد للجيش العربي االردني من اصول عربية هو :  -13

 رشيد النابلسي  -د        * راضي عناب  -اونة         جحسين الطر -رشيد طليع             ب -أ

 

 ليست من التطورات التي طرأت على الجيش في المرحلة الثانية :  -14

 وخروج القوات البريطانية من األردن  1957إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية  -أ

 أعداد المنتسبين في الجيش من ضباط وجنود في هذه المدة . ازدياد -ب

 تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش . -ج

 *تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية . -د
 

 عدة واحدة من التالية ليست منها :  1967 – 1953التطورات في أعداد المنتسبين في الجيش من عام  -15

 الف * 15:  1948 -د            ألف 55:  1967 -ج        ألف 25:  1956 -ب         ألف 20:  1953 -أ
 

 :  األلوية التي دخلت على الجيش في المرحلة الثانيةليست من  -16

 *الطيرانألوية جديدة على  -د     المدفعية .كتائب  -ج   سالح الدروع الملكي . -ب   ألوية الحرس الملكي . -أ

 

 في المرحلة الثانية و احدة من التالية ليست منها :  ألوية جديدة على المشاةدخلت  -17

  لواء الخندق * -د              لواء اليرموك  -ج           لواء حطين  -ب         لواء القادسية  -أ

 

 واحدة من التالية ليست من المعارك التي خاضها االردن في المرحلة الثالثة :  -18

 * 1948حرب النكبة    -د    . 1973حرب تشرين  -ج    1968 حرب الكرامة  -ب    1967حرب حزيران  -أ

 

 : التطورات التي حدثت في المرحلة الثالثة ليست من  -19

                                               تنظيم الجيش على أساس الفرق -لمكافة االرهاب و استهداف االرتال العسكرية     ب تشكيل القوات الخاصة -أ 

 البحري  * تطوير منظومة الدفاع  -د                                                 إنشاء المركز الجغرافي الملكي  --ج

    

 في المرحلة :  مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحةاول  -20

 الخامسة  -الثالثة *              د -الثانية                ج -الرابعة               ب -أ

 
 ليست من التطورات التي طرأت على الجيش في المرحلة الرابعة  :  -21

 إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية . -ب            إنشاء جامعة مؤتة العسكرية )الجناح العسكري( -أ

 المسمى إلى القوة البحرية الملكية  تغييرتطوير قوة خفر السواحل و -د                  تعريب قيادة الجيش *  -ج
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 ليست من التطورات التي طرأت على الجيش في المرحلة الرابعة  :  -22

 *العسكرية  الرجالتأسيس إدارة شؤون   -ب                                      تطور سالح الجوي الملكي -أ

 المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية   -بجامعة مؤتة العسكرية د 1998الحاق كلية االميرة منى للتمريض  -ج

 

 في التدريب: صدور قانون خدمة المعلم الذي ينص على إلحاق الذكور من ما بلغ بسن .......... -23

 * 18 -د                    17 -ج                  16 -ب                  15 -أ

 

 :  تخليداً لشهداء الجيش العربي األردني متحفاً وطنياً يسجل التاريخ األردن للحديث هو  -24

 جامعة مؤتة  -القوات الخاصة         د -قانون خدمة العلم            ج -*             ب   صرح الشهيد -أ
 

 ليست من التطورات التي طرأت على القوات المسلحة في المرحلة الخامسة :  -25

 *  إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام المناطق العسكرية إلى نظام الفرق. -أ

 العمل بنظام القواعد العسكرية وإدخال طائرات نقل وقتال حديثة .استمرار سالح الجو  -ب

 إنشاء مركز أدارة األزمات . -ج

 استخدام نظام النقل اإلداري . -د
 

 تم ادخال الحواسيب على القوات المسلحة في المرحلة   :  -26

 الخامسة * -د الثالثة               -الثانية                ج -الرابعة               ب -أ
 عام .................. للمعدات المدنية و العسكرية  تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير -27

 * 1999-د              1998 -ج                 1997 -ب               1996 -أ

 

 واحدة من التالية ليست من االدوار القوات المسلحة االردنية :  -28

 الدورالعدواني *  -الدور التنموي              د -الدور االنساني             ج -الدور العسكري           ب -أ

 

 من مهامها : للقوات المسلحة تشكيالت القوى البشرية  واحدة من التالية ليست  ةمن االدوار التنموي -29

 متميزة . يةتدريب على خطط وبرامج تأسيس -ب                   تنفيذ مهامها في الحرب والسلم . -أ

 *  إصدار الخرائط والمخططات   -د     م إلى صفوفها ضباط وأفراد .ضتعليم من ين -ج
 

 وواحدة من االتية ليست منها  :  تقديم الخدمة التعليمية للمجتمع األردني للقوات المسلحة ةمن االدوار التنموي -30

توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين  -ب  توفير التعليم المجاني في مدارس تعليم وثقافة عسكرية -أ

 *  الحرب والسلم  تنفيذ مهامها في -د    المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية -ج
 

 مثال على مشروع بين الجامعات األردنية والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا : -31

 مس مع الجمعية العلمية الملكية .مشروع طاقة الش -ب *       مشروع طاقة الرياح مع الجمعية العلمية الملكية  -أ

 مشروع طاقة الغذاء مع الجمعية العلمية الملكية . -د         مشروع طاقة المياه  مع الجمعية العلمية الملكية . -ج

 

 من االدوار التنموية للقوات المسلحة دعم القطاع الصناعي و واحدة من التالية ليست منها :   -32

 تقديم الخدمات الفنية لصيانة األجهزة والمعدات في المصانع  -أ

 واألكسجين واألثاث .إنشاء العديد من المصانع مثل : مصنع الدهان  -ب

 وفكس .سالمشاركة في المعارض الصناعية التي تقام داخل األردن وخارجه مثل معرض ايدكس و -ج

 *        المشاركة في إعداد البحوث العلمية -د
 

 من االدوار التنموية للقوات المسلحة الرعايا الطبية اي من التالية ليست من المراكز التابعة لها  منها :  -33

   المستشفيات العسكرية ومستشفيات الخدمات الطبية  -ب                                الخدمات الطبية الملكية  -أ

 المستشفيات الخاصة *  -د                                مدينة الحسين الطبية .  -ج
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 واحدة من التالية ليست من مهامها :  مجال الزراعة والري  من االدوار التنموية للقوات المسلحة -34

 إستصالح األراضي الزراعية . -ب       الترابية في البادية األردنية . السدودإنشاء  -أ 

 عالج المواطنين و االشقاء العرب *  -د                                 شق الطرق الزراعية . -ج

 

بالتعاون مع الوزارات  الزراعية والمائية في القوات المسلحةهو الفرع المسؤول عن تنفيذ مشاريع  -35

 المختصة : 

 سالح الجو  -سالح الهندسة *             د -سالح االتصاالت           ج -سالح الدفاع          ب -أ

 

 ) بالقوة البحرية الملكية  (  الغرق البحث والتحري واإلنقاذ في حاالتو  فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج  -36

  من المهام المتعلقة بـ : 

 القوى البشرية  -الصناعي            د -الزراعة              ج -االخالء و االنقاذ  *     ب  -أ 
 

 وهي الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات   -37
  القوة العربية -د            * المركز الجغرافي الملكي  -ج                  امن اف ام  -ب                  شرطة البيئة  -أ

 

  بعدة امور اي التالية ليست منها :  تسهم القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير -38

 لسكنية لمنتسبي القوات المسلحة إنشاء المباني ا -ب                            . الخاصة *عن طريق بناء المباني  -أ

 إقامة السدود . -د      منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة . -ج

 

لعدة اسباب واحدة اختيار األمم المتحدة قوات المسلحة األردنية لتؤدي دوراً في مهام حفظ السالم الدولية  -39

 من التالية ليست منها  :

 إنعاكس لرسالته وأمانه بالدور اإلنساني النبيل  -ب        الدولية التي يتمتع بها .إنطالقاً من المكانة  -أ

 عدم االنظباط *  -د                                          السمعة الطيبة  -ج

 

 : فيها قوات المسلحة األردنية في قوات حفظ السالم الدولية تالمواقع التي شارك من  -40

 . استراليا  -د                                 سوريا  -ج            . اسبانيا  -ب                                  * هايتي  -أ

 

 و ............. : المستشفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في العالم كالعراق وغزة تم تسيير  -41

 فرنسا  -بريطانيا                د -افغانستان *                ج -روسيا                 ب -أ

 

 .... وارتبط بوزارة الداخلية عام 1956وفصل عام  تأسيس الجيش العربي األردني حيث كان جزئاً منه تم  -42

  1957 -د             1960 -*         ج  1958 -ب            1965 -أ
 

 :مهام األمن العام  ليست من  -43
 واألعراض واألموال . حالمحافظة على النظام واألمن وحماية األروا -أ

 منع الجرائم والعمل على إكتشافها وتفقدها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة . -ب
 إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء . -ج
 * مكافحة التجسس  -د
 

 :اإلستحداثات التي شهدها جهاز األمن العام في عهد الملك عبدهللا الثاني  ليست من   -44

 وحدة األمن وتشجيع اإلستثمار . -ب                إدارة الشرطة البيئية .  -أ

 *  القوة العربية  -د            )أف إم( FMإذاعة أمن  -ج 

 :متى تأسس جهاز الدفاع المدني  -45

  1959-د               1958-ج                   1957-ب             *  1956 -أ
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 :واجبات الدفاع المدني ليست من  -46
 *توعية المواطنين بإجراءات الوقاية والسالمة العامة ومتابعتها عدم حماية األرواح والممتلكات العامة وعدم  -أ

 وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها  وإعداد أفراد مؤهلين لهذه العمليات .القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ  -ب
 توفير وسائل إنذار من الغازات والكوارث وأدواته واإلشراف عليها . -ج
 تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من قطاعين العام والخاص . -د
 

السارية على الضباط  هي دائرة ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها القوانين المخابراتقوات  -47

 :  و تأسست عام وأفراد القوات المسلحة األردنية )الجيش العربي(
  1966-د               1965-ج                  *  1964-ب              1963 -أ

 

 :المهام التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة ليست من  -48
 مقاومة التخريب الفكري  -ب             جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى صانع القرار السياسي . -أ

 مكافحة التجسس . -د                                               *   مقاومة التخريب الماديعدم  -ج
 

 من الذي يكلف المخابرات بعملها  و تكون ذات طابع سري :  -49
 قاضي القضاة  -رئيس الوزراء *            د -رئيس االعيان        ج -رئيس النواب               ب -أ

 

 بعدة امور اي من التالية ليست منها :  تتعامل دائرة المخابرات العامة في تحقيق مهامها  -50

 ام التام بمعايير حقوق اإلنسان .اإللتز -ب                    القوانين والتشريعات النافذة .وفق  -أ

 المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالميةمواكبة  -*             د احترام كرامة المواطن وحريته .عدم  -ج
 

 على اسس واحدة من التالية ليست منها : يتم اختيار ضباط المخابرات العامة  -51

 درجة جامعية أولى للحد األدنى . يحملون -ب          معايير الكفاءة والتأهيل العلمي  وفقبعناية و -أ

 يجب ان يكون تجاوز الخمسين من عمره *   -د              يخضعون لدراسات وعمليات متخصصة -ج

 

 :متى تأسست قوات الدرك   -52

  2009د              *  2008 -ج               2007 -ب                 2006-أ

 

 :الواجبات االمنية واإلنسانية لقوات الدرك ليست  - 53
 ؤسسات والمصانع الحيوية للدولة .حماية الم -ب                    توفير البيئة األمنة للمواطن األردني . -أ

 توفير المظلة األمنية للمهرجانات والفعاليات  -د *        حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة  عدم  -ج
 

 كانت نواة الجيش االردني متكونة من : -54
 المخابرات  -الدرك                د -الدفاع المدني               ج -رجال الثورة العربية الكبرى *      ب  -أ

 
 

 االسئلة الوزارية على هذه الوحدة  
 العام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني هو  :  – 1

  1957 -د         1954 -ج              *  1956 -ب                     1955 -أ

 

 المرحلة التي تم تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية من مراجل تطور الجيش العربي هي  :  – 2

 األولى  -د         *الرابعة  -الثالثة                  ج -الثانية                     ب -أ

 

 م هو  : 1958الجهاز األمني الذي أصبح تابعا لوزارة الداخلية منذ عام  – 3

 *األمن العام  -قوات الدرك     د -المخابرات العامة   ج -فاع المدني           بالد -أ

المرحلة التي شهدت القرار التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي من مراحل التطور التاريخي للقوات المسلحة  – 4

 األردنية هي  : 

 الرابعة  -د      *الثانية   -األولى                  ج -الثالثة                   ب -أ
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 الحرب التي شارك بها الجيش العربي األردني بالقتال على الجبهة السورية هي  :  -5

 * 1973حرب تشرين  -د   1948حرب فلسطين  -ج   1968حرب الكرامة  -ب  1967حرب حزيران  -أ

 

 الجيش العربي في مجال  : إن منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة هي إحدى مساهمات -6

 اإلنقاذ واإلخالء-التعليم والثقافة              د -القوى البشرية      ج –ب            *البناء والتعمير   -أ

 

 إن حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة األردنية هي أحد مهام :  -7

 الدفاع المدني  -المخابرات العامة                د -ج     *قوات الدرك  –األمن العام          ب  -أ

 

 من المهام التي تقوم بها القوات الخاصة في الجيش العربي األردني  : -8

 إصدار الخرائط  -بناء الجسور  د -ج  *مكلفحة اإلرهاب  -تصنيع النعدات العسكرية  ب -أ

 

 / آذار / :  1تم تعريب قيادة الجيش األردني  -9

  1955-د             * 1956 -ج                 1965 -ب               1966 -أ

 

 المرحلة التي تم فيها إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية من مراحل تطور الجيش العربي األردني هي : -10

 امسة الخ-الثالثة              د -األولى                  ج -ب              *الرابعة   -أ

 

 الجهاز األمني المسؤول عن مراقبة النقل على الطرق هو :  -11

 الدرك -د            *األمن العام   -الدفاع المدني                 ج -المخابرات العامة               ب -أ

 

 الثاني :من اإلدارات والوحدات التي استحدثت في جهاز األمن العام في عهد الملك عبدهللا   -12

 إدارة شؤون المرأة العسكرية   -مديرية الدفاع الجوي   د -ج *إدارة الشرطة البيئية  -مديرية الحرب اإللكترونية     ب -أ

 

 المرحلة التي تم بها إنشاء المركز الجغرافي الملكي من مراحل تطور القوات الملحة األردنية هي  :  -13

 األولى  -الرابعة               د -ج               *الثالثة    -الثانية                     ب -أ

 

 من الدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية :    -14

 كرواتيا   -د             *سيراليون  -صربيا                   ج -السودان                   ب -أ

 

 الجهاز األمني الذي ارتبط تأسيسه بتأسيس الجيش العربي األردني هو :  -15

 *األمن العام  -قوات الدرك           د   -المخابرات العامة             ج -الدفاع المدني                    ب -أ

 

 هي  :م 1967الجيش العربي في عام  –الحرب التي خاضتها القوات المسلحة األردنية  -16

 حرب رمضان  -حرب لبنان       د -حرب الكرامة       ج -ب           *حرب حزيران  -أ

 

 الجهاز األمني الذي من مهامه توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث هو  :  -17

 برات العامة دائرة المخا -د       *الدفاع المدني   -قوات الدرك            ج -األمن العام           ب -أ

 

 الجهاز األمني األردني الذي من مهامه وواجباته مكافحة التجسس  : -18

 الدفاع المدني  -األمن العام                د-ج                  *دائرة المخابرات العامة -قوات الدرك              ب -أ

 

 الوحدة السابعة 
 :الزراعة ة أهميواحدة من التالية ليست من  -1
 تعزيز االمن الغذائي . -ب              تسهم الزراعة في توفير الغذاء . -أ

 *توفير فرص عمل عدم  -د       تطوير القطاعات اإلقتصادية األخرى . -ج
 

 : قبل اإلستقالل كان معظم أهالي شرق األردن يعملون في -2

 االستثمار -الزراعة و الرعي  *                  د -ج        التجارة                 -الصناعة               ب -أ
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  النشاط اإلقتصادي الرئيس للسكان ...............بعد اإلستقالل بقيت -3

 االستثمار -الزراعة *                             د -التجارة                        ج -الصناعة               ب -أ
 

 :انتشرت في عهد اإلمارة  ت من المزروعات التيسلي المزروعات التيما هي  - 4

 *القطن -د                                                 الفول  -ج                                  الشعير  -ب              القمح  -أ

 

 لعدة اسباب اي من التالية ليست منها تراجع اإلنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية  -5

 هجرة بعض سكان الريف والبادية إلى المدن . -ب                                تطور قطاعات اإلقتصاد األخرى . -أ

 وفرة المياه * -د       تراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعة البعلية . -ج
 

 :الحكومات بدعم القطاع الزراعي  اعمالواحدة من التالية ليست من   -6
 تقديم القروض للمزارعين . -بإصدار التشريعات والقوانين الناظمة له .             -أ

 *إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية عدم  -د              تقديم الخدمات اإلرشادية والبيطرية . -ج
 

 .........قيام األردن بمشروع الزراعي األول في منطقة األغوار بشق قناة الملك عبدهللا على نهر  -7

 الفرات  -اليرموك *                   د -الزرقاء               ج -االردن                  ب -أ
 

 :  تلك السدود واحدة من التالية ليست منإنشاء السدود والحفائر الحافظة للمياه تم  -8
 * الديسي-د                  العرب-ج                 الوالة -ب                التنور  -أ

 :مشكالت القطاع الزراعي في األردن ليست من   -9
 تتناقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية  -ب                               *  الموارد المائية كثرة -أ

 ضعف التسويق الزراعي الداخلي والخارجي . -د           تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي . -ج
 

 هو : انشاء السدود والحفائر الترابية للمحافظة على المياه -10

 الشبكة المائية  -المشكلة المائية           د -الحصاد المالي                   ج -ب          *الحصاد المائي    -أ

 

 يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة لإلقتصاد الوطني والدافع للتنمية اإلقتصادية -11

 لعدة اسباب اي التالية ليست منها : 

 الدخل الفردي .تحسين  -ب                                     أثر في توفير فرص العمل . -أ

 زيادة البطالة *  -د                      جذب اإلستثمارات اإلقتصادية المختلفة -ج

 

 :  عدة صناعات واحدة من التالية ليست منها  في عهد اإلمارة قامت الصناعة على -12

 صياغة الذهب والفضة . -ب                                الحرف اليدوية كالنجارة . -أ

 مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون . -د                     *                       االلكترونيات  -جـ
 

شركة في مجال المطاحن  ..........بعد حصول األردن على إستقالله تأسيس الشركات الصناعية ووصل عددها إلى  -13
 : واألغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية وتزايد المؤسسات الحرفية في المدن األردنية الرئيسية  

  28-د                  26-ج                * 24-ب                22 -أ

 

 :ت الزراعية والصناعية المختلفة أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان عرضت فيه المنتجامتى  -14

  1928-د                  1927-ج                 1926-ب             *   1925 -أ

 

 باستثناء :اإلهتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المتتالية سبب  -15
 * من البطالة . زيادة  -ب                          إلعادة توزيع مكاتب التنمية . -أ

 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص -د                                 زيادة اإلنتاج المحلي . -ج

 
 % من مجمل الصادارات الوطنية .......جات الصناعية في السنوات الثالث األخيرة ما نسبته تشكلت المن -16

 * 90-د                  80-ج                 70-ب                60 -أ
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 بعدة امور و احدة من التالية ليست منها : تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية  -17

 االدوية * -د                  اإلسمنت -ج              الفوسفات  -ب                       البوتاس   -أ

 

 تطور الصناعات الكيماوية وفي مقدمتها صناعة -18

 االدوية * -د                  اإلسمنت -ج              الفوسفات  -ب                       البوتاس   -أ
 

 في مجاالت عدة واحدة من التالية ليست منها  التطورات في القطاع الصناعي األردني -19

 الفيزيائية *تطور الصناعات  -ب                                          التعدينية والتحويليةتطور قطاع الصناعات  -1

 تطور الصناعات اإللكترونية . -د هندسية وقطاع الحياكة واأللبسة .تطور الصناعات الورقية والبالستيكية وال -ج
 

 : المؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن  ليست  – 20

 مؤسسة المناطق الحرة  -ب                           بنك اإلنماء الصناعي  -أ

 * مؤسسة المواصفات والمقاييس -د                       مؤسسة المدن الصناعية  -ج

 

 

 أبرز مشكالت القطاع الصناعي في األردن ليست من  -21
 تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية . -ب     ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات -أ

 *   كلفة استيراد مصادر الطاقة . قلة -د                         صغر حجم السوق المحلي . -ج

 بعد : وأصبحت عمان محطة أنظار التجار في البالد العربية المجاورةنشطت التجارة  -22

 تاسيس االمارة -الحرب العالمية الثانية  *      د -الحرب العالمية االولى         ج -االستقالل             ب  -أ

 

 عديدة اي من التالية ليست منها :  نتائج البرامج التي تبنتها الحكومة إلصالح نطاق التجارة -23

  جذب اإلسثمارات . -ب                      قيود أمام إنتقال رؤوس األموال .إزالة ال -أ

 انشاء المدن الصناعية *   -د                                   توقيع اتفاقيات تجارية عدة . -ج
 

 :أهم اإلتفاقيات التجارية التي وقعتها األردن ليست من  -24
 اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة  -ب     اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية . -أ

 *االفريقي اتفاقية الشراكة بين األردن واإلتحاد  -د        اتفاقية الشراكة بين األردن واإلتحاد األوروبي . -ج
 

 منح المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله في مدةحسب سلسة مؤتمرات دافوس  -25
 يوم * 14 -يوم                        د 13 -يوم                       ج 11 -ايام             ب 10 -أ

 

في مدينة دافوس في سويسرا أو استضافة  1971هو سلسة مؤتمرات المنتدى اإلقتصادي العالمي بدأت عام  -26
 مؤتمرات . .........األردن في منطقة البحر الميت 

  9-د                *  8-ج                 7-ب                6 -أ

 

 :المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره  ليست من  -27
 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية . -ب                              الغرف التجارية . -أ

 * بنك االنماء الصناعي  -د             المؤسسة اإلستهالكية المدنية . -ج
 

 أبرز مشكالت القطاع التجاري من ليست  -28

 ار السياسي واألمني في المنطقة .عدم اإلستقر -ب                            عجز الميزان التجاري األردني . -أ

 كبر حجم السوق المحلي * -د          نفتاح اإلقتصادي وضعف المنافسة .تحديات اإل -ج
 

 :     انون تشجيع اإلستثمار عامإصدار قتم  - 29

  1997 -د               1996 -ج              * 1995 -ب           1994 -أ
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 :التطورات التي طرأت على اإلستثمار في عهد الملك عبدهللا الثاني ليست من  -30
 توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة المناسبة لإلسثمار  -ب       إنشاء هيئة اإلستثمار األردنية . -أ

 * العديد من المشاريع اإلستثمارية ايقاف -د             إنشاء منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة . -ج

 

الخاصة به والحد من بهدف تشجيع اإلستثمار وتوحيد التشريعات  2014هي هيئة حكومية مستقلة تأسست عام  -31
 :إزدواجية األدوار والمهام والصالحيات

 الصناعة  –د        * هيئة االستثمار االردنية  -ج           دافوس         -بقانون االستثمار                   -أ

 

 عديدة واجحدة من التالية ليست منها : المقومات السياحية في األردن  -32

 ع األثرية والتاريخية .المواق -ب                                    المواصالت .الموقع وطرق  -أ

 خصائص جغرافية والطبيعة لألردن -*     د  ةالمرافق والخدمات السياحية المتوفرعدم وجود -ج
 

 باستثناء : يتميز األردن بالموقع وطرق المواصالت في السياحة  -33
 متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا وأفريقيا وأوروبا .ألنه يتميز بموقع  -أ

 *يمتلك خطوطاً برية تصله بالدول المجاورة .ال  -ب
  يمتلك مطارات تسهل وصول السياح العرب واألجانب من دول العالم . -ج
 يناؤها .م عالمتسهم العقبة في استقبال السياح من مختلف دول ال -د
 

 بلغ عدد المواقع األثرية في األردن : - 34

 الف  14 –د         *الف    13 -الف           ج 12 -الف                   ب 11 -أ

 

 من هي الدائرة المسؤولة عن حماية السياح في االردن  -35

 امن اف ام  -د      شرطة البيئة          -ادارة شرطة السياحة *                ج -الدرك          ب  -أ

 

  زيارة المواقع التاريخية واألثرية والمتاحف المنتشرة في األردن -36
 السياحة الدينية   –د السياحة البيئية        -ج           السياحة العالجية          -ب                 *السياحة الثقافية   -أ

 

 : العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية الحارة وكذلك مياه البحر الميت العالجيةسياحة اإلستشفاء وزيارة المنتجعات  -37

 السياحة الدينية   –د السياحة البيئية        -ج                  *السياحة العالجية   -بالسياحة الثقافية                    -أ

 

  والمسيحيةهي زيارة األماكن الدينية المقدسة اإلسالمية  -38

 * السياحة الدينية   –د السياحة البيئية       -ج           السياحة العالجية          -بالسياحة الثقافية                    -أ

 

 : زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفاً والمناطق المنخفضة الدافئة شتاًء أو المحميات الطبيعية -39

 السياحة الدينية   –د       *السياحة البيئية  -ج           السياحة العالجية          -بالسياحة الثقافية                    -أ

 

 من المواقع التالية مثال على السياحة الثقافية    : -40

 جبل نيبو -ألمشاتي                                          د -ج           البحر الميت  -ب                         *البتراء   -أ
 

 من المواقع التالية مثال على السياحة العالجية    : -41

 جبل نيبو -ألمشاتي                                          د -ج                   *  البحر الميت -البتراء                  ب -أ

 

 المواقع التالية مثال على السياحة الدينية     :من  -42

 * جبل نيبو -ألمشاتي                                          د -ج             البحر الميت -ب                           البتراء  -أ

 

 حمامات ماعين توجد  -43

 االزرق  -د                             الطفيلة     -ج                 الشونة  -ب *                مادبا   -أ
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  الحمة األردنيةتوجد  -44

 االزرق  -الطفيلة                              د    -الشونة  *               ج  -مادبا                  ب  -أ

 

  حمامات عفراءتوجد  – 45

 االزرق  -الطفيلة  *                            د    -الشونة                 ج  -مادبا                  ب  -أ
 

 :مشكالت القطاع السياحي ليست من   -46
 *اإلستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة  -أ

 تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية . -ب
 عف اإلستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخلياً وخارجياً .ض -ج
 ضعف المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في دعم مجال القطاع السياحي . -د

 االسئلة الوزارية على هذه الوحدة  
 تعد تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة إحدى المشكالت التي يعاني منها القطاع  : -1

 السياحي  -الزراعي         د -الصناعي          ج -ب      *التجاري   -أ

 

  المنطقة التي استضاف فيها األردن مؤتمر دافوس  : – 2

 العقبة  -د            *البحر الميت    -جرش                ج -عمان                ب -أ

 

 أنواع السياحة  :يعد زيارة موقع المغطس على نهر األردن من  -3

 *الدينية   -العالجية         د -البيئية          ج -الثقافية         ب -أ

 المنطقة الذي أنجز فيها األردن مشروعه الزراعي األول هي  :  -4

 الكرك -األزرق                  د-ج                  *األغوار-العقبة                 ب -أ

 

 الذي تأسست فيه هيئة االستثمار األردنية هو  : العام  -5

  2011 -د     * 2014 -ج         2013 -ب     2012 -أ

 

 المدينة التي تقع بها حمامات عفرا هي   : -6

 الكرك  -السلط                  د-إربد                 ج-ب               *الطفيلة  -أ

 

 مة للقطاع الصناعي في األردن هي :من المؤسسات الصناعية الداع -7

 المؤسسة االستهالكية المدنية  -د   *مؤسسة المناطق الحرة -مؤسسة المواصفات والمقاييس  ج-الغرف التجارية  ب -أ

 

 الدولة التي تقع فيها مدينة دافوس هي  : -8

 *سويسرا  -بلجيكا        د -هولندا        ج -السويد      ب -أ

 

 األماكن الجبلية والغابات صيفا والمناطق المنخقضة شتاء من أنواع السياحة :  تعد زيارة -9

 الثقافية  -الدينية                   د-العالجية                  ج-ب                *البيئية  -أ

 

 إن صغر حجم السوق المحلي هو أحد المشكالت التي يعاني منها القطاع  :  – 10

 السياحي  -التجاري          د -ج      *الصناعي  -الزراعي      ب -أ

 

 م هي :  1925المدينة التي أقيم فيها أول معرض زراعي صناعي عام  -11

 *عمان  -إربد         د -معان           ج -السلط          ب -أ

 

 م هو :1946له عام النشاط االقتصادي الرئيس للسكان بعد حصول األردن على استقال -12

 السياحة  -التجارة        د -الصناعة         ج -ب       *الزراعة   -أ
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 يبلغ عدد المواقع األثرية في األردن المسجل في مختلف مناطق المملكة :  -13

 ألف   15-د           ألف         12-ج               *ألف    13-ألف                ب 14 -أ

 

 الهاشميون المقوالت التاريخية للملوك 
 .......... (  :  ان من حق االردنمن قائل هذه العبارة )  -1

 طالل بن عبدهللا  -د               *عبدهللا األول  -ج      عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 

 .......... (  : اننا نحن في جوار البلدمن قائل هذه العبارة )  -2

 طالل بن عبدهللا  -د               *عبدهللا األول  -ج      عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 

 ......... ( : من احب العرب جمع كلمتهممن قائل هذه العبارة  )  -3
 طالل بن عبدهللا   -د               *عبدهللا األول  -ج      عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 
 ( :  لقد اوصيت االهالي بوجوب دفني في القدسمن قائل هذه العبارة  )  -4

 طالل بن عبدهللا  -د               *عبدهللا األول  -ج      عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 
 سوف اذهب هناك واموات على اسوار المدينة ............ ( : من قائل هذه العبارة  )   -5

 طالل بن عبدهللا  -د               *عبدهللا األول  -ج      عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 

 ( :    يحتاج هذا البلد الى التألف .......من قائل هذه العبارة  )   -6

 *طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 

 ( :    ان العرش الذي انتهى الينا ..............من قائل هذه العبارة  )   -7

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      عبدهللا الثاني   -ب  *   الحسين بن طالل  -أ

 

 ( :    و لسوف يكبر عبد هللا .....................من قائل هذه العبارة  )   -8

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      عبدهللا الثاني   -ب  *   الحسين بن طالل  -أ

 
 ( :    كان االسود تربض في ......................من قائل هذه العبارة  )   -9

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      عبدهللا الثاني   -ب  *   الحسين بن طالل  -أ

 
 ( :    ...........ان القدس امانة عربية اسالمية ....من قائل هذه العبارة  )   -10

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      عبدهللا الثاني   -ب  *   الحسين بن طالل  -أ

 
 ( :   طموحي هو ان يحظى ...............من قائل هذه العبارة  )   -11

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      *عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 
 ( : مشتركة ..........ان التعليم يشكل ارضية من قائل هذه العبارة  )   -12

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      *عبدهللا الثاني   -ب     الحسين بن طالل  -أ

 
 ( : حربنا العالمية اليوم ليست ...........من قائل هذه العبارة  )   -13

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج      * عبدهللا الثاني   -ب    الحسين بن طالل  -أ

 
 ..............( : تعرض العالم الى تهديد خطير من.من قائل هذه العبارة  )   -14

 طالل بن عبدهللا  -د            عبدهللا األول     -ج   *    عبدهللا الثاني   -ب    الحسين بن طالل  -أ
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 اسئلة على الصور في الكتاب 
 يوجد قصر الملك عبد هللا االول في مدينة  :  -1
 معان *  –عجلون                      د  -الكرك                      ج -السلط             ب -أ

 
 قاعة العرش توجد في :  -2
 قصر البنت  -قصرالمشتى                  د -قصر عمرة               ج -قصر رغدان *         ب -أ

 
 قصر العدل يوجد في مدينة :  -3
 المفرق  -عمان   *                 د -اربد                 ج -الزرقاء                 ب  -أ

 
 على باستثناء  تدل ( لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وسطاأمة  جعلناكم وكذلك ) االية الكرية  -4
 التطرف * -التوازن                   د -االعتدال                       ج -التوسط                 ب  -أ

 
 المدرسة المتخصصة للعمليات الخاصة هي مدرسة  :  -5
 مدرسة االمير عبدهللا  -مدرسة االمير هاشم *        د -مدرسة االمير حسين           ج -مدرسة االمير فيصل       ب -أ

 

  الحكومية منها :  تسهم القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير عن طريق بناء المباني -6

 لسكنية لمنتسبي القوات المسلحة إنشاء المباني ا -ب                                              . جامعة ال البيت  * -أ

 إقامة السدود . -د      منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة . -ج

 

 الموجودة في شعار  :) قل جاء الحق (  االية الكريمة  -7

 االمن العام  -الدرك                   د -الدفاع المدني                 ج -المخابرات *           ب -أ

 

 يوجد معلم الخزنة في مدينة  : -8

 البتراء *  -عمان                د -عجلون                 ج -جرش                   ب -أ

 

 الكتاب الذي كتب فيه جاللة الملك الحسين بن طالل عن تعريب قيادة الجيش هو :  -9

 مذكرات  -ليس سهال ان تكون ملكا              د -حربنا مع اسرائيل         ج -مهنتي كملك *             ب -أ
 

 اسئلة متنوعة صح و خطأ

 
 / اذار / 2 في عمان إلى التوجه م ثم 1920 / الثاني تشرين / 21في معان إلى  الحسين بن هللا عبد األمير وصول (1

 الوطنية . الحركة زعماء بإستقباله كان حيث , م 1921

 خطأ  -ب                       *صح   -أ

 

 . األردن شرق إمارة بتأسيس اإلعتراف  م 1928 / شباط / 20 – في البريطانية األردنية المعاهدة بنود من أهم (2

 خطأ -ب                     *صح    -أ

 

 . م 1946 / أيار / 25 الهاشمية األردنية المملكة إستقالل أعالن تم (3

 

 خطأ -ب                       *صح  -أ

 

 عام اإلستقالل على حصول األردن األول ، بعد هللا عبد للملك الداخلي المستوى على السياسية اإلنجازات من أبرز (4

 . والتشريعية  للسلطتين التنفيذية رئيسا الملك وأصبح ، وراثي نيابي ملكي إلى أميري من الحكم نظام تحول م 1946

           

 خطأ -ب                             *صح   -أ      
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 هذا ضد الصهيونية والحركة وفرنسا بريطانيا من كل وقوف االتحاد العربي الهاشمي  بسبب مشروع نجاح عدم (5

 هذا في رأت العربية الدول بعض التوسعية و ألن مطالبها ويهدد االستعمارية مصالحها يتوافق مع ال ألنه المشروع

 .القطرية لمصالحها تهديدا الوحدوي المشروع

 *خطأ -صح                               ب -أ    

 1952 - عام الحسين االمير لنجله الحكم عن وتنازل مرضه ، بسبب الحكم في عبدهللا بن طالل الملك استمرار تعذر (6

 1972 / تموز / في وتوفي , م

 خطأ -ب                          *صح      -أ  

 الحسين األمير ولعدم بلوغ عبدهللا ، بن طالل الملك عنه تنازل أن بعد الحسين لألمير الحكم انتقل م1952 - عام وفي (7

 حتى المجلس الدستور ، واستمر العرش بمقتضى على وصاية مجلس تعيين الوزراء مجلس قرر عشرة الثامنة سن

 : سلطاته الدستورية الحسين الملك تسلم م ، حيث1953 / ايآر /2

 خطأ -ب                             *صح   -أ  

 واعتبار ، اسرائيل ادانة :نص على والذي) 181 (رقم المتحدة لالمم العمومية الجمعية قرار اتخاذ في االردن نجح (8

 . العنصري التمييز صور من صورة الصهيونية

 *خطأ -صح                               ب -أ 

 في لسرية قائدا كان حيث األردني العربي الجيش في العسكرية حياته م 1989 - بدأ جاللة الملك عبد هللا الثاني عام (9

 .17الملكية  كتيبة الدبابات

 خطأ -ب                           *صح     -أ

ي في الورقة المبادئ الراسخة للنهج االصالحي النظام الديمقراطي في األردن كما أرادها جاللة الملك عبدهللا الثان - 10

االلتزام بمبدأ التعددية السياسيةالنقاشية الثانية   

 

 خطأ -ب                            *صح    -أ

 المتجددة ( . ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار ) الخامسة جاءت بعنوان  النقاشية الورقة    -11

 *خطأ -صح                               ب -أ

 م . 1999 حزيران / 28 في عبدهلل بن الحسين االمير سمو ولد    -12

 * خطأ -صح                               ب -أ

 .اإلسرائيلية المالحة وجه في األحمر البحر على تيران لمضائق مصر إغالقم  1967 عام حزيران حرب اسباب قياممن   -13

 خطأ -ب                             *صح   -أ

 .وصيته على بناء األقصى المبارك المسجد رحاب في دفن ولكنه عمان ، في م 1931 عام الحسين الشريف توفي -14

 

 خطأ -ب                             *صح   -أ

 علي بن الحسين الشريف عهد م في  1951 م الى  1922االعمار الهاشمي الخامس   : وهو االعمار الذي جاء في عام  -15

 .األول والملك عبدهللا

 

 *خطأ -صح                               ب -أ

 ثة لرسالة عمان التي أكدتها المؤتمرات االسالمية: الالمحاور الث -16

 اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض -2وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض  -1

 وقف أو على االقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة على أيدي الجهالء -3

 خطأ -ب                             *صح   -أ
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 األسس التي تقوم عليها وراثة العرش : -17

 تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى ابنه األكبر سناً ثم إلى أكبر أبناء األبن وهكذا طبقة بعد طبقة  -1

 إن لم يكن له والية الملك عقب تنتقل إلى أكبر أخوته وإن لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أخوته -2

 

 خطأ -ب                           *صح     -أ

هو خطة عمل مجلس النواب  بناًء على كتاب التكليف السامي الذي وجهه إليه جاللة الملك وتتعهد بتنفيذه البيان الوزاري  :  -18

 في مدة وتسأل من مجلس النواب عن اإللتزام بتنفيذه .

 

 *خطأ -صح                               ب -أ

 عضو . 150ن في الحزب عن جاء على أن ال يقل عدد المؤسسي 2007جاء في تعديل قانون االحزاب عام  -19

 *خطأ -صح                               ب -أ

 250ضابط و 25القوة العربية  : هي القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا بن الحسين من الحجاز إلى معان وتكونت من  -20

 جندي .

 

 خطأ -ب                             *صح   -أ

 

 بجامعة مؤتة العسكرية . 1998للتمريض الحاق كلية االميرة منى  -21

 

 خطأ -ب                               *صح -أ

 

 لتصنيع المعدات المدنية والعسكرية.  2019تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير  -22

 

 *خطأ -صح                               ب -أ

 

 د الوطن و صد العدوان .الدور التنموي  المتمثل في الدفاع عن حدو -23

 

 *خطأ -صح                               ب -أ

 

 مقدمتها صناعة األدوية تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ورات في القطاع الصناعي األردني أبرز التط -24

 

 *خطأ -صح                               ب -أ

 

 . اهم المشكالت التي تواجه القطاع التجاري -25

تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في االسواق -2ضعف راس المال الالزم لقيام بعض الصناعات المتطورة . - 1

 صغر حجم السوق المحلي . -3 . العالمية

 *خطأ -صح                               ب -أ
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  اختبر نفسك 
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 : م هي  1928المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني األول عام  -1

 عمان -إربد       د -معان        ج -السلط      ب -أ

 

 : الشخصية التي رافقت سمو األمير عبدهللا ابن الحسين إلى بريطانيا الستكمال اجراءات استقالل األردن  -2

 توفيق أبوالهدى   -رشيد طليع                                 د -ج               ابراهيم هاشم -خلقي الشراري            بعلي  -أ

 

 م , وكانت برئاسة  :1921تم تشكيل أول حكومة في شرق األردن عام  -3

 توفيق أبوالهدى -سليمان النابلسي        د -إبراهيم هاشم       ج -رشيد طليع      ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك المعزز هو  : -4

 طالل بن عبدهللا  -عبدهللا األول      د -عبدهللا الثاني       ج -الحسين بن طالل      ب -أ

 

 العام الذي أعلن فيه استقالل المملكة األردنية الهاشمية هو :  -5

  1946 -د        1948 -ج         1945 -ب       1947 -أ

 

  :العام الذي أسست فيه إمارة شرق األردن هو  -6

  1928 -د        1923 -ج         1922 -ب       1921 -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك الباني هو :  -7

 طالل بن عبدهللا   -دعبدهللا األول        -الحسين بن طالل         ج -أـ عبدهللا الثاني          ب 

 

 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األسود راية لها هي  :  -8

 المملوكية  -العباسية        د -الفاطمية       ج -األموية             ب -أ

 

 الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  : -9

 الوشاح األحمر   -التاج الملكي          د -الكرة األرضية           ج -ب   طير العقاب       -أ

 

 الشخصية األردنية التي تم انتخابها رئيسا للمؤتمر الوطني األول لها هي :  -10

 سليمان النابلسي -حسين الطروانة         د -راضي عناب       ج -ابراهيم هاشم              ب -أ

 

 اإلسالمية التي اتخذت من اللون األخضر رمزا لها هي   :الدولة  -11

 

 الدولة األيوبية   -الدولة األموية            د -الدولة الفاطمية                  ج-الدولة العباسية             ب -أ

 

 من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين لتنمية مهارات الفرد والجماعة  -12

 فرسان التغيير   -حقق         د -قصي          ج -سمع بال حدود             ب-أ

 

 مؤلف كتاب " ليس سهال أن تكون ملكا " هو :  -13

 الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الملك طالل بن عبدهللا     د -ل   جالملك الحسين بن طال -الملك عبدهللا األول    ب -أ

 

 الحسين: بن األول عبدهللا للملك األدبية المؤلفات ليست من واحد من التالية  -14

 مهنتي كملك -السياسية              د األمالي -األصائل    ج الخيل عن السائل جواب  -المذكرات                       ب -أ

 

 : الكبرى تم  في عام  سوريا مشروع -15

  1945 -د          1942 -ج                  1943-ب            1944 -أ

 م هي  :1972الدول التي تكون منها مشروع المملكة المتحدة عام  -16

 األردن ومصر  -سوريا                      داألردن و -ج        األردن والعراق  -األردن وفلسطين                     ب -أ

 

 المدينة التى تولى األمير عبدهللا تحريرها من األتراك هي :    -17

 ينبع    -تبوك                  د -جدة                ج -الطائف                    ب -أ
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 العام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني هو : -18

  1957 -د          1956 -ج                  1955-ب            1954 -أ

 

 :  الورقة النقاشية التي تناولت ما أسماه جاللة الملك عبدهللا الثاني ب " المواطنة الفاعلة " هي -19

 الثانية  -الخامسة                      د -الرابعة                       ج -الثالثة                     ب -أ

 

 م هو  : 1990المجلس التعاوني الذي انتهى بسبب حرب الخليج الثانية عام   - 20

 مجلس التعاون العربي -د  مجلس الجامعة العربية-مجلس التعاون الخليجي   ج -مجلس االتحاد المغربي  ب -أ

 

 المدينة التي ولد بها الملك عبدهللا األول ابن الحسين هي : -21

 تبوك   -مكة المكرمة                      د -جدة                       ج -المدينة المنورة                   ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) مهنتي كملك ( هو  : -22

 الحسين بن طالل   -عبدهللا الثاني     د -طالل بن عبدهللا        ج -عبدهللا األول       ب -أ

 

 :  م هي1991المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -23

 لندن -مدريد                    د -جنيف                 ج -روما                     ب -أ

 

 واحدة من الدول اآلتية ال تعد من الدول األعضاء في مجلس التعاون العربي  : -24

 العراق   -مصر                      د -لبنان               ج -األردن           ب -أ

 

 :  هيالورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت )تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل(  – 25

 الخامسة          –الرابعة                     د -الثالثة                ج  -السابعة                     ب -أ

 

 واحدة من اآلتية ال تعد من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية  : -26

 مصر -د                   العراق -تونس                     ج -األردن               ب -أ

 

 :  م هي1973المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -27

 لندن -روما                   د -بروكسل                 ج -جنيف                    ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) فرصتنا األخيرة : السعي نحو السالم في وقت الخطر ( هو :   -28

 طالل بن عبدهللا  -عبدهللا الثاني       د-الحسين بن طالل     ج-عبدهللا األول   ب -أ

  

 واطنة فاعلة( هي  :الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت ) نحو تمكين ديمقراطي وم -29

 الرابعة  -السابعة                 د -الثالثة                             ج-السادسة          ب -أ

 

 :  األمير الهاشمي تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من األتراك هو  -30

  فيصل بن الحسين  –زيد بن الحسين     د  -علي بن الحسين    ج-عبدهللا بن الحسين       ب-أ

 

 المدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية هي  : -31

  القاهرة -دمشق                 د -عمان                      ج-تونس                  ب -أ

 

 ي صدرت فيه اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني وليا للعهد هو : العام الت -32

     2007-د                       2009 -ج                      2008-ب                   2010-أ

 

 : نظامنا الديمقراطي لخدمة األردنيين هي الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت تطوير  -33

 الرابعة  -الثالثة                د -األولى                             ج-الثانية         ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق هو :  -34

 الملك عبدهللا األول ابن الحسين-الملك طالل بن عبدهللا   د-الحسين  جالملك عبدهللا الثاني ابن -الملك الحسين بن طالل ب -أ
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 تم تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من األلمونيوم المذهب في اإلعمار الهاشمي :  -35

 الثالث-الرابع                 د -األول              ج -الثاني                   ب -أ

 

 اول شهيد اردني على االراضي الفلسطنية :  -36

 حسين الطراونة   -ابراهيم هاشم         د -رشيد طليع          ج -كايد العبيدات        ب -أ

 

 ( جندي من العدو اإلسرائيلي هي : 300المعركة التي استطاع فيها الجيش العربي األردني قتل مايزيد عن ) -37

 باب الواد -اللطرون                د -القدس              ج -ب      الكرامة              -أ

 

 الملك الهاشمي الذي قال هذه العبارة " سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة " هو : -38

 األول ابن الحسينالملك عبدهللا -الملك طالل بن عبدهللا   د-الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين  ج-الملك الحسين بن طالل ب -أ

 

 م (  هو :  1964 – 1954اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي ) -39

 الرابع  -األول                        د  -الثاني               ج -الثالث             ب -أ

 

 العام الذي تم فيه تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس هو  : -40

 1972 -د            1971 -ج              1969 -ب                    1967 -أ

 

 تم اطالق اسم الكتيبة الرابحة على الكتيبة الرابعة بسبب بسالتها وتصديها للعدو اإلسرائيلي بعد معركة :  -41

 باب الواد -اللطرون                د -القدس              ج -الكرامة                   ب -أ

 

 ك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب شهيد األقصى هو :المل -42

 عبدهللا األول . -الحسين بن طالل           د -طالل بن عبدهللا               ج -الحسين بن علي                    ب -أ

 

 :  م , وقرر فيه المؤتمرون مهاجهة المستعمرات الصهيونية في بيسان هو 1920المؤتمر الذي عقد عام  -43

 عمان -السلط            د -قم              ج -الحصن                   ب -أ

 

 العام الذي أعلن فيه األتراك رسميا إنهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام هو  : -45

 1924 -د                   1923-ج                1921 -ب                  1920 -أ

 

م بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود  2013المدينة التي وقعت فيها اتفاقية الوصاية عام  -46

 عباس هي : 

 العقبة   -رام هللا        د -القدس                 ج -عمان           ب -أ

 

 : لتعريف الديني والتاريخي له هو اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه استصدار دليل المسجد األقصى وا -47

 الثاني   -الخامس        د -الرابع           ج -الثالث         ب -أ

 

  الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن هي :  -48

 1968حرب الكرامة -د                1973حرب  -ج              1948حرب  -ب                  1967حرب  -أ

 

 الملك الهاشمي الذي دعا العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقارا أو أرضا بوصفهم محتلين هو  : – 49

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

 

 م ( هو :1999 – 1994امتد بين عامي )اإلعمار الهاشمي الذي  -50

 الثاني-الثالث                د -الرابع                ج -األول                   ب -أ

 

 :  الملك الهاشمي الذي صدرت في عهده رسالة عمان هو  -51

  طالل بن عبدهللا -عبدهللا األول    د -عبدهللا الثاني     ج -الحسين بن طالل   ب -أ
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  المفهوم اإلنساني الذي يعني احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات هو  -52

 التسامح  -االعتدال                    د-الوسطية                  ج -التطرف          ب -أ

 

 وعدم تقبل آراء اآلخرين هو :التطرف الذي من مظاهرة التعصب للرأي اآلخر  -53

 الديني  –الفكري                   د -األخالقي                  ج -السياسي           ب -أ

 

 المنهج الفكري القائم على اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة هو :   -54

 المساواة  -د         الرحمة  -التسامح               ج -الوسطية          ب -أ

 

 : العام الذي صدرت فيه رسالة عمان هو -55

  2004-د               2003 -ج             2006  -ب               2005 -أ

 

 هي :  2006الدولة التي عقد بها مؤتمر )الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة( عام  -56

 البحرين  -مصر            د -األردن          ج -العراق          ب -أ

 

 التطرف الذي يعني اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاة الشعوب هو :   -57

 التطرف السياسي-التطرف الفكري                د -التطرف االخالقي                ج -التطرف الديني                    ب -أ

 

 :العام الهجري الذي صدرت فيه رسالة عمان هو  -58

 1426-د                1425 -ج               1428 -ب                   1430 -أ

 

 :  استباحة الدماء واألموال من مظاهر التطرف  –59

 سيالسيا -الفكري                د -الديني                ج -األخالقي                ب -أ

 

 السلطة التي تختص بإقرار الموازنة العامة للدولة هي  : -60

 السياسية  -القضائية             د -التنفيذية                     ج -التشريعية         ب -أ

 

 م , وقد عرفت باسم الحكومة  : 1956تم تشكيل أول حكومة حزبية ائتالقية في األردن عام  -62

 العربية   -الوطنية            د -المحلية                     ج -القومية           ب -أ

 

 العام الذي تأسست فيه الهيئة المستلقة لالنتخاب هو  :- 63

 2013-د                       2010 -ج                       2012 -ب                  2011 -أ

 

 نة العامة للدولة من مهام  :ان اعداد المواز -64

 ديوان المحاسبة  -مجلس األعيان           د -مجلس النواب           ج -مجلس الوزارء              ب -أ

 

 العام الذي جرى فيه انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع بين الضفتين الشرقية والغربية هو :  -65

  1970-د                       1967 -ج                       1969 -ب                   1968 -أ

 

 م هو  : 1921الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية عام  -66

 حزب االستقالل   -حزب اللجنة التنفيذية            د -حزب األمة              ج -حزب الشعب               ب -أ 

 

 : السلطة التي تختص بمنح الثقة للحكومة هي -67

 السلطة الرابعة  -السلطة التنفيذية       د -السلطة القضائية   ج -السلطة التشريعية         ب -أ

 

 ( من الدستور األردني أن عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك  : 28جاءت المادة )-68

 عبدهللا الثاني   - األول ابن الحسين         دعبدهللا -طالل بن عبدهللا         ج -الحسين بن طالل         ب -أ

 

 من المحاكم الدينية في األردن  : -69

 المحكمة الدستورية -المحاكم الخاصة                  د -محاكم الطوائف              ج -المحاكم النظامية           ب -أ
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 الوزاري لمجلس النواب للحصول على الثقة هي :المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانه  -70

 أربعة أشهر  -ثالثة أشهر            د -شهرين                   ج -شهر                      ب -أ

 

 المجلس النيابي الذي شهد ظهور كبر كتلة ائتالفية حزبية هو  :  -71

 الخامس  -الرابع          د -األول             ج -الثاني             ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي أنشىء في عهده المجلس الوطني االستشاري هو  : -72

 طالل  الحسين بن -عبدهللا الثاني                    د -عبدهللا األول                 ج -طالل بن عبدهللا               ب -أ

 

 تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم من صالحيات  : – 73

 مجلس األعيان -مجلس النواب                  د -الملك                    ج -مجلس الوزراء                     ب -أ

 

 :  آخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين بن طالل هو  -74

 الثالث عشر  -الخامس عشر                      د -الرابع عشر                    ج –الحادي عشر         ب  -أ

 

 العام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني هو  :  – 75

  1957 -د         1954 -ج                1956 -ب                     1955 -أ

 

 لمرحلة التي تم تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية من مراجل تطور الجيش العربي هي  : ا –76

 األولى  -الرابعة          د -الثالثة                  ج -الثانية                     ب -أ

 

 م هو  : 1958الجهاز األمني الذي أصبح تابعا لوزارة الداخلية منذ عام  – 77

 األمن العام  -قوات الدرك     د -المخابرات العامة   ج -لمدني           بالدفاع ا -أ

 

المرحلة التي شهدت القرار التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي من مراحل التطور التاريخي للقوات المسلحة  – 78

 األردنية هي  : 

 الرابعة  -انية        دالث -األولى                  ج -الثالثة                   ب -أ

 

 الحرب التي شارك بها الجيش العربي األردني بالقتال على الجبهة السورية هي  :  -79

  1973حرب تشرين  -د   1948حرب فلسطين  -ج   1968حرب الكرامة  -ب  1967حرب حزيران  -أ

 

 الجيش العربي في مجال  :إن منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة هي إحدى مساهمات  -80

 اإلنقاذ واإلخالء-التعليم والثقافة              د -القوى البشرية      ج –البناء والتعمير             ب  -أ

 

 إن حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة األردنية هي أحد مهام :  -81

 الدفاع المدني  -العامة                دالمخابرات  -قوات الدرك      ج –األمن العام          ب  -أ

 

 من المهام التي تقوم بها القوات الخاصة في الجيش العربي األردني  : -82

 إصدار الخرائط  -بناء الجسور  د -مكلفحة اإلرهاب   ج -تصنيع النعدات العسكرية  ب -أ

 

 / آذار / :  1تم تعريب قيادة الجيش األردني  -83

  1955-د              1956 -ج                 1965 -ب               1966 -أ

 

 المرحلة التي تم فيها إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية من مراحل تطور الجيش العربي األردني هي : -84

 سة الخام-الثالثة              د -األولى                  ج -الرابعة                ب -أ

 

 الجهاز األمني المسؤول عن مراقبة النقل على الطرق هو :  -85

 الدرك -األمن العام              د -الدفاع المدني                 ج -المخابرات العامة               ب -أ
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 من اإلدارات والوحدات التي استحدثت في جهاز األمن العام في عهد الملك عبدهللا الثاني :  -89

 إدارة شؤون المرأة العسكرية   -مديرية الدفاع الجوي   د -إدارة الشرطة البيئية  ج -مديرية الحرب اإللكترونية     ب -أ

 

 المرحلة التي تم بها إنشاء المركز الجغرافي الملكي من مراحل تطور القوات الملحة األردنية هي  :  -90

 األولى  -الرابعة               د -ج                الثالثة   -الثانية                     ب -أ

 

 من الدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية :    -91

 كرواتيا   -سيراليون              د -صربيا                   ج -السودان                   ب -أ

 

 تأسيسه بتأسيس الجيش العربي األردني هو :  الجهاز األمني الذي ارتبط -92

 األمن العام  -قوات الدرك           د   -المخابرات العامة             ج -الدفاع المدني                    ب -أ

 

 م هي  :1967الجيش العربي في عام  –الحرب التي خاضتها القوات المسلحة األردنية  -93

 حرب رمضان  -حرب لبنان       د -حرب الكرامة       ج -حرب حزيران            ب -أ

 

 الجهاز األمني الذي من مهامه توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث هو  :  -94

 امة دائرة المخابرات الع -الدفاع المدني         د -قوات الدرك            ج -األمن العام           ب -أ

 

 الجهاز األمني األردني الذي من مهامه وواجباته مكافحة التجسس  : -95

 الدفاع المدني  -األمن العام                د-دائرة المخابرات العامة                   ج-قوات الدرك              ب -أ

 

 يعاني منها القطاع  : تعد تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة إحدى المشكالت التي -96

 السياحي  -الزراعي         د -الصناعي          ج -التجاري        ب -أ

 

 المنطقة التي استضاف فيها األردن مؤتمر دافوس  : – 97

 العقبة  -البحر الميت               د -جرش                ج -عمان                ب -أ

 

 على نهر األردن من أنواع السياحة  :يعد زيارة موقع المغطس  -98

 الدينية   -العالجية         د -البيئية          ج -الثقافية         ب -أ

 

 المنطقة الذي أنجز فيها األردن مشروعه الزراعي األول هي  :  -99

 ك الكر-األزرق                  د-األغوار                  ج-العقبة                 ب -أ

 

 العام الذي تأسست فيه هيئة االستثمار األردنية هو  :  -100

  2011 -د      2014 -ج         2013 -ب     2012 -أ

 

 المدينة التي تقع بها حمامات عفرا هي   : -101

 الكرك  -السلط                  د-إربد                 ج-الطفيلة                ب -أ

 

 المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في األردن هي :من  -102

 المؤسسة االستهالكية المدنية  -مؤسسة المناطق الحرة    د-مؤسسة المواصفات والمقاييس  ج-الغرف التجارية  ب -أ

 

 الدولة التي تقع فيها مدينة دافوس هي  : -103

 سويسرا  -بلجيكا        د -هولندا        ج -السويد      ب -أ

 

 تعد زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفا والمناطق المنخقضة شتاء من أنواع السياحة :  -104

 الثقافية  -الدينية                   د-العالجية                  ج-البيئية                 ب -أ

 

 ا القطاع  : إن صغر حجم السوق المحلي هو أحد المشكالت التي يعاني منه – 105

السياحي  -التجاري          د -جالصناعي        -الزراعي      ب -أ
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 مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح

 

 


