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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

  الوحدة األولى : األردن عبر العصور

 الصيفية( عالمة حسب الدورة  12) 
1)  

 في:  حكومات محليةفي  األردن فتشكلت  فراغ سياسي ل فرنسا واحتالل م 1920 في سورياالحكومة العربية الفيصلية  انهارت

 معان ،السلط ،عجلون   -الكرك ،معان ،عجلون       د  -الكرك ،السلط ،معان      ج  -الكرك ،السلط ،عجلون      ب  -أ 
 أ

2)  
 إلى مدينة :  م(1920) األمير عبدهللا بن الحسينتوجه  الشريف الحسين بن عليبتكليف من 

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

3)  
 في مدينة : م (1921) فيبن الحسين في األردن األمير عبدهللا  استقبل زعماء الحركه الوطنية

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

4)  
 هـــــو:  م1921 في القدسالمستعمرات البريطانية الذي التقى به األمير عبدهللا بن الحسين   وزير

 جورج بيكو -حييم بارليف        د -ونستون تشرتشل       ج  -هربرت صموئيل      ب  -أ
 ب

5)  
 هـــــو:  م1921 في القدسالبريطاني في فلسطين الذي التقى به األمير عبدهللا بن الحسين  المندوب

 جورج بيكو -حييم بارليف        د -ونستون تشرتشل       ج  -هربرت صموئيل      ب  -أ
 أ

6)  
 الصادر عن :  صك االنتدابهو  على حساب البالد العربيةشمول أرض األردن ضمن الوعود التي ستنفذ 

 فرنسا  -عصبة األمم        د  -الهيئة العمومية         ج -مجلس األمن        ب -أ
 ج 

7)  
 برئاسة : م(1921/ نيسان /  11)  في شرق األردن بتاريخ أول حكومة تم تشكيل 

 حسين الطراونة  -رشيد طليع          د -راضي عناب            ج  -إبراهيم هاشم           ب -أ
 ج 

8)  
 : هي  أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث، وهو م 1928عام  المؤتمر الوطني األردني األولالمدينة التي عقد فيها 

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

9)  
 هـــــو : 1928من الزعماء والشيوخ والمفكرين واألدباء الذين حضروا المؤتمر الوطني األردني األول عام  عدد المندوبين

 180 -د     170 -ج      160 -ب    150 -أ
 أ

10)  
 م ، هو : 1928الذين انتخبوا في المؤتمر الوطني األردني األول عام  عدد أعضاء اللجنة التنفيذية

 عضو  28 -عضو      د 26 -عضو     ج 24 -عضو     ب 22 -أ
 ج 

11)  
 األول  هـــــو :  رئيساً للمؤتمر الوطني االردنيالشخصية األردنية التي تم انتخابها 

 حسين الطراونة  -رشيد طليع          د -راضي عناب            ج  -إبراهيم هاشم           ب -أ
 د

12)  
 " هـــــو :...  شرق األردن هو أهم جزء من بالد العرب  .... إّن من حق األردن أن يبتهجالملك صاحب المقولة اآلتية :" 

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

13)  
 هـــــو : ..." المشاركة في وضع أسس الثورة العربية الكبرى  .... لقد كنت خادم األمةالملك صاحب المقولة اآلتية : " 

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

14)  
 من أجل استكمال إجراءات استقالل األردن هــي :  نيااإلى بريطبن الحسين  رافقت األمير عبد هللاالتي  الشخصية األردنية

 حسين الطراونة  -رشيد طليع          د -راضي عناب            ج  -إبراهيم هاشم           ب -أ
 أ

15)  
  بناء مؤسساته الدستوريةاألردن وصل إلى مرحلة استكمال  الذي ينص على أن    هيئة األمم المتحدة بقرار    بريطانيااعترفت  

 ، في عام :  قادرة على إدارة شؤونها بنفسهالتحقيق دولة ذات سيادة 

 م1948 -م        د1946 -م       ج1945 -م       ب1944 -أ
 ب

16)  
 :  التعديالت الدستوريةبها جملة من  أقرم 1946/ أيار /22األردني الذي عقد جلسة استثنائية بتاريخ  المجلس التشريعي 

 التاسع  -الثامن         د -الخامس           ج -الرابع          ب -أ
 ب

17)  
م بصفته نائبا عن 1946عام  وراثياستقالالً تاماً على أساس نظام ملكي نيابي الذي بحث أمر إعالن استقالل األردن  المجلس

 الشعب األردني هو : 
 مجلس األعيان  -المجلس الوطني االستشاري       د -المجلس التشريعي      ج -مجلس الوزراء      ب -أ

 ب

18)  
 هي :  بمقتضى االختصاصات الدستوريةم 1946أيار  15المنعقد  المجلس التشريعي الخامس األردني قرارات

 أ + ب                            -البيعة لسيد البالد،ومؤسسها) عبدهللا بن الحسين (ملكاً    ج -استقالل البالد األردنية بنظام ملكي نيابي وراثي  ب -أ
 ج 

19)  
 بتاريخ : استقالل المملكة األردنية الهاشميةأعلن 

 م 1956/أيار /25 -م       د1949/أيار /25 -م        ج1948/أيار /25 -م        ب1946/أيار /25 -أ
 أ

20)  
.......  يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية هللا ، ألن العدل أساس الملك ، ورأس الحكمة مخافة هللاالملك صاحب المقولة : "  

 ..... " ، هــو : المقدس فلسطين العربية الكليمة ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا ونحن في جوار البلد
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 أ

21)  
 هــو : المؤسسالملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب 

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

22)  
 هــو :   الباني الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب

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

23)  
 هــو :   المعززالملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب 

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

24)  
 هــي : م  1916الكبرى عـــام  انطلقت منها الثورة العربيةالتي  المدينة

 عمان  -دمشق      د  -مكة    ج -جدة     ب -أ
 ب
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 حسين المسالمة 

25)  
 لونها :  راية العقاب 

 أحمر         -أخضر          د -أبيض       ج -أسود       ب -أ
 أ

26)  
 راية لها هـي :  اللون األسود الدولة اإلسالمية التي اتخذت  

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

27)  
 راية لها هـي : اللون األبيضالدولة اإلسالمية التي اتخذت  

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

28)  
 رمزاً لها هـي :  اللون األخضرالدولة اإلسالمية التي اتخذت  

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

29)  
 هو اللون :  آل البيترمز راية 

 أحمر         -أخضر          د -أبيض       ج -أسود       ب -أ
 ج 

30)  
 هو اللون :  األسرة الهاشميةراية 

 أحمر         -أخضر          د -أبيض       ج -أسود       ب -أ
 د

31)  
 في المملكة األردنية الهاشمية نظام : يرمز إلى : أن نظام الحكم يعلوه رأس حربة في الشعار ،  التاج الملكي الهاشمي 

 ملكي وراثي  -نيابي ملكي وراثي       د -ملكي نيابي وراثي      ج -ملكي دستوري      ب -أ
 د

32)  
 يمثل :في شعار المملكة األردنية الهاشمية ،  الوشاح األحمر

 القوة والبأس والعلو  -وراثي     دنظام الحكم ملكي  -الفداء والصفاء       ج -العرش الهاشمي      ب -أ
 أ

33)  
 يرمز إلى : في شعار المملكة األردنية الهاشمية ،  الوشاح األحمر

 القوة والبأس والعلو  -نظام الحكم ملكي وراثي     د -الفداء والصفاء       ج -العرش الهاشمي      ب -أ
 ب

34)  
 ،  في شعار المملكة األردنية الهاشمية : يمثل القوة والبأس والعلومكون 

 طير العقاب  -األسلحة العربية           د -الكرة األرضية     ج -التاج الملكي يعلوه رأس حربة       ب -أ
 د

35)  
 :زذهبية ترم  سيف / ورمح / وقوس / وسهام:  الترسوعلى جانبي ،   البرونزمصنوع من  أمام الكرة األرضية قوسيوضع 

 القوة والبأس والعلو  -د       الدفاع عن الحق   -الفداء والصفاء       ج -العرش الهاشمي      ب -أ
 ج 

36)  
 في شعار المملكة األردنية الهاشمية : اليمين التي تقع جهة وتحيط بالترس التي  السنابل الذهبيةعدد 

 5 -د     4 -ج     3 -ب       2 -أ
 ب

37)  
 في شعار المملكة األردنية الهاشمية : بالترس من اليسارتحيط 

 الوشاح األحمر -الرايتان       د -السنابل الذهبية      ج -سعفة نخيل     ب -أ
 أ

38)  
 ، وترتبط بقاعدة : ترتبط بشريط وسام النهضة ، و تحيط بالترس

 السنابل الذهبية وسعفة النخيل -األسلحة العربية       د -الكرة األرضية         ج -الرايتان       ب -أ
 د

39)  
 :  في الجهة اليمنى ) عكس الناظر له (في شعار المملكة األردنية الهاشمية  الشريط األصفرالعبارة التي كتبت على 

 ملك المملكة األردنية الهاشمية  -ج     عبد هللا الثاني بن الحسين بن عون     -الراجي من هللا التوفيق والعون     ب  -أ
 ب

40)  
 :   الجهة اليسرى  )عكس الناظر له (في شعار المملكة األردنية الهاشمية في  الشريط األصفرالعبارة التي كتبت على 

 ملك المملكة األردنية الهاشمية    -ج      عبد هللا الثاني بن الحسين بن عون    -الراجي من هللا التوفيق والعون    ب  -أ
 أ

41)  
   : الوسط في في شعار المملكة األردنية الهاشمية  الشريط األصفرالعبارة التي كتبت على 

 ملك المملكة األردنية الهاشمية    -عبد هللا الثاني بن الحسين بن عون       ج   -الراجي من هللا التوفيق والعون    ب  -أ
 ج 

42)  
 :  هامن أهم بنود ،  م (1928/شباط /  20)األمير عبدهللا مع بريطانيا / في   وقعها  : المعاهدة األردنية البريطانية

 تعيين حدود اإلمارة     -ج        تولي األمير عبدهللا التشريع واإلدارة   -ب     االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن  -أ
 جميع ما ذكر  -هـ       وضع قانون أساسي )دستور( -د

 هـ

43)  

 ( : 1928)الميثاق الوطني األردني األول  بنود 

ال يعترف باالنتداب إال بوصفه مساعدة نزيهة   -ب       اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة برئاسة األمير عبدهللا   -أ
كل تشريع ال يقوم على العدل   -د       االنتخابات حرة مصونة والحكومة مسؤولة أمام البرلمان  -ج     لمصلحة البالد   

 جميع ما ذكر  -هـ          والمنفعة العامة تشريعاً باطالً 

 هـ

44)  
 وحضاراته في العالم ،  في شعار المملكة األردنية الهاشمية : النتشار اإلسالممكون يرمز 

 طير العقاب  -األسلحة العربية           د -الكرة األرضية     ج -التاج الملكي يعلوه رأس حربة       ب -أ
 ب

45)  
 راعي الهدالء هو : 

 الملك حسين بن طالل  -الملك عبدهللا األول     د -الشريف حسين بن علي      ج -ب    عون بن محسن     -أ
 أ

46)  
 التي أرسلت لها األردن مذكرات احتجاجية لنيل االستقالل هي :   المنظمة الدولية

 مجلس األمن -الجمعية العمومية        د  -هيئة األمم       ج  -عصبة األمم       ب -أ
 أ

47)  

)القانون األساسي( ؛ إذ عقد جلسة استثنائية   م1928تعديل دستور  م  1946  قرارات المجلس التشريعي الخامسترتب على  

 أقر بها التعديالت الدستورية المترتبة على االستقالل ، هي : م ، 1946أيار  22في
 الملك محل عبارة سمو األمير.  تحل عبارة المملكة األردنية الهاشمية محل عبارة إمارة شرق األردن / وتحل عبارة جاللة -أ
 إقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي / والملك هو الذي يعلن الحرب، ويعقد المعاهدات واالتفاقيات .  -ب
 جميع ما ذكر  -د        المملكة األردنية دولة حرة مستقلة ذات سيادة / ملكها ال يتجزأ. -ج

 د
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

 الوحدة الثانية : اإلنجازات السياسية للهاشميين 

 ( عالمات أوراق نقاشية8الصيفية من ضمنهم )( عالمة حسب الدورة  44) 
1.  

 هي :م  1882ابن الحسين عام  عبد هللا األول المدينة التي ولد بها الملك 
 القدس  -جدة       د -مكة      ج -عمان      ب -أ

 ب

2.  
 ، هي :   فيها وأتم دراستهمدينة مع والده الشريف الحسين بن علي إلى الملك عبدهللا األول انتقل م 1893في عام 

 عمان  -د      األستانة )إستانبول( -القدس      ج -بغداد       ب -أ
 ج 

3.  
 هي :  من يد األتراك مدينةقيادة الجيش المكلف بتحرير تولى الملك عبدهللا األول م 1916عند إعالن الثورة العربية الكبرى 

 الطائف  -استانبول      د -المدينة      ج -جدة    ب -أ
 د

4.  
 :  عبدهللا األولومؤلفات الملك   كتب
 جميع ما ذكر  -د      خواطر النسيمو األمالي السياسية -ج      جواب السائل عن الخيل األصائل  -ب      المذكرات -أ

 د

5.  
 للملك عبد هللا األول بن الحسين في مجلد واحد تحت عنوان : جمعت اآلثار األدبية 

 اآلثار الكاملة  -خواطر النسيم       د -األمالي السياسية       ج  -المذكرات      ب -أ
 د

6.  

 : عبدهللا األول للملك  الداخليةالسياسية  اإلنجازات

 م.1928م / وإلغاء القانون األساسي الصادر عام  1947صدور دستور عام  -أ 

 أصبح الملك رئيساً للسلطتين التنفيذية والتشريعية.  م4719دستور / وبموجب  وراثينيابي ملكي تحول نظام الحكم من أميري إلى  -ب

 . إلغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس األمة -ج

 نتخاب والترشح . االصبح من حق مواطني الضفة الغربية لي م ،  1950صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتين  -د

 جميع ما ذكر  -هـ 

 هـ

7.  
 :  الحريص على وحدة األمة العربية وصيانة حقوقهاالمنطلق من الفكر الهاشمي  الخارجية بالبعد القومي تهسياستميزت الملك الذي 

 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -األول      بعبدهللا  -أ
 أ

8.  
صفوفهم وقادهم إلى خيرهم ،  ووحد  بين كلمتهم ،    جمع  أحّب العرب الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : " من  

 " :   التفرقة دعاهم إلى  ومن كره العرب وحفظ لهم صبغتهم ، 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 أ

9.  
 )إنجازاته الخارجية(ابن الحسين :   الملك عبدهللا األول طرحت عربًيا وساندها التي  مشاريع الوحدة العربية

   جميع ما ذكر -د     م 1950وحدة الضفتين  -ج     م 1945جامعة الدول العربية  -ب    م1943 مشروع سوريا الكبرى -أ
 د

10.  
 ، هو :  الوحدة العربية الكاملة للوصول إلى  األمير عبد هللا بن الحسينمشروع جاء في فكر 

 وحدة الضفتين -المملكة العربية المتحدة        د -جامعة الدول العربية       ج -ب مشروع سوريا الكبرى        -أ
 أ

11.  
 :   م  1943عام الذي عقد مطالب المؤتمر السوري 

) سوريا ، ولبنان ، واألردن ، وفلسطين ( على أن يكون نظام الحكم    دولة موحدة تضمقيام    -ب          بلفورإلغاء وعد    -أ
 جميع ما ذكر  -أخرى        د أي دولة عربية بانضمامالسماح    -ج      عبد هللا بن الحسينبرئاسة األمير  ملكيًّا دستوريًّافيها 

 د

12.  

 عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى :  أسباب
 ال يتوافق ومصالحهما االستعمارية .  بريطانيا وفرنسا -أ
 ضد أي مشروع وحدوي عربي يهدد مطامعها التوسعية.  وقفت الحركة الصهيونية -ب
اتخذت جامعة الدول العربية قراًرا بإلغاء مشروع سوريا الكبرى  تهديًدا لمصالحها القطرية ؛ لذا  رأت  بعض الدول العربية    -ج

 جميع ما ذكر  -د             .م1946عام 

 د

13.  
إقليمية من    منظمة  كل  في  العربية  الدول  وإفريقياتضم  في    آسيا  الدول األعضاء  بين  التعاون والتنسيق  على  ميثاقها  ينص 

 هي : القاهرة في   ومقرها الدائمالمجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، 
 هيئة العرب   -د      منظمة الوحدة العربية   -مجلس التعاون العربي       ج -جامعة الدول العربية      ب -أ

 أ

14.  
 هو :  لوحدة بالد الشام والعراقآنذاك  رئيس وزراء العراق نوري السعيدمشروع قدمه 

 الهالل الخصيب  -د      لعربية  منظمة الوحدة ا -مجلس التعاون العربي       ج -جامعة الدول العربية      ب -أ
 د

15.  
العام    العربي  للمؤتمر  التحضيرية  بدأت  اللجنة  من  التي  كل  بمشاركة  العربية،  الدول  جامعة  إنشاء  والعراق/  في  )األردن 

 ، هي :  مشروعا سوريا الكبرى والهالل الخصيب، واستُْبِعد وسوريا ولبنان/ ومصر واليمن والسعودية(

 الوفد الوطني  -قمة الوفاق واالتفاق      د -ج       م1944 بروتوكول اإلسكندرية -الوفد العربي       ب -أ
 ب

16.  
 :ألسباب وذلك   ، م1948حرب عام عقد الشعب الفلسطيني آماله على قيام وحدة ثنائية مع األردن بعد 

 للحفاظ على ما تبقى من األراضي الفلسطينية -ب                                   للعالقات والروابط التاريخية بين الشعبين . -أ
 جميع ما ذكر  -د         حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين. -ج

 د

17.  
،    م1948عقدت عام    نابلس  () عمان / أريحا / رام هللا/  وهي :    تمهيدية  مؤتمراتأقيمت الوحدة بين الضفتين عن طريق  

 أهم مؤتمر فيها :وكان 
 نابلس  -رام هللا       د -أريحا      ج -عمان       ب -أ

 ب

18.  

 : ما يلي  م1948المنعقد  مؤتمر أريحا التي اتخذها  أهم القراراتمن 

 األردن وفلسطين مقدمة للوحدة العربيةأن وحدة / و المناداة بالوحدة األردنية الفلسطينية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ -أ
 إلى بالدهم وتعويضهم.  بعودة الالجئين الفلسطينينالمطالبة  -ج     ملكاً على األردن وفلسطينعبدهللا األول مبايعة الملك   -ب
 جميع ما ذكر  -.      هـ اقتراح على الملك عبد هللا األول انتخاب ممثلين شرعيين يمثلون أهالي فلسطين -د

 هـ
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19.  
 التي كان ينشدها منذ تأسيس الدولة األردنية  الوحدة العربية الشاملةطريقاً نحو  مشروع أراده الملك عبدهللا األول أن يكون  

 هو: 
 وحدة الضفتين -المملكة العربية المتحدة        د -جامعة الدول العربية       ج -مشروع سوريا الكبرى       ب -أ

 د

20.  
 هو :  شهيد األقصى الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب 

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

21.  
 على البالد في عام : طالل ملكاونودي بالملك  استشهد الملك عبدهللا األول

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

22.  
بكلية    عماندرس في  و  /  م1909عام    الملك طاللولد   التحق  الثانوية  أنهى دراسته  أن  العسكرية في    ساند هيرست / وبعد 

 .الحدود العسكرية وبكتيبة المشاة الثانية/ ثم عاد بعدها إلى عمان ليلتحق بقوة  م1929بريطانيا / وتخرج فيها عام 

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

23.  
 بتاريخ :  وليا للعهدبن عبدهللا   طاللعين الملك 

 م 1952 -د         م 1951 -ج       م  1948 -ب         م  1947 -أ
 أ

24.  
مع الجيش العربي األردني في خطوط المواجهة األمامية /    وكان يقاتل/    م1948شارك في حرب فلسطين عام  األمير الذي  

 . الجيش التي قاتلت في القدس رفع معنوياتوكان لوجوده أثر كبير في 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ب

25.  
 .  الداخلية والخارجية  وتعاونه لمواجهة التحدياتاألردني /  المجتمعضرورة تماسك حرص على الملك الذي 

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

26.  
  اليائسين   إن  ..  ،ثقة بهذا الوطنال، ويحتاج إلى    يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر والتعاون ملك هاشمي تنسب إليه العبارة:"

 يجعلون من الفقر غنى ومن الضعف قوة  : ..أصحاب العزيمةفي كل أمة هم وحدهم علة تأخرها وضعفها في حين أن 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ب

27.  
 م.1952 ديوان المحاسبةوإنشاء   م1952 دستور : إصدار  طالل بن عبدهللامن أهم اإلنجازات الداخلية للملك 

 ال  -نعم    ب -أ
 أ

28.  
الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية    عززتفقد  ،    طالل بن عبد هللا إنجازات الملك  أهم  من    اإلصالحات الدستوريةتعد  

 .مع النظم الديمقراطية الحديثةمتوافقاً م 1952عام  دستور؛ وجاء 

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

29.  
 :  ما يأتي مواد هذا الدستور أبرز ما جاء في  ومنمتوافقاً مع النظم الديمقراطية الحديثة،  م1952دستور جاء 

ولة عربية مستقلة ذات سيادة ُمْلكُها ال يتجزأ، وال ينزل عن شيء منه ، والشعب األردني جزء  المملكة األردنية الهاشمية د -أ
 جميع ما ذكر  -د      لمواطن لكفل الحقوق والحريات   -ج     نظام الحكم نيابي ملكي وراثي -ب       من األمة العربية

 د

30.  
طالل   الملك  أنشأه  المحاسبة  ؛  1952ديوان  ونفقاتها    لمراقبةم  الدولة  صرفهاإيرادات  تقديم    /  وطرائق  طريق  تقرير  عن 

 عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام لـ : سنوي
 جميع ما ذكر  -مجلس الوزراء        د -مجلسي األعيان والنواب      ج -الملك        ب -أ

 ب

31.  
 : بن عبدهللا  طاللللملك  الخارجيةاإلنجازات السياسية 

المجاورة    -أ العربية  الدول  العالقات مع  المشترك  -ب           تحسين  العربي  الدفاع  اتفاقية  وهي      م1951  التوقيع على 

 جميع ما ذكر  -ج         اتفاقية اتفاقية الضمان الجماعي العربي

 ج 

32.  
 : توفي الملك طالل في وقد  م،1952لنجله األمير الحسين عام  هعن   فتنازل بسبب مرضه الحكمتعذر استمرار الملك طالل في 

 م            1982-دم           1962 -ج     م1972 -م           ب1952 -أ
 ب

33.  
 في : (م1935في ) الحسين بن طالل الملك ولد 

 مكة  -استانبول        د  -انجلترا     ج -عمان       ب -أ
 أ

34.  
الذي   االبتدائيتلقى  الملك  اإلسالميةفي    تعليمه  العلمية  إلى    عمانفي    الكلية  انتقل  ثم   / فيها  تخرج  فكتوريا  حيث  كلية 
 ، هو :   إلتمام دراستهالعسكرية في انجلترا  ساند هيرستثم التحق بكلية  /عامين في مصر ودرس فيها مدة  باإلسكندرية

 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -عبد هللا        جطالل بن  -عبدهللا األول      ب -أ
 ج 

35.  

ولعدم بلوغ األمير الحسين  بعد أن تنازل عنه الملك طالل بن عبدهللا /    / م  1952في عام    انتقل الحكم لألمير الحسين بن طالل 

الثامنة عشرة قمرية   الوزراء قرر  سن  الدستور/    مجلس وصايةتعيين    مجلس  بمقتضى  العرش    حتى   واستمر المجلسعلى 
 :بتاريخ تسلم الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية

 م 1957/ أيار /  2 -د           م 1956/ أيار /  2 -ج        م    1954/ أيار /  2 -ب        م     1953/ أيار /  2 -أ 

 أ

36.  
 : حسين بن طالل الملك   مؤلفات

ً  -ب         مهنتي كملك  -أ  جميع ما ذكر  -د       حربنا مع إسرائيل -ج      ليس سهالً أن تكون ملكا
 د

37.  
،    وثقته  محبة الشعبمن    هللابعد    ليستمد قوتهالذي انتهى إلينا    إّن العرشالملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : "  
 ورعاية مصالحها " :وإنني سأنمي هذه المحبة وهذه الثقة بخدمة األمة 

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

38.  

تنسب إليه العبارة اآلتية  و،  نذر حياته لخدمة وطنه وأمته، فقد  الداخلي على المستوى    إنجازات كبيرةحقق األردن في عهده  
في سبيل إعزاز وطننا الذي له نحيا وفي سبيله نموت "    والتضحيةمن أجلكم والعمل    مجانبة الراحة : " فأخذت على نفسي  

 هو : 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ج 
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39.  
 : الحسين بن طالل للملك  الداخليةاإلنجازات 

 جميع ما ذكر  -د        التعديالت الدستورية -ج   تعريب قيادة الجيش العربي األردني   -ب  تعزيز النهج الديمقراطي  -أ
 د

40.  
 : عند األردنيين  واالنتماء الوطني، الشعور القومي،  الوعي السياسيزادت من اإلنجازات الداخلية للمك حسين بن طالل التي 

 التعديالت الدستورية -جتعريب قيادة الجيش العربي األردني          -تعزيز النهج الديمقراطي        ب -أ
 أ

41.  
 : ، فكانت النتائج التالية، بتفعيل الحريات السياسية تعزيز النهج الديمقراطي سعى الملك الحسين بن طالل إلى 

        وتأسست النقابات العمالية والمهنية   -ب          األحزاب السياسية باتجاهاتها الفكرية كافة على الساحة األردنيةظهرت    -أ
 جميع ما ذكر  -د         نشطت الصحافة في البالد -ج

 د

42.  
 بتاريخ : بتعريب قيادة الجيش العربياتخذ الملك الحسين بن طالل قراره التاريخي  لتحقيق السيادة الوطنية األردنيةاستكماالً 

 م 1958/ آذار /  1 -م        د1956/ آذار /   1 -م        ج1954/ آذار /  1 -م      ب1952/ آذار /  1 -أ
 ج 

43.  
 /م(  1956)  الجيش العربي األردني   تعريب قيادة  اتخذ الملك الحسين بن طالل قرار  استكماالً لتحقيق السيادة الوطنية األردنية

 :وإنهاء المعاهدة األردنية البريطانية عام

 م1959 -د       1958 -ج        م 1957 -ب       1956 -أ

 ب

44.  
   :أمور  عن طريق والحزبيةوتفعيل الحياة السياسية  ،1984العودة إلى الحياة النيابية في عام األردن استطاع 

 جميع ما ذكر  -د       م1992قانون األحزاب  -ج     م 1991الميثاق الوطني  -ب       م 1989انتخابات  -أ
 د

45.  
واإلسهام في المصالحة العربية / وتوحيد الصف    /بالنشاط السياسي  على صعيد العالقات العربية والدولية    هتميز عهدملك  
 ، هو :   العربي

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

46.  
 : في عالقته مع الدول العربية والعالمية بن طالل الملك الحسينالتي انطلق منها   المرتكزات

ثوابت السياسة الخارجية    -مواد الدستور األردني التي تؤكد البعد القومي.     ج  -مبادئ الثورة العربية الكبرى.      ب  -أ
 جميع ما ذكر  -القائمة على الوسطية واالعتدال.      د

 د

47.  

بن طاللسعى   الحسين  العربيةإلى تجسيد فكرة    الملك  العديد من  (  عملّياً  )  الوحدة  إقامة  إلى  بين بالدعوة  الوحدة  مشاريع 
 ، من خالل : جميعها  البالد العربية

          م1972مشروع المملكة العربية المتحدة عام  -ب               م1958االتحاد العربي الهاشمي عام  -أ

   جميع ما ذكر -د                م1989مجلس التعاون العربي عام  -ج

 د

48.  
نظام الحكم في البلدين، وهو النظام الملكي الهاشمي    تشابهبسبب:    بالتوافق والتآلف هما  العالقات السياسية بين دولتان اتسمت  

 ، هما :  الجغرافي  الجوار إلى جانب 
 األردن ومكة  -د      وسوريااألردن  -األردن وفلسطين      ج -األردن والعراق      ب -أ

 أ

49.  
 االتحاد العربي الهاشمي هو معاهدة أخوة وتحالف كانت بين دولتين هما :  

 األردن ومكة  -األردن وسوريا      د -األردن وفلسطين      ج -األردن والعراق      ب -أ
 أ

50.  
 عمه :في مشروع االتحاد العربي الهاشمي أعلن الملك الحسين بن طالل عن تنازله عن رئاسة االتحاد ليكون رئيسه ابن 

 غازي بن محمد  -غازي بن فيصل       د  -فيصل الثاني       ج -فيصل األول       ب -أ
 ب

51.  
 اتحاد عربي ساعد على قيامه تشابه نظام الحكم بين البلدين والجوار الجغرافي هو :

 مجلس التعاون الخليجي  -مجلس التعاون العربي   د -المملكة العربية المتحدة    ج -االتحاد العربي الهاشمي   ب -أ
 أ

52.  
إليجاد درع أمني قوي يعين األمة ويدافع    توحيد الجيش :السياسي الخارجي للبلدين /    توحيد التمثيل  اتحاد عربي من أهدافه

 بمشاريع اقتصادية مشتركة ، هو :  وتطوير البلدينعنها / تنمية 
 مجلس التعاون الخليجي  -مجلس التعاون العربي   د -المتحدة    جالمملكة العربية  -االتحاد العربي الهاشمي   ب -أ

 أ

53.  
الذي   العربي  يستمر طويال المشروع  العسكري بسبب    لم  /    االنقالب  العراق  في  الملكي  بالحكم  أطاح  الملك  الذي  واستشهاد 

 ، هو :  (م1958في ) الثاني فيصل

 مجلس التعاون الخليجي  -مجلس التعاون العربي   د -المتحدة    جالمملكة العربية  -االتحاد العربي الهاشمي   ب -أ

 أ

54.  
 جاء مشروع المملكة العربية المتحدة بين دولتين هما :

 األردن ومكة  -األردن واليمن      د -األردن وفلسطين      ج -األردن والعراق      ب -أ
 ب

55.  
 لحفاظ الشعب الفلسطيني على أرضه : مشروع وحدة عربية جاء تجسيداً لفكر الملك الحسين 

 مجلس التعاون الخليجي  -مجلس التعاون العربي   د -المملكة العربية المتحدة    ج -االتحاد العربي الهاشمي   ب -أ
 ب

56.  
 :  الملك الحسين بن طاللم الذي طرحه 1972 مشروع المملكة العربية المتحدة بنودمن 

 تتكون من الضفتين الشرقية والغربية.          -ب      (.    المملكة العربية المتحدة) الهاشميةالمملكة األردنية تسمى  -أ
 جميع ما ذكر  -د      / ورئيس الدولة هو الملك.       عمان العاصمة المركزيةتكون   -ج

 د

57.  
 :  من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة

 الملك ومجلس األمة       يتوالها لسلطة التشريعية ا -ب         الملك ومجلس وزراء    يتوالها السلطة التنفيذية -أ
 جميع ما ذكر  -د     محكمة مركزية عليا      ب  منوطةالسلطة القضائية  -ج

 د

58.  

العربي، ويعد   للتعاون واالتحاد  يعد خطوة عملية  إاّل أن طرحه  النجاح  له  يكتب  الولم  النهج  على  واضحاً  للملك  دليالً  حدوي 
 بن طالل :  الحسين

حل أزمة العراق    -مجلس التعاون العربي      د  -المملكة العربية المتحدة       ج  -االتحاد العربي الهاشمي        ب  -أ
 والكويت 

 ب

59.  
 الذي طرح في عام :  مجلس التعاون الخليجيمن المحاوالت الوحدودية العربية 

 م1991 -م        د1981 -م       ج1972 -م       ب1958 -أ
 ج 
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

60.  
 الذي الذي طرح في عام :   االتحاد المغاربيمن المحاوالت الوحدودية العربية 

 م1991 -م        د1989 -م       ج1972 -م       ب1958 -أ
 ج 

61.  
مع    أربع دول عربيةالوحدة العربية الثنائية حيث ضم    مختلفاً عما سبقه من مشاريع جاء  مشروع    :مجلس التعاون العربي  

 :  ، وهذه الدول هي  انضمام أي دولة عربية أخرىإمكانية 
 جميع ما ذكر  -د     اليمن الشمالي   -ج     مصر  -ب       األردن والعراق   -أ

 د

62.  
ً مشروع وحدة عربية يمثل   هو :   للتضامن والعمل العربي المشتركنحو سعي الدول العربية  أنموذجاً عمليا

 مجلس التعاون الخليجي  -د       مجلس التعاون العربي -المملكة العربية المتحدة    ج -االتحاد العربي الهاشمي   ب -أ
 ج 

63.  
 :  العراق للكويتاجتياح الناتجة عن  م1990حرب الخليج الثانية المشروع العربي الذي انتهى بسبب 

 مجلس التعاون الخليجي  -د      مجلس التعاون العربي  -المملكة العربية المتحدة    ج -االتحاد العربي الهاشمي   ب -أ
 ج 

64.  

على دعمها في    بن طالل  الملك الحسينإذ حرص  ،  للسياسة الخارجية األردنية    المحور األساس  القضية الفلسطينيةشكلت  
  / كافة  الدولية  األردني والفلسطيني المحافل  الشعبين  بين  المصيري  التالحم  مع    وتأكيد  السياسية  األردن  وتوثيق عالقات   /

 الرعاية والحماية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس إعمارها / وصيانتها / والوقوف ضد تهويدها. و/  الدول العربية
 ال  -نعم    ب -أ

 أ

65.  

 : أمور  من خالل ةتحقيق التوازن العربي / وحل الخالفات العربي أسهم األردن في  الملك الحسين بن طاللفي عهد 

 م .1987 عمان( في  قمة الوفاق واالتفاق) القمة العربيةعقد مؤتمر  -أ

 م. 1990واتحادهما في دولة واحدة   المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي عمانفي احتضن  -ب

 ضمن البيت العربي.  م1990العراقي الكويتي مساعيه في حل النزاع  -ج

 جميع ما ذكر .  -د

 د

66.  
توضيح  مع مختلف دول العالم / وقد أسهم في    إقامة عالقات دبلوماسية واسعة ومتطورةب عهده  نجح األردن في  الملك الذي  

 ، هو :  ، وخاصة الصراع العربي اإلسرائيلي الدوليةالمواقف العربية على الساحة 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ج 

67.  
وإسرائيل من  لفض النزاع بين مصر وسوريا من جهة     / (بسويسرا( ) جنيف )الدولي للسالم في  المؤتمر شارك األردن في

 في عام : جهة أخرى 
 م1991 -م        د1981 -م       ج1973 -م       ب1958 -أ

 ب

68.  

السياسة الخارجية فيها للملك حسين بن طالل بالتنسيق مع الدول   الجهة التي نجحتم : 1973 بعد مؤتمر جنيف في سويسرا

دانة إسرائيل / وعّدِ الصهيونية صورة من صور التمييز ( : الذي نص على إ337)العربية واألجنبية في اتخاذها قرار رقم  

 ، هي :  العنصري
 جامعة الدول العربية -عصبة األمم        د  -مجلس األمن      ج -ب         الجمعية العمومية لألمم المتحدة  -أ

 أ

69.  

في   األردن  للسالمشارك  الدولي  أن    المؤتمر  العربيةبعد  الدول  المبادرة    وافقت  على  اإلسرائيلي  العربي  بالصراع  المعنية 
شارك الجانب الفلسطيني ضمن الوفد األردني الذي ترأسه  األمريكية إلحالل السالم الدائم في منطقة الشرق األوسط ، حيث  

 ، هو مؤتمر :  وزير الخارجية األردني 

 م 1973مدريد  -م        د1991جنيف  -ج               م1991  مدريد -م          ب1993جنيف  -أ

 ب

70.  
إظهار مكانة األردن على المستوى العالمي بامتالكه مصداقية  عهده على  أسهمت السياسة الخارجية األردنية في  الملك الذي  

 ، هو : مع الكثير من دول العالمدولية / وإقامة عالقات دبلوماسية 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ج 

71.  

الكلية   علومه االبتدائية فيوتلقى  /    وهو االبن األكبر للملك الحسين بن طالل   م1962عام    عمانفي    عبد هللا الثانيولد الملك  

مدرسة   إلى  بعدها  وانتقل   / في عمان  اإلسالمية  إدموندالعلمية  مدرس  سانت  إلى  ثم   / إنجلترا  إلكمال  ثم    /  إيجلبروكة  في 
 :في دراسته الثانوية أكاديمية 

 جورج تاون  -أكسفورد       د -ج       دير فيلد في الواليات المتحدة األمريكية  -سانت إدموند         ب -أ

 ب

72.  
الثاني   الملك عبدهللا  تابع دراسته في جامعة    ساندهيرستبأكاديمية  التحق  ثم   / بريطانيا  / وفي عام    أكسفورد العسكرية في 

 . الشؤون الدولية، لدراسة واشنطنفي   بجامعة جورج تاون: التحق م 1987

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

73.  
 في عام :  (17كتيبة الدبابات الملكية )حياته العسكرية قائداً لسرية في   بدأ الملك عبدهللا الثاني 

      1995 -د        1994 -م      ج 1989 -م        ب1987 -أ
 ب

74.  
 في عام : قائداً للقوات الخاصة الملكيةالملك عبدهللا الثاني  أصبح 

      1995 -د        1994 -م      ج 1989 -م        ب1987 -أ
 ج 

75.  
، فاإلنسان األردني    طموحي هو أن يحظى كل أردني بأفضل نوعية من التعليمالملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية " 

 ميزته اإلبداع ، وطريق اإلبداع يبدأ بالتعليم " ، هو :
 ابن الحسين عبدهللا الثاني  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 د

76.  
 بتاريخ : عبد هللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدستوريةتولى الملك 

 م1999/ تموز /   7 -د        م  1999/ شباط /  7 -ج        م  1999/ آذار /  7 -ب     م   1999/ أيار /  7 -أ
 ج 

77.  
كتاب   الخطر صاحب  نحو السالم في وقت  السعي  السالم العادل والشامل في    فرصتنا األخيرة :  لتحقيق  عّبر فيه عن رؤيته 

 المنطقة العربية هو الملك  : 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 د
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

78.  
ًّ للعهدبن عبد هللا الثاني  سمو األمير الحسينصدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين   بتاريخ :  وليا

 م2009/ تموز /   2 -د       م  2009/ حزيران /  2 -ج         م  2009/ أيار /   2 -ب       م  2009/ آذار /  2 -أ
 د

79.  
/ والتحق   األردن /  تلقى تعليمه الثانوي في  م(1994/حزيران /28في ) عمانولد في    سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني :

 : / وتخرج فيها عام  التاريخ الدوليفي الواليات المتحدة األمريكية لدراسة   جورج تاونبجامعة 

 م2017 -د          م2016 -م     ج2015 -م    ب2014 -أ

 ج 

80.  
 هي :  أهيلهملدعم األطفال الصم وت بن عبد هللا الثاني  األمير الحسينأطلقها سمو مبادرة 

 سالم شباب أمن  -قصي      د  -حقق     ج -سمع بال حدود     ب -أ
 أ

81.  
في مجال التعاون والعمل المشترك هي    لتنمية مهارات الفرد والجماعةبن عبد هللا الثاني    األمير الحسينأطلقها سمو    مبادرة

: 
 سالم شباب أمن  -قصي      د  -حقق     ج -سمع بال حدود     ب -أ

 ب

82.  
 هي :  لتأهيل الكوادرالطبية في المجال الرياضيبن عبد هللا الثاني  األمير الحسينأطلقها سمو مبادرة 

 سالم شباب أمن  -قصي      د  -حقق     ج -سمع بال حدود     ب -أ
 ج 

83.  
الحسينلسمو   الثاني    األمير  الدوليعلى    مشاركات سياسيةبن عبد هللا  الدولي    مجلس األمنترؤسه لجلسة  أهمها    الصعيد 

 بعنوان : "صون السالم واألمن الدوليين : دور الشباب في مكافحة التطرف والعنف وتعزيز السالم".في : 
 2015آب /  -د      2015تموز /  -ج     2015حزيران /  -ب     2015نيسان /  -أ

 أ

84.  
 الذي دعا إليه في :  للشباب والسالم واألمناألول من نوعه  المنتدى العالمي بن عبد هللا الثاني فعاليات  األمير الحسينرعى 

 2015آب /  -د      2015تموز /  -ج     2015حزيران /  -ب     2015نيسان /  -أ
 د

85.  
و للشباب  نوعه  من  األول  العالمي  المنتدى  فعاليات  رعى  الثاني  عبدهللا  بن  عنه  األمير حسين  واألمن وصدر  إعالن  السالم 

 :عمان

 2015 -د      2014 -ج       2013 -ب     2011 -أ
 د

86.  
األول من نوعه خاص    مجلس األمنلفت أنظار العالم للدور المهم للشباب / واستصدر قرار    األمير حسين بن عبدهللا الثاني 

 ، وكان رقمه :  استناداً إلعالن عمان بالشباب والسالم واألمن 

 5220 -د      2520 -ج       5220 -ب     2250 -أ
 أ

87.  
 : عبدهللا الثانيلجاللة الملك  الداخلية السياسية اإلنجازاتمن 
 إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي .       -والهيئة المستقلة لالنتخابات .         ب   /محكمة دستورية : إنشاء  -أ
 جميع ما ذكر  -د                قانون الالمركزية .                                   -ج

 د

88.  
 في عام : المحكمة الدستوريةأنشئت 

 2017 -د       2015 -ج        2013 -ب      2011 -أ
 أ

89.  
 :  القضاة مدة عضويتهمهيئة قضائية مستقلة تتألف من مجموعة من  المحكمة الدستورية

 سنوات غير قابلة للتجديد     8 -ج             سنوات غير قابلة للتجديد     7 -ب      سنوات غير قابلة للتجديد     6 -أ
 أ

90.  
 : القوانين واألنظمة / وتفسير النصوص الدستوريةللرقابة على دستورية هيئة قضائية مستقلة أنشئت 

 المجلس القضائي األردني  -قانون الالمركزية         د -الهيئة المستقلة لالنتخابات        ج -محكمة دستورية       ب -أ
 أ

91.  
 / منها قوانين :   إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسيمن اإلنجازات السياسية الداخلية لجاللة الملك عبدهللا الثاني 

 جميع ما ذكر   -المطبوعات         د -األحزاب / واالجتماعات          ج -االنتخاب          ب -أ
 د

92.  
الملكية   اإلرادة  عليه  صادقت  قرره   م(2015)قانون  ما  على  بناًء  والنواب  مجلسا  /  انتخاب  األعيان   : على  يقوم  والذي   ،

 "مجلس المحافظة" في كل محافظات المملكة  ، هو : 
 ائي األردني المجلس القض  -قانون الالمركزية         د -الهيئة المستقلة لالنتخابات        ج -محكمة دستورية       ب -أ

 ج 

93.  
  % من 25يتكون بناء على قانون الالمركزية / ينتخب في كل محافظة )أعضاء مجلس للمحافظة ( / على أن تعين الحكومة  

 أعضاء هذا المجلس ، وهو : 
 المجلس القضائي األردني   -مجلس المحافظة        د -الهيئة المستقلة لالنتخابات        ج -محكمة دستورية       ب -أ

 ج 

94.  
 : في دعم القضايا العربية والدولية ---------حقّق األردن مكانة بارزة بين دول العالم بفضل الدور الذي قام به الملك 

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

95.  

 الخارجي:على المستوى   عبدهللا الثانيالسياسية في عهد الملك  اإلنجازات
دعم حّق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه / وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس / وتأكيد    -أ

 أهمية المقدسات اإلسالمية والمسيحية والدفاع المستمر عنها. 

عام    -ب في  رسالة عمان  وإعالن   / كافة  الدولية  المحافل  في  السمحة  اإلسالم  صورة  في  2004إبراز  لإلسهام  م 

واإلرهاب التطرف  و  محاربة  اللقاءات /  في  األردن  بها  يمر  التي  واالقتصادية  واألمنية  السياسية  التحديات    إبراز 
 الدولية والمؤتمرات العالمية.

الدول    -ج جانب  إلى  والوقوف   / العربية  القضايا  عن  للدفاع  الدولية  واللقاءات  المؤتمرات  في  الفاعلة  المشاركة 
 العربية للمحافظة على أمنها واستقرارها، وحل القضايا العربية ضمن البيت العربي. 

وترؤسه مجلس  م،  2014في عام    الثالثة  الدولي للمرة  نعضوية غير دائمة في مجلس األمحصول األردن على    -د

 م(.2015 -م 2014في المدة بين ) مرتينالدولي األمن 

  جميع ما ذكر  -هـ 

 هـ
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

 ملحق للوحدة الثانية : األوراق النقاشية 

 الصيفية من ضمن عالمات الوحدة الثانيةحسب الدورة  عالمات(  8) 
1)  

 نحو بناء الديمقراطية المتجددة " هي :  مسيرتناالورقة النقاشية التي تناولت عنوان : " 
 الرابعة  -الثالثة        د -الثانية      ج -األولى       ب -أ

 أ

2)  
 لخدمة جميع األردنيين" هي : تطوير نظامنا الديمقراطيالورقة النقاشية التي تناولت عنوان : " 

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

3)  
 تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " هي :  أدوار  الورقة النقاشية التي تناولت عنوان: "

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

4)  
 " هي :   ومواطنة فاعلةالورقة النقاشية التي تناولت عنوان : " نحو تمكين ديمقراطي 

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

5)  
 التحول الديمقراطي " هي :  تعميق الورقة النقاشية التي تناولت عنوان : " 

 السابعة  -د    السادسة   -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 
 ب

6)  
 أساس الدولة المدينة " هي : سيادة القانون الورقة النقاشية التي تناولت عنوان : " 

 السابعة  -السادسة      د -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 
 ج 

7)  
 أساس اإلصالح الشامل" هي :  تطوير التعليم الورقة النقاشية التي تناولت عنوان : " 

 السابعة  -السادسة      د -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 
 د

8)  
" كيف نتخذ القرارات    و   : " كيف تختلف مع بعضنا بعضاً ضمن نقاشاتنا العامة؟ "  تين  الورقة النقاشية التي تطرقت لمسأل

 هي :على مستوى الوطن ؟"  
 الرابعة  -الثالثة        د -الثانية      ج -األولى       ب -أ

 أ

9)  
 األولى : كما ورد في الورقة النقاشية  لتجذير الديمقراطيةالممارسات االجتماعية 

االختالف في الرأي ال يعني    -ج       واجبات المساءلةالمواطنة ترتبط بصورة رئيسية بممارسة    -ب        احترام اآلراء    -أ
   جميع ما ذكر -هـ          أفراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب -دالفرقة       

 هـ

10)  

للنهج اإلصالحيمن   الراسخة  /   حماية حقوق  في األردن    المبادئ  السياسية(   بمبدأ )التعددية  األقليات وحقوق  : االلتزام 
المواطنين التي كفلها الدستور / تقوية )مؤسسات المجتمع المدني( /  توفير )فرصة عادلة ( للتنافس السياسي / تطوير)مبدأ  

 / التي وردت في الورقة النقاشية :  الفصل والتوازن بين السلطات / وآليات الرقابة( من أجل نظام ديمقراطي سليم 
 الرابعة  -الثالثة        د -ية      جالثان  -األولى       ب -أ

 ب

11)  
 : عبدهللا الثاني لجاللة الملك  الثالثةكما جاء في الورقة النقاشية  أطراف العملية السياسية

 جميع ما ذكر  -والمواطن      د  /الملكية الهاشمية   -ورئيس ومجلس الوزراء      ج /  النائب -األحزاب السياسية    ب -أ
 د

12)  
ً مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة /    والموازنة بينالصالح العام / خدمة   بين المصالح على    ويعكس أداؤه توازنا

 المستوى المحلي والوطني من األدوار المطلوبة من : 
 المواطن  -د      الملكية الهاشمية   -ج      رئيس ومجلس الوزراء   -ب     النائب   -أ

 أ

13)  
/    نيل عليها  والمحافظة  النيابية  معايير  الثقة  /  ووضع  المخلص  المتميز  الحكومي  نهجللعمل  والحاكمية    وتبني  الشفافية 

 الرشيدة وترجمته قوالً وعمالً من األدوار المنتظرة من : 
 المواطن  -الملكية الهاشمية      د -رئيس ومجلس الوزراء      ج -النائب     ب -أ

 ب

14)  
القضايا الوطنية واالطالع على تفاصيلها وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق ومتابعة  المستمر عن الحقيقة /  البحث  

 األفكار والحلول البديلة من األدوار المطلوبة من : واقتراح وليس على االنطباعات واإلشاعات / 
 المواطن  -د     الملكية الهاشمية  -رئيس ومجلس الوزراء      ج -النائب     ب -أ

 د

15)  
 هو : الذي وصفه جاللة الملك باللبنة األساسية في بناء نظامنا الديمقراطي األردني

 المواطن  -الملكية الهاشمية      د -رئيس ومجلس الوزراء      ج -النائب     ب -أ
 د

16)  

/ وتسهم في  تعكس   السياسية  توجهات األطياف  السياسية وتجذيرها  تطوير رؤية وطنيةمختلف  بالعمل  والتزامها  /    لحياتنا 
وتطوير /   ، وبرامج وطنية واضحة، ونظم عمل مهنيةالسياسات ذات األولوية وتبّني  /    بالمبادئ المشتركةوالتقيد  /   الجماعي 

 :   من أدوار،  تستجيب إلى تطلعات المواطنين وهمومهم برامج قوية مبنية على سياسات واضحة 
 األحزاب  -الملكية الهاشمية      د -رئيس ومجلس الوزراء      ج -النائب     ب -أ

 د

17)  

القيم  وحماية  /   استقطاب   مجتمعنا من االنزالق نحو أي حالة   يحمي الملك بصفته قائداً موّحداً  /    يستشرف المستقبلاتباع نهج  
خاصة/    ألصيلةا  األردنية األردنيين  المجتمع    الفقراء   صوت  في  حقوقهم  عن  الوطنية  /    مدافعة  منظومتنا  للعدالة  حماية 

الدؤوب والنزاهة،   المستمر والعمل  التحسين  بقدرة األردنيين واألردنيات  /    عن طريق  التمّيز واإلبداعنشر روح الثقة    على 
قضايا  أول المدافعين عن    / وتقدير الجهود الفردية واإلنجازات   ،يادية  وتبني المبادرات الر  ،عن طريق : دعم قصص النجاح 

القومي  الوطن األردن  األمنيةوبقاء    /  وأمن  واألجهزة  العربي،  الجيش  العامة،  مؤسسة  الدينية  والمؤسسات  والقضائية،   ،
 األدوار المطلوبة من :من  .للتراث الديني والنسيج االجتماعيحامية / و  مستقلة ومحايدة ومهنية، وغير مسّيسة

 المواطن  -الملكية الهاشمية      د -رئيس ومجلس الوزراء      ج -النائب     ب -أ

 ج

18)  
 الورقة النقاشية التي تناولت ما أسماه الملك عبد هللا الثاني : " بالمواطنة الفاعلة "هي : 

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

19)  
   الرابعة :التي لخصها الملك عبدهللا الثاني في الورقة النقاشية  األسس الرئيسة )للمواطنة الفاعلة(من 
 جميع ما ذكر  -مسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية واالحترام المتبادل     د -واجب المشاركة     ج -حق المشاركة    ب -أ

 د



   (2+1ف )  تاريخ األردن لمادة  االختبارليلة نراجع معًا 
 وما قبلها(    2020م ( +  للدراسة الخاصة )خطة 2003( ) جيل 2021)خطة ( لتكميلية) للدورة ا  
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

20)  
احترام الرأي اآلخر / واالنخراط الفاعل  / وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف / والشراكة في التضحيات والمكاسب  

 التي تناولتها الورقة النقاشية :  الممارسات الديمقراطيةمن 
 الرابعة  -الثالثة        د -الثانية      ج -األولى       ب -أ

 د

21)  

 الخامسة : التي تناولتها الورقة النقاشية  التشريعيمحطات اإلنجاز 
 .  وتعزيز الحرياترسخت مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات / تعديالت دستورية إقرار -أ
 للحياة السياسية   التشريعات الناظمة إنجاز حزمة جديدة من  -ج              جديدة  مؤسسات ديمقراطيةاستحداث  -ب
 جميع ما ذكر  -هـ        .  في تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية النوابمجلس أحرزه  التقدم النوعي الذي -د

 هـ

22)  
 اإلنجاز : محطات ضمن  الخامسةتناولتها الورقة النقاشية  هيئة مستقلة لالنتخاب/ واستحداث   محكمة دستوريةإنشاء 

 السياسي  -الديمقراطي      د -المؤسسي      ج -التشريعي        ب -أ
 ب

23)  

القوانين /    تطوير  الرئيسية  أداءالسياسية  فاعلية    وتطوير  أكثر  دور  وتحقيق   / الحكومي  والجهاز  العام    لألحزاب القطاع 
قدرات   بناء  في  / واالستمرار  القضائيةالسياسية  وقيام    السلطة  المدني /  المجتمع  مراكز    مؤسسات  الجامعات  ومن ضمنها 

من األهداف التي وضعها  الدراسات بدور أكبر في اإلسهام في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلوالً للتحديات التي تواجهها المملكة  
 الملك عبد هللا الثاني في الورقة النقاشية :

 السابعة  -السادسة      د -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 

 ب

24)  
التي يسعى إليها جميع    بمفهوم دولة القانون والحقوق والمواطنةلنقاشية التي ابتدأ بها الملك عبد هللا الثاني حواره  الورقة ا 

 هي :  لرؤيته الثاقبة للدولة المدنيةاألردنيين وقياداتهم، مقدماً جاللته 
 السابعة  -السادسة      د -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 

 ج 

25)  
المواطنة الفاعلة وتقبل    وترتكز على حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية    تستند إلى الدولة التي  

 هي : بالتعددية والرأي اآلخر وتحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين
 دولة الدستور -دأ + ب           -الدولة المدنية     ج -دولة القانون      ب -أ

 ج 

26)  
 المعبر الحقيقي واألساس الذي تبنى عليه الديمقراطيات واالقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة : 

 الجدارة والكفاءة  -تكافؤ الفرص      د  -تعزيز الحريات      ج -سيادة القانون       ب -أ
 أ

27)  

 :  ، منهابسط الملك عبدهللا الثاني مفهوم سيادة القانون من خالل اإلشارة لبعض الحوادث اليومية 
أم تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق و  / طفلة تموت في أحضان والدها في عرس تطلق فيه نيران األسلحة    -أ

 لم يحترم القانون. 
 جميع ما ذكر  -د       مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة -ج       تطبيق سيادة القانونطالب متفوق فقد فرصته لعدم  -ب

 د

28)  

وتعزيز العدالة    ميزاًنا واضًحا لضمان حقوق جميع مواطنيهاوضع الملك عبدهللا الثاني في رؤيته لدولة القانون والمواطنة  
 االجتماعية هو :  

األقلية  -أ حقوق  وأن    ضمان  األغلبية  حقوق  لضمان  القانون كمتطلب  العدالة    سيادة  وتعزيز  المجتمع  لحقوق  الضمان  هي 
 جميع ما ذكر  -الجدارة        د -الكفاءة       ج -االجتماعية          ب

 أ

29)  

 السادسة : التي أشار إليها وحذر منها الملك عبدهللا الثاني في الورقة النقاشية  مكامن الخلل في األداء الرسمي 
تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة        و  / لم يرتِق مستوى األداء واإلنجاز في الجهاز اإلداري لما نطمح    -أ
جميع ما    - لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء          دالتجاوز على مؤسساتنا وإثقاالً   -الواسطة والمحسوبية        ج  -ب
 ذكر 

 د

30)  
 المعيار واألساس الذي حدده جاللة الملك عبدهللا الثاني للتعيينات في المواقع الحكومية : 

 الجدارة والكفاءة  -تكافؤ الفرص      د  -تعزيز الحريات      ج -سيادة القانون       ب -أ
 د

31)  
 هو :   انتهاك القانون/ ويقود لفساد أكبر/ ويضعف قيم المواطنهيشجع على 

التجاوز على مؤسساتنا   -ج       الواسطة والمحسوبية  -ب       تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة   -أ
 وإثقاالً لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء           

 أ

32)  
 ، هي : العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحةتفتك المجتمعات / وتقوض قيم 

التجاوز على مؤسساتنا   -الواسطة والمحسوبية      ج  -تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة      ب  -أ
 وإثقاالً لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء           

 ب

33)  
سعت   التي  النقاشية  كافة  ل الورقة  تشمل  والتي  التعليمية  للمسيرة  نحتاجه  الذي  واإلنجاز  والتقدم  التطور  من  المزيد  عمل 

 : المراحل
 السابعة  -السادسة      د -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 

 د

34)  
المؤسسات التعليمية هو الهدف األسمى    الورقة النقاشية التي سعت إلى التركيز على العمل اإليجابي وعلى جعل التميز في

 التميز العلمي واألدبي والمهني والبحث / والتميز في االختراع والعلوم الرياضية والفنون بأنواعه هي :
 السابعة  -السادسة      د -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 

 د

35)  

الرأي اآلخر وضرورة التنوع الثقافي والبعد عن التردد والخوف من  سعت الورقة النقاشية السابعة لتشجيع لغة الحوار وتقبل 
 التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم : 

 ليتمكن من مواجهة التطرف بشتى أنواعه . -ب                    ليكون التعليم سنداً له في حل مشكالت حياته  -أ
 جميع ما ذكر .  -د           . ليكون عنصراً بناء يساهم في رفعة وتطور الوطن  -ج

 د

36)  
مشتركة لفهم اآلخر وتعميق قيم التسامح بعيداً عن   التعليم يشكل أرضيةالملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : " إن 

 الغلو والتعصب كما أن تحقيق اإلصالح الشامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهضة التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات" : 
 سين عبدهللا الثاني ابن الح -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 د



   (2+1ف )  تاريخ األردن لمادة  االختبارليلة نراجع معًا 
 وما قبلها(    2020م ( +  للدراسة الخاصة )خطة 2003( ) جيل 2021)خطة ( لتكميلية) للدورة ا  
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

37)  
 السابعة : التي أشارت إليها الورقة النقاشية  أهم الثروات

 المدرسة -التعليم          د -الموارد البشرية         ج -الطالب     ب -أ
 ب

38)  
 : جاللة الملك عبدهللا الثاني أن هذه األجيال نالت تعليماً متطوراً وحديثاً ينمي مهارات أشار 

 جميع ما ذكر  -د       التفكير الناقد -ج            اإلبداع   -ب          االبتكار  -أ
 د

39)  
  شباب واعي يتسم الورقة النقاشية التي أشارت إلى أنه ال يمكن لالردن مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التغير دون وجود  

 لما يدور حوله ليستطيع اجتياز العقبات بسهولة ويسر هي :  بالعلم والمعرفة والثقافة
 السابعة  -السادسة      د -الخامسة      ج -الرابعة     ب -أ 

 د

40)  
 الورقة السابعة هو : الذي أشار إليه الملك عبدهللا الثاني في  ركن العملية التعليمية

 جميع ما ذكر  -اإلدارة        د  -المعلم     ج -الطالب      ب -أ
 ب

41)  
 ابعة : كما جاء في الورقة النقاشية الس  إلنتاج مجتمع معرفةالوسائل أو الطرق التي أشار إليها جاللة الملك عبدهللا الثاني 

          ضرورة تحويل جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع للعقول ومختبرات الكتشاف الميول   -ج     وتكافؤ الفرص    -ب    العدالة    -أ
 جميع ما ذكر  -د

 د

42)  

   :الثالثة كما جاء في الورقة إلنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية  القيم الضرورية

1-    / التعددية  /    -2أهمية  /    -3والتسامح  القانون  السلطات/    -4وسيادة  بين  والتوازن  الفصل  مبادئ  وحماية    -5وتعزيز 

  / جميعاً  المواطنين  بف  -6حقوق  رأي سياسي  يعّبر عن  كل طيف  االقتراع.وتأمين  عبر صناديق  للتنافس  عادلة    -7  /رصة 
 جميع ما ذكر 
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43)  

واجب المواطنين ال ينتهي بمجرد القيام    الورقة النقاشية الرابعة ورد في    المبادئ التي تعززها أسس المواطنة الفاعلة كما   من
بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية ، بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية  

 :  بما يلي على سبيل المثال  –بصورة يومية ، عن طريق القيام  
     جميع ما ذكر -د     التطوع في نشاط مدني    -جزب سياسي    االنضمام إلى ح -ب حملة ترويجية لقضية تهمنا  -أ

 د

44)  
 تضافر جهود مؤسسات الدولة  :   طرق معالجة الخلل في األداء الرسمي كما حددها جاللة الملك عبدهللا الثاني :

المؤسسات واألفراد للمراجعة  خضع عمل  ن   -ج         إرساء مفهوم سيادة القانون    -ب       تطوير عمليات اإلدارة فيها    -أ
 جميع ما ذكر  -د      والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها .

 د

 

 

 

 

  والقضية الفلسطينية: األردن  الثالثةالوحدة 

 الصيفية( عالمة حسب الدورة  28) 
1.  

 هو :   بيسانفي منطقة الصهيونية مهاجمة المستعمرات م 1920المؤتمر الذي قرر فيه أبناء األردن 
 قمة العرب  -الحصن )قرية في إربد (          د -قم )قرية في إربد (      ج -أريحا      ب -أ

 ب

2.  
 أول شهيد أردني على أرض فلسطين هو :  

 كايد مفلح العبيدات   -رشيد طليع          د -عناب            جراضي   -إبراهيم هاشم           ب -أ
 د

3.  
 :  م1936م و 1928مؤيدة للثورات الفلسطينية في عامي  مظاهرات ومسيراتمن أهم المدن األردنية التي شهدت قيام 

 عمان وإربد  -عمان ومعان     د -عمان والسلط      ج -عمان وعجلون     ب -أ
 ب

4.  

الفلسطينية   للمقاومة  الداعمة  االجتماعات  أهم  عنه  و  /من  لليهود:  نتج  الداعمة  البريطانية  السياسة  فيه  /    نقد  ودعا 
 ، هو :   المجتمعون لجمع التبرعات / وإمداد المناضلين الفلسطينين بالمال والسالح

 1950وحدة الضفتين  -د    1920مؤتم قم في إربد   -ج     1929في إربد اجتماع الحصن  -ب     1948مؤتمر أريحا  -أ
 ب

5.  

  ،   تقسيم فلسطين بين العرب واليهود المتضمن  (    مجلس األمن)    هيئة األمم المتحدةعن    م1947  عام  الصادر قرار التقسيم  

 ، هو قرار رقم :  م1948عام وترتب عليه قيام حرب ،   والذي رفضه العرب

 181 -د       2250 -ج       242 -ب      337 -أ

 د

6.  
 غزو إسرائيل جنوب لبنان وقع في عام : 

 م1991 -م        د1982 -م       ج1972 -م       ب1958 -أ
 ج 

7.  
 : انسحاب بريطانيا من فلسطين كان في 

 م1950/ أيار /  15 -د      م1949/ أيار /  15 -ج       م1948/ أيار /  15 -ب       م1946/ أيار /  15 -أ
 ب

8.  
 منها : ، للحفاظ على القدسم 1948خاض الجيش العربي األردني معارك ضارية ضد العدو الصهيوني في حرب فلسطين عام 

 جميع ما ذكر  -د         باب الواد معركة  -ج        اللّطرون  كةمعر  -ب     معركة القدس   -أ
 د

9.  

  م (1948في حرب )  التي خاضتها الجيوش العربية والتي خاضها الجيش العربي األردني    أهم المعاركمن  :    القدسمعركة  

 :هي  تحقيق نتائج حيث تمكن جيشنا العربي من
 وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية. ، إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من األحياء العربية بأيدي العرب   -أ

 جميع ما ذكر  -د         .أسر عدد كبير من القوات اإلسرائيلية -ججندي من العدو اإلسرائيلي.    300قتل ما يزيد على  -ب

 د

10.  
 هو : مفتاح مدينة القدسعظيمة ويعد  أهمية عسكريةموقع شكل 

 جسر الملك حسين  -المثلث المصري      د -باب الواد      ج -باب القدس      ب -أ
 ب
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

11.  
في  وقعت  الع  م 1948أيار    25  معركة  فيها  ألهدافه،  دهزم  الوصول  العدو  يستطع  لم  العربي  الجيش  يد  على  اإلسرائيلي  و 

 عدداً كبيراً من القتلى والمعدات ، هي :وتراجع مهزوماً / وخلّف وراءه 
 باب الواد  -د        الكرامة    -تشرين رمضان       ج -القدس       ب -أ

 د

12.  
أطلق على  ا الذي  الهاشمي  الرابعةلملك  اسم    الكتيبة  الرابحةاألردنية  إسرائيل في    الكتيبة  لهجوم  تصدت  /    25التي  أيار   /

 م وحققت انتصاًرا في معركتي اللطرون وباب الواد هو :  1948
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 أ

13.  
من   كان  العربية  نتائجهامعركة  الجيوش  األردنلجوء عدد  و  /  خسارة  إلى  الفلسطينين  من  و  /  من  أجزاء  اسرائيل  احتالل 

 فلسطين باستثناء الضفة الغربية التي حافظ عليها الجيش العربي األردني في حرب : 

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1948معركة باب الواد) -(     ب1948النكبة  ) -أ
 أ

14.  
لدى    نقص التدريب والتسليحو  بين قيادات الجيوش العربيةغياب التنسيق  أسباب هزيمة العرب فيها  الحرب التي كانت من  

 هي : ،  الجانب الذي تفوقت فيه القوات اإلسرائيلية بصورة واضحةالعرب وهو 
 (1967)النكسة()حزيران  -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1948معركة باب الواد) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 أ

15.  
 هي :  الحروب المهمة التي شارك فيها الجيش العربي األردني دفاًعا عن فلسطينالحرب التي تعد من 

 ( 1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973)تشرين رمضان -(     ب1982)غزو لبنان -أ
 د

16.  

رغبة إسرائيل في  و /في وجه المالحة اإلسرائيلية  البحر األحمرعلى  مضائق تيران إغالق مصرالحرب التي كان من أسبابها 
تخوف إسرائيل من  / و  رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين، والسيطرة على مياه نهر األردن  
 هي : ،  تنامي القوة العسكرية العربية

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 د

17.  
 على ثالث دول هي :   م(1967/ حزيران /5) شنت إسرائيل هجوماً مباغتاً في 

 مصر وسوريا والعراق  -العراق وسوريا واألردن    د -مصر وسوريا واألردن   ج -مصر والعراق واألردن    ب -أ
 ب

18.  
فيها سالح الجو اإلسرائيلي  وأصبحت القوات العربية   تفّوق و  /لمصر وسوريا واألردن  دمرت فيها القوة الجويةالحرب التي  
ً في سير العمليات العسكرية العربية وحققت إسرائيل فيها  خلل واضح جوي وظهر  من غير غطاء  هي : ،   نصراً سريعا

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ
 د

19.  
 هي :   وهضبة الجوالن /  وسيناء /وقطاع غزة   /الضفة الغربية : الحرب التي استولت فيها إسرائيل على 

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ
 د

20.  

نتائجها   من  كان  لألردن  نزوح  معركة  الفلسطينين  من  كبيرة  التنمية    انهيارو  /أعداد  وتوقف  العربي    وانخفاض االقتصاد 
شيوع حالة من  / و  بشرية ومادية كبيرة في الدول العربية المشاركة  خسائر  وقوعو  /االستثمارات المالية العربية واألجنبية  

 ، هي : وخيبة األمل لدى الدول العربية اليأس واإلحباط

 (1967كسة()حزيران )الن  -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 د

21.  
على الجيش   أول نصر عربي أحرز الجيش العربي األردني حيث  م1967بعد نقطة تحول مهمة في الصراع العربي اإلسرائيلي 

 هي :  ،  م1968/ آذار /  21ألردن ل الخامسة والنصف في الساعة الخميساإلسرائيلي الذي حاول العبور من صبيحة يوم 
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ج 

22.  
كان من أسبابها   التي  العربي األردني    تدميرب رغبة إسرائيل  المعركة  الغربية من األردن  واحتالل  الجيش    وتدمير المرتفعات 

 الروح المعنوية للجيش العربي هي :  وتحطيماالقتصاد الزراعي في وادي األردن 
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ج 

23.  

 على أربعة محاور هي :  نفي معركة الكرامة كان الهجوم اإلسرائيلي على األرد 
     جسر األمير محمد )جسر داميا(المثلث المصري عن طريق  -أ
 جسر الملك الحسين السلط عن طريق  -مثلث الشونة الجنوبية  -ب
 . الكركباتجاه طريق  غور الصافيو/      عبدهللا الملك جسر الشونة عن طريق  -مثلث عمان  -ج
 جميع ما ذكر .  -د

 د

24.  
العسكري أن    ألول مرةإسرائيل    تاضطر تاريخها  النارفي  إاّل أن  تطلب وقف إطالق  بن طالل  ،  الحسين  رفض وقف  الملك 

 في :  على االنسحابإسرائيل إطالق النار ما دام يوجد جندي إسرائيلي واحد شرق النهر، وهكذا أُجِبَرت 

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968مة )معركة الكرا -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ
 ج 

25.  
 هي :  معركة حملت معاني البطولة والشجاعة للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة األردنية التي حققت النصر

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ
 ج 

26.  
وبلغت خسائره  المعركة التي تمت فيها هزيمة الجيش اإلسرائيلي على يد الجيش العربي األردني وانسحابه من أرض المعركة  

 هي :وتدمير عدد كبير من اآلليات والمعدات التي ترك بعضها على أرض المعركة  ( جريًحا 450( قتيالً و )250)
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -ج   (    1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ج 

27.  
 هي :  ( جرحى 108( شهيداً و )86)المعركة التي قدم فيها الجيش العربي األردني 

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ
 ج 

28.  
التفوق العسكري اإلسرائيلي ومقولة    تحطيم أسطورةلالمعركة التي فشل فيها الجيش اإلسرائيلي في تحقيق مقاصده مما أدى  

 هي :  وإعادة ثقته بنفسه: رفع معنويات اإلنسان العربي واألردني ،  وتركت آثاراً نفسية مهمة ) الجيش الذي ال يقهر (
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973رمضان)تشرين  -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ج 
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

29.  
الملك الهاشمي الذي تنسب إليه عبارة " وكانت األسود تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل  

 والوطن، وتفجر زئير األسود"  هللا أكبر" هو : من السالح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من اإليمان باهلل 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين -د     / في معركة الكرامة الحسين بن طالل -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ج 

30.  
)حزيران   حرب  في  إسرائيل  احتلتها  التي  األراضي  استعادة  وسوريا  مصر  ،  1967قررت  للقيام  م(  عسكرية  خطة  فأعّدتا 

 ، كان ذلك في حرب :  بهجوم مفاجئ

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ب

31.  
 وقعت حرب تشرين رمضان بتاريخ : 

 هـ 1394 -د            هـ   1339 -ج         هـ   1993 -ب               هـ  1393/ رمضان /  10 -أ
 أ

32.  
بعد  ، وهو تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل    حاييم بارليف خط بارليف : سمي بذلك االسم نسبة للقائد العسكري اإلسرائيلي  

 إليها : أقامتها إسرائيل على :  لمنع عبور أي قوات مصرية/   م1967حرب  

 نهر النيل -البحر األحمر    د -محيط سيناء      ج -ب       لقناة السويسلشرقي طول الساحل ا  -أ

 أ

33.  
الذي أقامته إسرائيل بينها وبين مصر بعد احتاللها الحرب التي استطاعت فيها القوات المصرية تدمير تحصينات خط بارليف  

 هي :سيناء 
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ب

34.  
 الحرب التي استطاعت فيها القوات السورية اجتياح المواقع اإلسرائيلية في هضبة الجوالن هي : 

 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ
 ب

35.  
األطراف المتحاربة إلى حدود عام   ( بعودة338رقم )وأصدرت قرار الجهة التي تدخلت في حرب تشرين رمضان لوقف القتال 

 ، هي :  أدى إلى وقف الحربمما م، 1967

 جامعة الدول العربية -مجلس األمن      د -الجمعية العمومية        ج -عصبة األمم      ب -أ

 ج 

36.  
منع إسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية على    اللواء المدرع األربعينالحرب التي عملت القوات األردنية عبر  

 :  والمصرية
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ب

37.  
منع إسرائيل من االلتفاف حول الجناح األيسر للقوات  الحرب التي عملت القوات األردنية عبر اللواء المدرع األربعين على  

 هي : السورية 
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ب

38.  
األ القوات  التي عملت  على  الحرب  األربعين  المدرع  اللواء  عبر  تأمين  ردنية  وذلك عن طريق    ) دمشق   ( العاصمة  حماية 

 :  دمشق -القوات األردنية الحماية لمحور درعا 
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ب

39.  
فيها   أسهمت  التي  العراقيةالحرب  القوات  مع  والتنسيق  بالتعاون  األردنية  عملياتها  في    القوات  تطوير  من  إسرائيل  منع 

 هي :  الهجومية
 (1967حزيران )النكسة() -(     د1968معركة الكرامة ) -(      ج1973تشرين رمضان) -(     ب1948النكبة  ) -أ

 ب

40.  
، وال أقبل    ال أقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها العرب ، وال أقبل بالتجزئةالملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : "  

 باالنتداب، وال أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب" هو :
 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -بن عبد هللا        جطالل  -عبدهللا األول      ب -أ

 د

41.  
 رفضاً قاطعاً هو :  معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفورالملك الهاشمي الذي رفض  

 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ
 د

42.  
إيماناً منهم بصدق نواياه اتجاه  العام الذي وقّع فيه الشعب العربي في فلسطين على وثيقة البيعة للشريف الحسين بن علي هو 

 : قضايا األمة / وإخالصه لها / وحرصه على مقدساتها في القدس
 م   1927 -م     د1924 -م      ج1923 -م       ب1921 -أ

 ج 

43.  
دولة عربية واحدة شاملة لألقطار العربية  لالهاشمي الذي رفض المشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي ال تقود  

 :  فّضل النفي على أن يفرط  بحقوق األمة اإلسالمية والعربية أو شبر من أراضيها المقدسةو / كلها وفي مقدمتها فلسطين 
 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -د هللا        جطالل بن عب  -عبدهللا األول      ب -أ

 د

44.  
 : في  م1931توفي عام / و  في رحاب المسجد األقصى المبارك بناًء على وصيتهالشريف الحسين دفن 

 قبرص  -مكة       د -ج       عمان  -القدس       ب -أ
 ب

45.  
 وأطماعها في فلسطين هو الملك :   الصهيونيّةأشد أعداء الحركة الملك الهاشمي الذي كان من 

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

46.  
 لهم بوصفهم محتلين هو : لعدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقاراً أو أي أرض الملك الهاشمي الذي دعا العرب 

 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ
 أ

47.  
 هو :   دعم صندوق األمة الفلسطينيالملك الذي دعا العرب إلى 

 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ
 أ

48.  
 ، هو :    " سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة "الملك الذي تنسب إليه المقولة اآلتية عن القدس : 

 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ
 أ

49.  
 هو : اليهود ممراً إلى حائط البراقرفض إعطاء الملك الهاشمي الذي 

 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ
 أ



   (2+1ف )  تاريخ األردن لمادة  االختبارليلة نراجع معًا 
 وما قبلها(    2020م ( +  للدراسة الخاصة )خطة 2003( ) جيل 2021)خطة ( لتكميلية) للدورة ا  
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

50.  
أريد القدس معي وأنا على قيد الحياة ، وأريد أن  ...  الملك الذي جاء في وصيته " لقد أوصيت أهلي بوجوب دفني في القدس  

 : ، هو  إاّل أن ظروفاً قاهرة حالت دون تنفيذ وصيته، "   بعد الموتأبقى مع القدس 
 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 أ

51.  
وعلى إسرائيل   المحتلةالقدس جزء من األرض العربية  ألن   ليست موضوع مساومة الملك الهاشمي الذي ظل يؤكد أن القدس 

 ، هو :   ديني وقوميكانت رؤيته ترتكز عل بعدين : ، وأن تنسحب منها 
 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ج 

52.  

  القدس العربية أمانة عربية إسالمية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب الملك الهاشمي الذي تنسب إليه العبارة اآلتية : " إن  
وال سواها    وال يملك أحد من العالمين العربي واإلسالمي حق التصرف بها أو التنازل عنها ولن تتمكن إسرائيلرضي هللا عنه 

 ذلك ممكناً إلى حين" هو : من تغيير هذا الواقع ولو بدا 
 الشريف حسين بن علي  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 ج 

53.  

 :  اهتمام الملك الحسين رحمه هللا بالقدسالتي تنم عن  القرارات السياسيةأبرز 

 رأسها المسجد األقصى المبارك. تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية وعلى  .1

 م. 1954المسجد األقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة عام  لجنة إعمار تشكيل  .2

القدس عام  تشكيل    .3 الملكية لشؤون  بطابع   م1971اللجنة  تتمتع  التي  المؤلفات والنشرات  نشاطها حول إصدار  ليتمحور 

 وأخطارها.  ة للقدسلفضح السياسات التهويدية اإلسرائيلي توعوي توثيقي 

 اليونسكو. نجاح األردن بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في  .4

 .   م1988اإلداري والقانوني الذي اتُِّخذ عام  قرار فك االرتباطمن  القدساستثناء  .5

  من   9رك، وقد ورد ذلك في الفقرة  إصراره على احترام الدور التاريخي الخاص للرعاية الهاشمية للمسجد األقصى المبا  .6

 م.1994الذي عقدته األردن مع دولة االحتالل اإلسرائيلي عام  اتفاق السالم 

 . جميع ما ذكر . 7

7 

54.  
الهاشميين ألنها   باهتمام  قبة مدينة حظيت  وفيها   / العلى  للسماوات  ومعراجه   / وسلم  عليه  مسرى جدهم محمد صلى هللا 

 هي : الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين  
 الطائف -القدس      د -المدينة المنورة      ج -مكة المكرمة      ب -أ

 ج 

55.  
 إلعمار األقصى وقبة الصخرة هو :  الصندوق الهاشميبتشكيل  عبدهللا الثانيالعام الذي أمر فيه الملك 

 م2009 -م      د2007 -م      ج2005 -م      ب2002 -أ
 ج 

56.  

 لت :، وشم تمويل وتسيير مشاريع ترميم وإعمار داخل المسجد األقصى على نفقته الشخصيةب الملك عبدهللا الثاني قام جاللة 

 م(.2007)وتركيبه في مكانه بالمسجد  منبر صالح الدين(،إعادة بناء منبر المسجد األقصى) -أ

 الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى.  ترميم الحائط -ب
 جميع ما ذكر .  -د              ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد األقصى المبارك وأقسامه، وقبة الصخرة المشرفة. -ج

 د

57.  
 في عهد الملك :  الذي يشمل كنائس القدس الرئيسية مجلس الكنائس األردنيتشكيل تم 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 د

58.  
 تم في عهد الملك :، ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامةإطالق مشروع 

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

59.  
 من مواقف الملك : التواصل الدائم مع أهالي القدس  /  وما يشمله في المنظمات الدولية ترسيخ مفهوم الحرم الشريف 

 عبدهللا الثاني ابن الحسين  -الحسين بن طالل     د -جطالل بن عبد هللا          -عبدهللا األول      ب -أ
 د

60.  
 تم ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة عام : 

 م2019 -م        د2016 -م       ج2013 -م      ب2011 -أ
 ج 

61.  
 مساحتها أكثر من : المسجد األقصى المبارك )الحرم القدسي الشريف( : هو ما دار عليه السور من أرض فوقها وتحتها / 

ً 147)  -( دونماً        د146) -( دونماً       ج145)  -( دونماً      ب144)  -أ  ( دونما
 أ

62.  
 ن األتراك انقالبهم على السلطان العثماني والدين اإلسالمي في عام : وأعلن االتحادي 

 م   1916 -م     د1908 -م      ج1905 -م       ب1901 -أ
 ج 

63.  
 هو : أعوام  410العام الذي أعلن فيه األتراك رسمياً انتهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام قرابة 

 م   1967 -م     د1948 -م      ج1924 -م       ب1921 -أ
 ب

64.  
 هي :  الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباسبين جاللة  م2013عام  اتفاقية الوصايةالمدينة التي وقعت فيها  

 الرياض  -جدة        د -القدس     ج -عمان       ب -أ
 أ

65.  
 األمالك الوقفية تشكل من أمالك مدينة القدس القديمة : 

 %90 -د     %  85 -%      ج80 -%        ب75 -أ
 ج 

66.  
 امتد بين عامي : ، و الشريف الحسين بن علي والملك عبدهللا األولكان في عهد اإلعمار الهاشمي األول  

 م1999 -1994 -م        د1994 -1992 -م        ج1964 -1954 -م      ب1951 - 1922 -أ
 أ

67.  
 دينار ذهبي إلعمار المساجد وأوقاف فلسطين:  ألف 25وبـ دينار ذهبي إلعمار المسجد األقصى/  ألف  38الملك الذي تبرع بـ 

 عبدهللا الثاني ابن الحسين -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -ب    1924عام الشريف حسين بن علي  -أ
 أ

68.  
كبيرة في   تعرضه ألضرار  بعد  المسجد األقصى  القيامةترميم  / و  م1948حرب  ترميم  بها    م1949عام    كنيسة  بعد أن شّب 

ً  حريق  : الملك هو في إخماده   كاد أن يدمرها وشارك شخصّيا
 عبدهللا الثاني ابن الحسين   -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ 

 أ
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

69.  
 امتد بين عامي :  الثانياإلعمار الهاشمي  

 م1999 -1994 -م        د1994 -1992 -م        ج1964 -1954 -م      ب1951 - 1922 -أ
 ب

70.  
  والمعالم اإلسالمية في ساحة الحرم الشريف   ترميم مبنى الجامع القبليو  تشكيل لجنة إعمار /  اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه

 هو :   ومصاطب ومحاريبآبار وسبل وقباب  وما تشمل عليه من 
 الرابع  -الثالث       د -الثاني        ج -األول       ب -أ

 ب

71.  
 هو :  بقبة من األلمنيوم المذهباإلعمار الهاشمي الذي تم فيه تبديل قبة مسجد قبة الصخرة 

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

72.  
إثر الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ مع سلطات    لحقت بالجامع القبلينتيجة لألضرار الكبيرة التي  إعمار قام  

 : هو  م1969االحتالل اإلسرائيلية في المسجد األقصى عام 

 الثالث        -الطارئ      د -الثاني      ج -األول      ب -أ

 ج 

73.  
 امتد بين عامي :  لثالثاإلعمار الهاشمي ا

 م 1999 -1994 -م         د1964 -1954-م        ج1994 -1992 -م      ب1951 - 1922 -أ
 ب

74.  
ساحة الحرم  ، وترميمات في    صفيحة ذهبية  5000اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه إعادة تصفيح قبة مسجد الصخرة بحوالي  

 ، هو :  اإلسالمي / ومبنى باب الرحمةالقدسي تضمنت : قبة السلسلة / والمتحف 
 الرابع  -الثالث       د -الثاني        ج -األول       ب -أ

 ج 

75.  
 امتد بين عامي :  الرابعاإلعمار الهاشمي  

 م1999 -1994 -م        د1994 -1992 -م        ج1964 -1954 -م      ب1951 - 1922 -أ
 د

76.  
فيه مشروع   تم  الذي  الهاشمي  الديناإلعمار  منبر صالح  عام    إعادة صنع  في حريق  أعمال صيانة  و  /م  1969الذي دمر 

 : األوقاف في القدس ومبانيالمسجد األقصى كافة،   لمرافق
 الرابع  -الثالث       د -الثاني        ج -األول       ب -أ

 د

77.  
فيه   تم  الذي  الهاشمي  للمسجد    دليل  استصداراإلعمار  الثابت  والتاريخي  الديني  والتعريف  األقصى  تأسيس و  / المسجد 

 هو : عدد موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى المبارك وزيادة رواتبهم  مضاعفة و / الهاشمي  الصندوق
 الخامس  -الرابع       د -الثاني        ج -األول       ب -أ

 د

78.  
فيه   تم  الذي  الهاشمي  الثانيتأسيس  اإلعمار  عبدهللا  الملك  األقصى،   كرسي جاللة  المسجد  في  الغزالي  اإلمام  فكر  لدراسة 

 هو :  ،  وجامعة القدس
 الخامس  -الرابع       د -الثاني        ج -األول       ب -أ

 د

 

 

 

 

   رسالة عمان:  الرابعةالوحدة 
 صيفية( عالمة حسب الدورة ال 16) 

1.  
 نبعت من تعاليم القرآن ونبض اإلسالم ووسطيته ومن رؤية هاشمية هي : إطالق رسالة عالميةالتي شهدت المدينة 

 جدة  -القدس      د -مكة     ج -عمان      ب -أ
 أ

2.  

في عمان    /الثاني ومجموعة من كبار علماء األردنالملك عبد هللا  أصدره    بياناً صريحاً ومفصالً رسالة عالمية بدأت بوصفها  
 عام :  عاصمة المملكة األردنية الهاشمية/ ليلة القدر من رمضان

 هـ 1426 -هـ      د1425 -هـ     ج1421 -هـ      ب1420 -أ
 ج 

3.  
 العام الذي صدرت فيه رسالة عمان هو :

 م 2005 -م     د2004 -م      ج2003 -م    ب2002 -أ
 ج 

4.  
  وكان هدفه :   /ما هو من اإلسالم وما ليس من اإلسالم  وأي األعمال تمثل اإلسالم وأيها ال يمثله    رسالة عمان  بيانوصف  

 :  هي  أمور رسالة قوامها : بأنه  يوضح للعالم الحديث حقيقة اإلسالم أن 
 جميع ما ذكر  -د         االعتدال / والسالم -ج       النية الحسنة  -ب        اإلخالص هلل / وحب الجار -أ

 د

5.  
، تجمعت أركانها ليتبنى األردن ألجلها الكثير من المؤتمرات والندوات، والمبادرات الهادفة إلى  هاشمية  وليدة فكرةالرسالة  

 :  يتناول أمور هي صياغة موقف إسالمي
 جميع ما ذكر  -د      سياسي  -ج        فقهي   -ب       عقالني بحثي  -أ

 د

6.  
 إخوتنا في ديار اإلسالم / وللناس في أرجاء العالم .  :  الفئات المخاَطبة في رسالة عمان

 ال -نعم   ب -أ
 أ

7.  
تهديد هويتها وتفريق كلمتها وتشويه  من    أخطار وتحدياتاألمة بما تتعرض له من    بيان رسالة عمان  األمر الذي يصارح به

 هو : دينها والنيل من مقدساتها  
 التحدي الصعب  -الخوارج    د -الهجمة الشرسة     ج -المنعطف الصعب    ب -أ

 أ

8.  
 :من  هجمة شرسة من  يصارح بيان رسالة عمان األمة بما تتعرض له رسالة اإلسالم السمحة اليوم

االنتساب لإلسالم ويقومون  من بعض الذين يّدعون    -ب      ممن يحاولون أن يصوروها عدّوا لهم؛ بالتشويه واالفتراء.  -أ
 جميع ما ذكر  -ج    بأفعال غير مسؤولة باسمه.

 ج 
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

9.  

 :  وهي،   لرسالة عمانالثالثة الرئيسية المحاور أكدت المؤتمرات التي عقدت على 
وفي ذلك التكفير حرمانهم بصورة    ثانوية )حقيقية أو خيالية(المسلمين بعضهم لبعض بسبب خالفات عقائدية    وقف تكفير.  أ

 ن حقوقهم وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في األمة . مإجرامية 
 ببعض ونتيجة لذلك توحيد األمة وتقويتها .  اعتراف كل المسلمين بعضهم. ب
والتي تضلل الناس بكل   ،على أيدي الجهالء الذين هم غير مؤهلين لذلك    الفتاوى غير الصحيحةأو على األقل تعرية    وقف .ج

 أنواع األفكار الخاطئة والمدمرة التي ينتج عنها أشكال من السلوك واألفعال الخاطئة . 
 جميع ما ذكر  -د

 د

10.  

 مبادئ رسالة عمان : 

 الرحمة والخير للناس أجمعين . تحقيق  . 2    تكريم اإلنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه .1

 التوازن واالعتدال والتوسط .  .4              .يعبران عن سمو النفسالتسامح والعفو اللذان  .3

 .  لغير المقاتليناحترام حق الحياة  .6                 احترام المواثيق والعهود ، وتحريم الغدر . .5

 . جميع ما ذكر 9       العدالة في معاملة اآلخرين وصيانة حقوقهم  .8          الرفق واللين ، ونبذ العنف والغلظة .7

9 

11.  

من   المسعى انطالقا  وعالمية  الهدف  ،    شمولية  بها  كتبت  التي  العربية  اللغة  على  تقتصر  لم  إلى  لرسالة عمان  ترجمت  فقد 
العالمية اللغات   العالم  :    العديد من  أنحاء  توزيعها في شتى  الشعوب من االطالع على حقيقة اإلسالم وفهم  ،  ليتم  ولتتمكن 

 معانيه إثراء وتعزيًزا للحوار بين مختلف فئات المجتمع اإلنساني وأبناء الحضارات المتعددة. 
 ال -نعم   ب -أ

 أ

12.  
 ( م ، هو : 2006تموز  -2005تموز عدد القادة الدينيين والسياسيين الذين وقعوا رسالة عمان وأقروها من )

 252 -د     552 -ج     525 -ب     255 -أ
 ج 

13.  
مفكراً رسالة عمان ووقعوا عليها من القادة الدينيين والسياسيين  552عدد البلدان العربية واإلسالمية واألجنبية التي أقر بها 

 ( هو :2006إلى تموز  2005من تموز )
 91 -د     89 -ج      84 -ب     48 -أ

 ب

14.  
بين أتباع الديانات التي تصلح أن تكون منطلقاً للحوار والتقارب من أجل الوصول إلى تفاهم مثمر كما    القواسم المشتركة من  

 وردت في رسالة عمان : 
 جميع ما ذكر  -الرحمة      د -العدل والتكافل    ج -السالم واألمن       ب -أ

 د

15.  
أن تطبيقهما كفيالن بإزالة كل  ون الشعوب واألمم،  ، وفي العالقة بي مبادىء أساسية في السلوك البشريأكدت رسالة عمان  

 هما :  أسباب العنف والتعصب والكراهية بين البشر ، لتتحقق غايات الشرائع السماوية في نشر المحبة والعدل والسالم
 واألمن  الرحمة -اإلفراط والتفريط        د -العدل والتكافل    ج  -ب      الوسطية والتسامح -أ

 أ

16.  
 منهج فكري وموقف أخالقي سلوكي قائم على اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيداً عن اإلفراط والتفريط : 

 الرحمة  -العدل       د -الوسطية       ج -التسامح       ب -أ
 ب

17.  
 : من أبرز خصائص األمة اإلسالمية

 الوسطية -السالم       د  -الرحمة       ج -العدل   ب -أ
 د

18.  
االستقامة   وإضفاء معانيمن غير إفراط أو تهاون/  وقيام اإلنسان بواجباتهبعيداً عن الميول واألهواء /  الوصول إلى الحقائق

 :  من أهدافوتقبل اآلخر ونبذ التعصب والحقد  ونشر المحبةواألمانة والخير على المجتمع /  
 الرحمة  -العدل       د -الوسطية       ج -التسامح       ب -أ

 ب

19.  
 الملك الهاشمي الذي رعى مؤتمرات منتدى الوسطية للفكر والثقافة هو :

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

20.  
 فيها مؤتمر)وسطية اإلسالم بين الفكر والممارسة( هي : المدينة التي عقد 

 جدة  -القدس      د -مكة     ج -عمان      ب -أ
 أ

21.  
والممارسة(   الفكر  بين  اإلسالم  :ق،  مؤتمر )وسطية  المؤتمرون  فيه  /    -1  رر  رسالة عمان  نطاق    -2اعتماد  على  وتبنيها 

 :  دول هيمؤتمرات الوسطية التي عقدت في  واعتماد مقررات  -3واسع عن طريق أجهزة اإلعالم والتربية والتوجيه / 

 جميع ما ذكر   -د     البحرين  -ج      المملكة العربية السعودية  -ب     الكويت   -أ

 د

22.  
 العام الذي عقد فيه مؤتمر)وسطية اإلسالم بين الفكر والممارسة ( هو :

 م 2005 -م     د2004 -م      ج2003 -م    ب2002 -أ
 ج 

23.  
 الملك الهاشمي الذي رعى مؤتمر)وسطية اإلسالم بين الفكر والممارسة ( هو : 

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

24.  
 : المدينة التي عقد فيها مؤتمر)الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة ( هي 

 جدة  -القدس      د -مكة     ج -عمان      ب -أ
 أ

25.  
 العام الذي عقد فيه مؤتمر )الدورالعملي لتيارالوسطية في اإلصالح ونهضة األمة ( هو : 

 م 2006 -م     د2004 -م      ج2003 -م    ب2002 -أ
 د

26.  
 ونهضة األمة( هو : الملك الهاشمي الذي رعى مؤتمر)الدورالعملي لتيارالوسطية في اإلصالح 

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

27.  
  : يعني  إنساني  والمعرفة مفهوم  االنفتاح  عبر  ، وقبولهما  التنوع واإلختالف  ليس    احترام  ، وهو  والمعتقدات  الفكر  وحرية 

 ً  هو :  سياسي وقانونيفقط بل هو  أخالقيا
 الرحمة  -العدل       د -الوسطية       ج -التسامح       ب -أ

 أ
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 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

28.  
وثقافاتهم وأديانهم    تنوع البشر في أصولهمالتي دعت الشرائع السماوية إلى تطبيقها : نظراً إلى    أهم المبادئ اإلنسانيةمن  
 ، هو :  المرتبطة بحقوق اإلنسان واحترام الكرامة االنسانية وتعزيز القيموالتعاون  تحقيق التعارف والتعايشمن أجل و
 مة الرح -العدل       د -الوسطية       ج -التسامح       ب -أ

 أ

29.  
بين أتباع الديانات والمذاهب /    واالحترام المتبادلاإلنسان وحرياته لتحقيق العدالة وحفظ الكرامة اإلنسانية /    احترام حقوق 

 من وسائل تطبيق :والعيش المشترك والمحبة بين الشعوب ونبذ التعصب والتمييز والكراهية   وتعزيز مفهوم الحوار
 الرحمة -العدل       د -ج         التسامح  -ب     الوسطية    -أ

 ب

30.  
العيش ثقافة  /    نشر  الشعوب واألمم  بين  /    واالنفتاح على المشترك  المشتركة  المكاسب  المجتمع    وازدهارالثقافات وتحقيق 
 من آثار تطبيق :المحبة واأللفة بين الناس  وانتشار  اإلنساني وتقدمه /

 الرحمة  -العدل       د -ج     الوسطية    -التسامح       ب -أ
 أ

31.  
 وتتجاوز ما هو مألوف أو سائد أو متفق عليه هو:  األفكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد األفراد في اتخاذهامجموعة من 

 التطرف الديني -التطرف الفكري       د -اإلرهاب     ج -التطرف     ب -أ
 أ

32.  

 أسباب انتشار ظاهرة التطرف والغلو في المجتمعات البشرية :  

    ضعف القيم والمبادئ. -1

 االبتعاد عن تعاليم الدين/ والفهم المغلوط للكثير من النصوص الشرعية / واالنتقائية في التعامل مع بعض هذه النصوص.  -2

 انتهاك حقوق اإلنسان / والحد من الحريات في بعض الدول.  -3

 . ( العرقي أو الطائفي أو المذهبي)   صور التعصبممارسة  -4

 االستخدام الخطأ لوسائل االتصال التكنولوجي، وما يرافقه من انفتاح ثقافي غير محدود.  -5

 جميع ما ذكر  -6

6 

33.  
 )أنواع التطرف(    صور التطرف :

 جميع ما ذكر  -د      أخالقي    +   سياسي  -ديني       ج -فكري     ب -أ
 د

34.  
 من أخطر أنواع التطرف : 

 أخالقي  -فكري وديني       د -ديني       ج -فكري     ب -أ
 ج 

35.  
 مفهوم يعني الخروج عن القواعد الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع : 

 تطرف أخالقي  -تطرف سياسي         د -ج     تطرف ديني    -تطرف فكري     ب -أ
 أ

36.  
 هو التطرف :  التعصب للرأي وعدم تقبل آراء اآلخرينمن مظاهره 

 أخالقي  -سياسي       د -ديني       ج -فكري     ب -أ
 أ

37.  
 من أمثلة التطرف :  تستبيح دماء اآلخرين من كل األديان وتدمر المجتمعاتالتي  المنظمات اإلرهابية

 أخالقي  -سياسي       د -ديني       ج -فكري     ب -أ
 أ

38.  
 مفهوم يعني الخروج عن االعتدال في الدين فكراً وعمالً : 

 تطرف أخالقي  -تطرف سياسي         د -تطرف ديني       ج -تطرف فكري     ب -أ
 ب

39.  
 هو التطرف :  التطرف لدين معين والتطرف  المذهبي من  أنواعه 

 أخالقي  -سياسي       د -ديني       ج -فكري     ب -أ
 ب

40.  
 :  استباحة الدماء واألموالمن مظاهره 

 تطرف أخالقي  -تطرف سياسي         د -تطرف ديني       ج -تطرف فكري     ب -أ
 ب

41.  
 تجاه الشعوب : مواقف عنصرية متشددةمفهوم يعني اتخاذ 

 تطرف أخالقي  -تطرف سياسي         د -تطرف ديني       ج -تطرف فكري     ب -أ
 ج 

42.  
 مفهوم يعني الخروج عن االتزان األخالقي إما بالتشدد في تطبيق سلوك أخالقي أو في التخلي تماماً عن تطبيق ذلك السلوك :

 تطرف أخالقي  -تطرف سياسي         د -تطرف ديني       ج -تطرف فكري     ب -أ
 د

43.  
متطرفة   ً منظمات  ودينيا الفكرية    فكرياً  المتطرفة  أهدافها  لتحقيق  الدين  اسم  تستغل  فهي  الدين  عن  خارجة  منظمات  ألنها 

 والسياسية ومصالحها الخاصة هي :
 ال شيء مما ذكر  -أ+ب     د -خوارج هذا العصر    ج  -المنظمات اإلرهابية     ب -أ

 ج 

44.  

 على المجتمعات :       التطرفأخطار 
على المجتمعات البشرية / وفي وقتنا  نتائج سيئةترك عبر التاريخ  و  / تأخر كثير من المجتمعات وتراجعها وانهيارها  (أ

 في العالم اليوم  أحد السمات البارزة لما يجريه الحاضر نجد
 ير واعتداء على المدنيين المسالمين قتل وتدم أصبحت سلوكاً عملياً للمتطرفين والمتعصبين من ممارسة اإلرهاب  (ب
تسّبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى / وأن شجرة الحضارة   من )آثار( التطرف في المجتمعات : (ج

 . تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور  + وحروب اليوم 
 د( جميع ما ذكر 

 د

45.  
يعني   كان  مفهوم  أياً  الخاطئة  اإلنسانيةالممارسات  الحياة  على  التعدي  في  والمتمثلة   ، وشكلها  باغية    مصدرها  بصورة 

 هو : متجاورة ألحكام هللا  
 خالقي األتطرف ال -سياسي         دالتطرف ال -رهاب       جاإل -تطرف     بال -أ

 ب

46.  

اليوم"   العالمية  هي    حربنا  بل  األديان،  أو  المجتمعات  أو  الشعوب  بين  األديان  ليست  من جميع  المعتدلين  كل  تجمع  حرب 
والمعتقدات األديان  جميع  من  المتطرفين  كل  ضد  الملك    والمعتقدات  جاللة  أكده  ما  هذا  الثاني،   في    عبدهللا  خطابه  في 

 أمام :  سبعينفي الدورة رقم  م2015/أيلول/28

 الجمعية العامة لألمم المتحدة  -مجلس األمن      د  -جامعة الدول العربية      ج -بعصبة األمم     -أ

 د
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47.  

أن    الجمعية العامة لألمم المتحدة  م في الدورة رقم سبعين أمام2015/أيلول/28أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني في خطابه في  

أولئك الخارجين عن اإلسالم وقيمه اإلنسانية النبيلة، والذين وصل    لتهديد خطير من الخوارج :مستقبل هذا العالم، يتعرض  
 فهم :  بهم األمر إلى )تهديد المجتمع العالمي بأسره(

يستغلون االختالفات الدينية لتقويض أسس التعاون والتراحم بين باليين الناس، من جميع األديان والطوائف؛ ممن   -أ
 بلداننا. يعيشون مجاورين في العديد من 

      .حالة االنغالق والشك بين: أتباع مختلف الديانات والمذاهب للتوسع وبسط نفوذها  تستغل  – ب
 يمنحون أنفسهم مطلق الحرية لتحريف تأويل كالم هللا وتبرير جرائمهم البشعة.  -ج
 جميع ما ذكر  -د

 د

48.  

الحد من ظاهرة المجتمع وتماسكه في  يعد    التطرف  تسهم قوة  على فئات العصر  آفةالذي  بحيث أصبحت مواجهته واجباً   ،
سيما   وال  كافة،  ومؤسساته  وكنائس، المجتمع  مساجد  من  الدينية  المهم    المؤسسات  بدورها  االضطالع  عليها  يجب  التي 

 ( العنصر األساس في مواجهة التطرف) ، إال أن الدور األهم واألكبر يقع على عاتق :  والمتكامل لمواجهة التطرف
 الطالب  -المواطن     د -المعلم      ج -المدرسة      ب -أ

 ج 

49.  

 :        التطرف  في مواجهة دور المواطن

الدفاع عن مكتسبات الوطن ) سواء أكانت مادية أو معنوية (    -2       الدفاع عن أرض الوطن والتضحية في سبيله.  -1

الرجوع إلى المصادر الموثوقة للتأكد من أي    -4     والمعلومة الصحيحة.تسليح نفسه بالعلم    -3        قديمها وحديثها.

التعاون مع مؤسسات الدولة وال سيما األمنية منها للتبليغ عن أي شيء ُيثير   -5       معلومة، كالرجوع إلى دائرة اإلفتاء.

رفض األفكار المتطرفة    -7       اآلخر. الحوار واحترام    -6      الشبهة )) مواطنة فاعلة من خالل مساعدة أجهزة الدولة((.

 جميع ما ذكر .  -9       محاربة التعصب والتطرف بصوره كافة. -8   الداعية إلى العنف والتي ال تمت للدين بأي صلة. 

9 

 

 

 

  السلطات الدستورية :   الخامسةالوحدة 
 الصيفية( عالمة حسب الدورة  36) 

1.  
 في األردن :  المؤسسات الدستورية

 جميع ما ذكر  -د      القضائية -ج    التشريعية    -ب      التنفيذية  -أ
 د

2.  
 . مجلس الوزارء )الحكومة(و  )الملك(   /مؤسسة العرش مكونين رئيسين هما :تتكون السلطة التنفيذية في األردن من 

 ال -نعم   ب -أ
 أ

3.  
: األردن  في  الحكم  وراثي  نظام  ملكي  في  وقد    /  نيابي  ) جاء  األردنية (  28المادة  المملكة  أن عرش  األردني  الدستور  من 

 أسرة الملك : من  الذكورفي  وراثي الهاشمية 
 عبدهللا الثاني ابن الحسين -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -ب       ابن الحسين  عبدهللا األول -أ

 أ

4.  
 تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سناً / ثم إلى أكبر أبناء ذلك االبن األكبر / وهكذا طبقة بعد طبقة. 

 ال -نعم   ب -أ
 أ

5.  
 الترتيب.ب تنتقل إلى أكبر إخوته / وإذا لم يكن له إخوة ، فإلى أكبر أبناء إخوته ، وهكذا  إذا لم يكن لمن له والية الملك عقب

 ال -نعم   ب -أ
 أ

6.  

 :   صالحيات الملك، فما أبرز   رأس الدولةيمارس الملك صالحيات متعددة بوصفه  
 ين رئيس مجلس الوزراء والوزراء. .تعي 2                قيادة القوات المسلحة فهو القائد األعلى للقوات المسلحة. .1

 تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك ، وإنهاء خدماتهم.  . 4            تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه. .3

 العسكرية..إصدار ألقاب الشرف ، ومنح األوسمة والرتب 6                 اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك. .5

 المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمة.  . 8  .إبرام  المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم.7

 . جميع ما ذكر 10   الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية ، ودعوة مجلس األمة لالجتماع ، وافتتاحه وتأجيله وحله.  .9

10 

7.  
حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة /   /(  وعدد من الوزراء+  رئيس الوزراء) يتألف منمجلس الوزارء )الحكومة( : 

 .  على شؤون الدولة كافة  صاحبة الوالية العامة  الحكومةوتعد 
 ال -نعم   ب -أ

 أ

8.  
 صاحب الوالية العامة على شؤون الدولة كافة ، هي : 

 السلطة القضائية -التشريعية      دالسلطة  -مجلس الوزراء      ج -الملك      ب -أ
 ب

9.  
 المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانه الوزاري لمجلس النواب للحصول على الثقة ، هي :

 شهور  4 -شهور     د3 -شهرين     ج -شهر    ب -أ
 أ

10.  
وتتعهد الحكومة بتنفيذه في مدة واليتها    الملكالسامي الذي وجهه إليها جاللة    خطة عمل الحكومة بناًء على كتاب التكليف

 عن التزامها بتنفيذه ، هو مصطلح يطلق على :  وتُسأل من مجلس النواب
 دراسة الجدوى  -البيان الوزاري     د  -األحكام العرفية     ج -الميزانية العامة       ب -أ

 ج 

11.  
 : يتعين على الحكومة للبقاء في السلطة الحصول على ثقة مجلس النواب بناًء على 

 دراسة الجدوى  -البيان الوزاري     د  -األحكام العرفية     ج -الميزانية العامة       ب -أ
 ج 
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12.  

 األسباب الموجبة لتغيير الحكومات في األردن : 
 انسجامها وقدرتها على بذل مزيد من العطاء. إذا رأى جاللة الملك أن الوزارة قد فقدت  -أ
 ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب.  -ب
  يدعو من يرى فيه األهلية جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متغير أو سياسة عربية خارجية مستجدة ، فإنه    -ج

 لتحمل المسؤولية للشروع في تشكيل فريق وزاري جديد 
 جميع ما ذكر  -د

 د

13.  

 : مهام مجلس الوزراء أبرز 
 اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة.  -ب                             الموازنة العامة للدولة. إعداد -أ
 تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.  -د        جميعها.إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية  -ج
 جميع ما ذكر  -هـ 

 هـ

14.  
 ركيزة أساسية للحكم في الدولة األردنية ، هي : 

 السلطة القضائية -السلطة التشريعية      د -مجلس الوزراء      ج -الملك      ب -أ
 ج 

15.  
 مصدر السلطات : 

 النائب  -الحكومة         د -المواطن       ج -ب  األمة      -أ
 أ

16.  
 السلطة التي تناط  بالملك ، ومجلس األمة ، هي :

 السلطة القضائية -السلطة التشريعية      د -مجلس الوزراء      ج -الملك      ب -أ
 ج 

17.  
 المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية في األردن هي : 

 المجلس االستشاري   -مجلس األمة       د -مجلس الشعب      ج -مجلس الوزراء     ب -أ
 ج 

18.  
 معمول به ، هم :  قانون انتخابمن الشعب بمقتضى  باالقتراع السريأعضاء منتخبين 

 مجلس الوزراء   -مجلس األمة     د -مجلس األعيان         ج -مجلس النواب       ب -أ
 أ

19.  
 نصف عدد أعضاء مجلس النواب هو مصطلح يطلق على :  وال يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيسأعضاء يعينهم الملك  

 الوزراء مجلس  -مجلس األمة     د -مجلس األعيان         ج -مجلس النواب       ب -أ
 ب

20.  

 اختصاصات السلطة التشريعية : 
 الموازنة العامة.  إقرار -ب                 تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب.  -أ
ومراقبة  واستجوابها  حول األمور العامة    مساءلة الحكومة  -ج                                      منح الثقة للحكومة .  -ج

 أدائها. 
 جميع ما ذكر  -هـ 

 هـ

21.  
إذ    القضاةيتمتع    : تامة  باستقاللية  األردني  الدستور  النظاميةبموجب  المحاكم  في  وُيعَزلون  وُيرقون  يقترن    ُيعينون  بقرار 

 :  يصدر عن،  بإرادة ملكية سامية وفقاً ألحكام الدستور
 الوطني االستشاري    المجلس -د        المجلس القضائي -مجلس األمة       ج -مجلس الوزراء    ب -أ

 ج 

22.  

 اختصاصات السلطة القضائية :
 .  التشريعية والسلطة التنفيذيةتطبيق القوانين واألنظمة التي تُحّددها السلطة  -أ
 ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سيادة القانون / والتكامل مع السلطتين التشريعية والنفيذية. -ب
من    –ج   المجتمع  المجتمع  حماية  أهداف  مع  تتوافق  التي  بالصورة  اإليجابي  التغيير  وإحداث   / واالنحراف  الجريمة 

 وطموحاته. 
 الفصل بين المتخاصمين / وتحقيق االستقرار والتوازن داخل المجتمع.  -د

 جميع ما ذكر  -هـ 

 هـ

23.  
يمثل   القضائيةمجلس  السلطة  هرم  /    قمة  األردن  األمة  في  مجلس  مع  من    والوزراءويجسد  السلطات  بين  الفصل  مبدأ 
 اختصاصات :

 السلطة القضائية -مجلس األمة      د -مجلس الوزراء      ج -المجلس القضائي األردني     ب -أ
 أ

24.  
 تقسم المحاكم في األردن إلى ثالثة أنواع ، هي : 

 النظامية والقضائية والدينية         -ب           العسكرية والخاصة والدينية     -أ
 النظامية والخاصة والدينية  -د         النظامية والخاصة والعسكرية     -ج

 د

25.  
 محاكم الطوائف في األردن مثال على المحاكم : 

 العسكرية   -الدينية       د -الخاصة      ج -النظامية      ب -أ
 ج 

26.  
 المحاكم الشرعية / ومحاكم الطوائف الدينية.المحاكم الدينية التي تشمل : 

 ال -نعم   ب -أ
 أ

27.  
م  1929عدد المجالس التشريعية  التي شُكلت في األردن من  حيث بلغ    /بدأت الحياة النيابية في األردن منذ تأسيس اإلمارة  

 م ، هي : 1946حتى االستقالل عام 
 سبعة  -ستة        د -خمسة        ج -أربعة      ب -أ

 ب

28.  
 بدأ األردن يقطف ثمار التطور الدستوري والنيابي عندما أجريت انتخابات عام : 

 م1960 -م       د1958 -م         ج1956 -م         ب1952 -أ
 ب

29.  
 المجلس النيابي  الذي شهد ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية هو:

 السابع  -السادس        د -الخامس      ج -الرابع      ب -أ
 أ
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30.  
 ، عرفت باسم : م1956ائتالفية في األردن  أول حكومة حزبيةتم تشكيل 

 الحكومة الحزبية -الحكومة الوطنية        د -الحكومة القومية      ج -الحكومة األردنية      ب -أ
 ج 

31.  
 أول حكومة حزبية ائتالفية في األردن كانت برئاسة : 

 حسين الطراونة  -سليمان النابلسي     د -طليع      جرشيد  -إبراهيم هاشم      ب -أ
 ج 

32.  
 ، هو :  ( مقعداً 40( مقعداً من أصل )26على )المجلس النيابي الذي حصل مرشحو األحزاب فيه 

 السابع  -السادس        د -الخامس      ج -الرابع      ب -أ
 أ

33.  
 تم انتخاب المجلس النيابي الرابع عام : 

 م1960 -م       د1958 -م         ج1956 -بم         1952 -أ
 ب

34.  
بين األردنية  النيابية  الحياة  من    م(1967–1946)   واجهت  الديمقراطية  أثرت التحديات  مجموعة  التجربة  من  األردنية    في 

 :  الحروب اإلقليمية، وتداعيات القضية الفلسطينية. أهمها
 ال -نعم   ب -أ

 أ

35.  
 : الديمقراطية في األردن بالرغم من كل التحديات المحيطة باألردن حتى استمرت الحياة 

 م 1967 أيار 15 -د       م1976نيسان  15 -ج       م1967نيسان  15 -ب     م1967 آذار 15  -أ
 ب

36.  
 آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين الشرقية والغربية هو : 

 العاشر  -دالتاسع          -السابع       ج -السادس      ب -أ
 ج 

37.  
 العام الذي جرى فيه  انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين الشرقية والغربية هو : 

 م1973 -م       د1967 -م         ج1956 -م         ب1952 -أ
 ج 

38.  
 م( هو:1967/نيسان/15المجلس النيابي التي تم انتخابه بـ )

 العاشر  -د  التاسع        -السابع       ج -السادس      ب -أ
 ج 

39.  
جلسات مجلس   لتوتأجوظيفة السلطة التشريعية  تتعطلم  واالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية 1967حرب حزيران عام بعد 

 استنادا ألحكام الدستور فترة المجلس النيابي : لذا مددت ألكثر من مرة األمة
 العاشر  -التاسع         د -السابع       ج -السادس      ب -أ

 ج 

40.  
 لم تجر انتخابات نيابية بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس النيابي التاسع ، وبقي معطال حتى عام : 

 1989 -د     1984 -ج     1974 -ب    1972 -أ
 ج 

41.  
 م  هو :1971المجلس النيابي الذي تم تمديده أكثر من مرة بعد انتهاء مدته عام 

 العاشر  -التاسع         د -السابع       ج -السادس      ب -أ
 ج 

42.  
 ( كانت بين عامين : وتعطلت وظيفة السلطة التشريعية بسبب حرب فلسطينالتي تعطلت فيها الحياة النيابية  )  الفترة

 1984 - 1978 -د    1989 - 1967 -ج        1984 - 1971 -ب           1984 -  1967 -أ
 أ

43.  
م استمرت القيادة الهاشمية عقد اجتماعات مع فئات الشعب ومشاركتهم في  1984-1967خالل فترة تعطل الحياة النيابية من  

 الصيغ :ن هذه ، فم  التاسع صيغ بديلة للمجلس النيابيصنع القرار والبحث عن 

 أ+ب  -ج      م 9781المجلس الوطني االستشاري عام  -ب       م 1972مشروع االتحاد الوطني األردني  -أ

 ج 

44.  
 ولكن الفترة التي استمر فيها المجلس الوطني االستشاري كانت بين عامي :  عامينالمجلس الوطني االستشاري  مدة
 1984 - 1978 -د    1989 - 1967 -ج        1984 - 1971 -ب           1984 -  1967 -أ

 د

45.  

التي منعت   المحيطة  للظروف اإلقليمية  النيابي من االستمرارنتيجة  المملكة ،    المجلس  النيابية في  الحياة  تنقطع  ،    ولكي ال 
الدستور و الفراغ  القراري  بوصفه حالً مؤقتا لسد  المسؤولية في صنع  الشعبية، وتحمل  للمشاركة  الفرصة  ، لجأت    وإتاحة 

 اللمملكة األردنية إلى إنشاء : 
 أ+ب  -م      ج1978المجلس الوطني االستشاري عام  -م       ب1972مشروع االتحاد الوطني األردني  -أ

 ب

46.  

، دعا فيها الحكومة إلى وضع قانون مؤقت ُيْنَشأ  م 1978نيسان  13بتاريخ  رئيس الوزراءملكية إلى رسالة الذي وجه الملك 

  بهدف   ،صيغة تأخذ بالحسبان معطيات األوضاع االستثنائية التي مر بها األردن   بوصفه  المجلس الوطني االستشاريبموجبه  
 ، هو الملك :   والنظر في القوانين والتشريعات جميعها،  ومناقشة السياسات العامة،   : تبادل الرأي والمشورة

 عبدهللا الثاني  -دالحسين بن طالل      -طالل بن عبدهللا   ج -عبدهللا األول   ب -أ

 ج 

47.  
التاسع   بدعوة مجلس األمة  الملكية  بدورة استثنائيةصدرت اإلرادة  باإلمكان    لالجتماع  الدستور، ليصبح  لتعديل بعض مواد 

 في عام : ثمانية نوابالنيابية الشاغرة بوفاة  انتخابات فرعية لملء المقاعدإجراء 
 م1984 -م       د1967 -م         ج1956 -م         ب1952 -أ

 د

48.  
 :  وفاة ثمانية نواب من أعضاء المجلس النيابي التاسع في المدة ما بين عامي

 م 1984 – 1967 -د      م 1984 – 1964 -ج      م 1988 – 1974 -ب     م 1984 – 1974  -أ
 أ

49.  
تكميلية لملء المقاعد  بعد إجراء انتخابات  ،     م1988حتى  1984السياسية من  ونشاطاته  المجلس النيابي الذي مارس أعماله  

 ، هو :  الشاغرة 
 العاشر  -التاسع         د -السابع       ج -السادس      ب -أ

 د

50.  
 حل  المجلس النيابي العاشر ودعي إلجراء انتخابات جديدة في عام : 

 1997 -د        1993 -ج      1990 -ب      1988 -أ
 أ

51.  
البرلمانية   الحياة  إلعادة  فرصة  أول  جاللته  استثمر  اإلصالح  مسيرة  استمرار  في  الحسين  الملك  من  إلجراء  ،  رغبة  فدعا 

 ، عام :  ، وفك االرتباط مع فلسطين كاألزمة االقتصادية:   للتعامل مع األحداثانتخابات برلمانية 

 م1989 -م       د1967 -م         ج1956 -م         ب1952 -أ
 د
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52.  
 المجلس النيابي الذي يعد انتخابه بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية هو : 

 م1987الحادي عشر  المنتخب عام  -م   ج1988الحادي عشر  المنتخب عام  -م  ب1989الحادي عشر  المنتخب عام  -أ
 أ

53.  
 هو: م 1989عامالمجلس النيابي الذي تم انتخابه 

 الحادي عشر  -العاشر         د -التاسع       ج -السابع      ب -أ
 د

54.  
 آخر مجلس نيابي في عهد الملك الحسين بن طالل هو : 

 م    1998الثالث عشر المنتخب عام  -ج      م 1997الثالث عشر المنتخب عام  -ب    م  1996الثالث عشر المنتخب عام  -أ
 ب

55.  
التي    الظروف، حيث أُّجل انتخاب مجلس جديد بسبب  ------------------قائما حتى عام    الثالث عشراستمر المجلس النيابي  

 .واالنتفاضة الفلسطينية/  حرب الخليج الثانيةمر بها األردن والمتمثلة بـ :  تداعيات 

 م 2016 -م      د2013 -ج      م  2007 -م      ب2001 -أ
 أ

56.  
 العام الذي انتخب فيه المجلس النيابي الرابع عشر هو : 

 م 2016 -م      د2013 -م       ج2007 -م      ب2003 -أ
 أ

57.  
 العام الذي انتخب فيه المجلس النيابي الخامس عشر هو : 

 م 2016 -م      د2013 -م       ج2007 -م      ب2003 -أ
 ب

58.  
 العام الذي انتخب فيه المجلس النيابي السابع عشر هو : 

 م 2016 -م      د2013 -م       ج2007 -م      ب2003 -أ
 ج 

59.  
 : م أجريت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر وفقاً لقانون انتخاب معدل أقر في عام 2013

 م 2016 -م      د2013 -م       ج2011 -م      ب2012 -أ
 أ

60.  
 عام :  قانون االنتخاب النيابي الجديد صدر 

 م 2016 -م      د2013 -م       ج2011 -م      ب2012 -أ
 د

61.  

 : م  2016أبرز ما جاء في قانون االنتخاب النيابي الجديد 

النواب    -أ بينهم )130)أصبح عدد أعضاء مجلس  من  النسائية15( عضواً  للكوتا  الصوت  إلغاء قانون    -ب        .( مقعداً 

المخصصة  المقاعد  عدد  يساوي  األصوات  من  عدداً  ناخب  كل  يمتلك  بحيث   : المفتوحة  النسبية  القائمة  واعتماد   / الواحد 
 جميع ما ذكر  -ج          لدائرته االنتخابية.

 ج 

62.  
 العام الذي تشكلت فيه الهيئة المستقلة لالنتخاب ، هو :

 م 2016 -دم      2012 -م       ج2007 -م      ب2003 -أ
 ج 

63.  
المرأة   تمثيل  لضمان  وذلك  للنساء،  والبلدية  النيابية  والمجالس  المنتخبة  الهيئات  مقاعد  من  عدد محدد  أو  نسبة  تخصيص 

 األردنية في مواقع التشريع وصنع القرار. 
 لالنتخابالهيئة المستقلة   -األحكام العرفية      د -مديرية شؤون المرأة        ج -الكوتا النسائية      ب -أ

 أ

64.  
 م ، هو : 1921الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية في عام 

 الوطن   -التحرير         د -الشعب       ج -االستقالل       ب -أ
 أ

65.  
،  قيام الوحدة العربية ، ورفض وعد بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين لتدعو   (   قومية)  بدأت األحزاب في األردن بصبغة  

 حصول األردن على االستقالل / وإنهاء االنتداب البريطاني .  :مطالبهامن أبرز و ثم ظهرت األحزاب ذات الصبغة الوطنية
 ال -نعم   ب -أ

 أ

66.  
 من أهم األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد اإلمارة حزب : 

 جميع ما ذكر  -حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني        د -حزب الشعب األردني      ج -حزب االستقالل     ب -أ
 د

67.  

 على إثر : (م 1957 -1946) نشطت الحياة الحزبية في األردن

م : الذي سمح بشكيل  1952عام  وإصدار دستور   -ج       م . 1950ووحدة الضفتين عام    -ب      م . 1946االستقالل عام    -أ

 األحزاب السياسية والجمعيات التي شاركت بدور فاعل في المؤسسات الحكومية والبرلمانية، مثل حكومة سليمان النابلسي 
 جميع ما ذكر  -د

 د

68.  
 ) الحكومة الوطنية ( الفترة التي استمرت فيها حكومة سليمان النابلسي :

 م1959 – 1956 -م        د1957 – 1955 -م      ج1958 – 1956 -م     ب1957 – 1956 -أ
 أ

69.  
لمخالفة بعض األحزاب الشروط التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة للعمل الحزبي ، وتوتر األوضاع السياسية واالقتصادية 

 لوطن وسالمته ، باستثناء : للحفاظ على أمن اإيقاف النشاط الحزبي واألحكام العرفية   إقليمياً ودولياً ، أدى إلى إعالن :
       حزب البعث  -حزب المرأة     د -حزب التحرير    ج -جماعة اإلخوان المسلمين       ب -أ

 أ

70.  
عامي   بين  الحزبي  العمل  بيانات  من  الرغم  على  بنشاطها  عملها  استمر   ، سياسًيا  حزًبا  وليست  اجتماعية،  خيرية  جمعية 

 م  ، هي : 1989 -1957
 القوميون العرب  -اإلخوان المسلمين     د -الجمعية األردنية      ج -الجمعية الوطنية     ب -أ

 ج 

71.  
 بقي النشاط الحزبي محدوًدا في األردن حتى عام : 

 م1989 -م       د1984 -م         ج1967 -م         ب1959 -أ
 د

72.  
 عام (  الحياة الديمقراطية) عودة  لألردن عام ( الحزبيةالحياة ) عادت  عام : عاد النشاط الحزبي في األردن

 م1989 -م       د1967 -م         ج1956 -م         ب1952 -أ
 د

73.  
/ وتُمنح   الطارئة  الظروف  تزول  الطوارئ حتى  تعلن فيها حالة  الدولة في حالة األزمات /  إليها  تلجأ  القوانين  مجموعة من 

 صالحيات واسعة حتى يستتب األمن واالستقرار في البالد : السلطة التنفيذيةفيها 
 تحول الديمقراطي ال -م     د 1991الميثاق الوطني  -األحكام العرفية      ج -الحزب     ب -أ

 ب
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74.  
 الفترة التي شهدت اعالن األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي هي: 

 م1989 -1957 -م      د1989 -1956 -م       ج1989 -1958 -م        ب1988 -1957 -أ
 د

75.  

إلى الحياة الحزبية منذ عام   العودة  بمرحلة :1989تسمى مرحلة  الديمقراطي  م   الحياة    شهدتألنها    التحول  إعادة انطالق 

التي سمحت ألعضاء األحزاب السياسية بالترشح لالنتخابات التي شاركت بها    وإجراء االنتخابات النيابية،  النيابية من جديد  
 :  مختلف األطياف الحزبية والسياسية عام

 م1998 -م       د1997 -م         ج1993 -م         ب1989 -أ 

 أ

76.  
 م :  1989أبرز مظاهر مرحلة  العودة للحياة الحزبية منذ عام 

 تعديل قانون األحزاب. +    م1992صدور قانون األحزاب عام  -ب         م.1991صدور الميثاق الوطني عام  -أ

 جميع ما ذكر  -د                        إطالق الحريات العامة. -ج

 د

77.  

األردني   المجتمع  وفئات  السياسية  القوى  عليها  تتفق  التي  السياسي  للعمل  الناظمة  العامة  المبادئ  يتضمن  الذي  اإلطار 
 ، هو :المختلفة / وسعى إلى : ترسيخ النهج الديمقراطي، وتحقيق التعددية السياسية 

 م  1992قانون األحزاب عام  -ب             م.      1991الميثاق الوطني عام  -أ

 تعديل قانون األحزاب  -إطالق الحريات العامة.                       د -ج

 أ

78.  

عملها   باستئناف  لألحزاب  والسماح   / السياسية  واألحزاب  للتنظيمات  العام  السلوك  في  الديمقراطي  العمل  قواعد  احترام 
  / جديدة  أحزاب  ، وترخيص  باالنتخابات  قيم والمشاركة  اآلخرين ،  التسامح    :  وترسيخ  معتقدات  /    والموضوعية، واحترام 

بما يكفل التعبير عن حرية الرأي في إطار الدستور وتحقيق العدالة والمساوة    وضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعاً 
 من المبادىء التي سعى لتحقيقها : والحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة  /وتكافؤ الفرص بين المواطنين 

  م 1992قانون األحزاب عام  -م.                  ب1991الميثاق الوطني عام  -أ

 تعديل قانون األحزاب  -إطالق الحريات العامة.                       د -ج

 أ

79.  
تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية / وتحقيق 

 ؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، مصطلح يطلق على : أهداف محددة تتعلق بالش
 التحول الديمقراطي  -م     د 1991الميثاق الوطني  -األحكام العرفية      ج -الحزب     ب -أ

 أ

80.  
 : مثلت االتجاهات السياسية التاليةتوجه السياسيون إلنشاء األحزاب السياسية التي 

 جميع ما ذكر  -األيدولوجية      د -الوطنية       ج -القومية       ب -أ
 د

81.  

، يدل    العديد من الصحف والمجالت والمطبوعات المتخصصة  والسماح بإصدار/       األحكام العرفية المقيدة للحريات  إلغاء  

 : هو ، م  1989مظاهر مرحلة  العودة للحياة الحزبية منذ عام على مظهر من 

 م  1992قانون األحزاب عام  -م.                  ب1991الميثاق الوطني عام  -أ

 تعديل قانون األحزاب  -إطالق الحريات العامة.                       د -ج

 ج 

82.  
 لمؤسسين للحزب عن : بأن ال  يقل عدد ا   م2007عام عُّدل قانون األحزاب في 

 عضو      600 -عضو     د 500 -عضو    ج 300 -عضو     ب 150 -أ
 ج 

83.  
 ليصبح عدد المؤسسين للحزب : ، بهدف تشجيع المشاركة الحزبية   م2015في عام عُّدل قانون األحزاب 

 عضو      600 -عضو     د 500 -عضو    ج 300 -عضو     ب 150 -أ
 أ

 

 

 

  المؤسسة العسكرية: السادسةالوحدة 

 صيفية( عالمة حسب الدورة ال 32) 
1.  

 التي مر بها  تطورالجيش العربي األردني كانت في الفترة بين عامي:  األولى  المرحلة
 م1999 - 1977 -م      د1976 – 1967 -م       ج1966 –م1953 -م      ب1953 – 1921 -أ

 أ

2.  
 التي مر بها  تطورالجيش العربي األردني كانت في الفترة بين عامي: الثانية المرحلة 

 م1999 - 1977 -م      د1976 – 1967 -م       ج1966 –م1953 -م      ب1953 – 1921 -أ
 ب

3.  
 التي مر بها  تطورالجيش العربي األردني كانت في الفترة بين عامي: الثالثة المرحلة 

 م1999 - 1977 -م      د1976 – 1967 -م       ج1966 –م1953 -م      ب1953 – 1921 -أ
 ج 

4.  
 التي مر بها  تطورالجيش العربي األردني كانت في الفترة بين عامي:  الرابعة المرحلة

 م1999 - 1977 -م      د1976 – 1967 -م       ج1966 –م1953 -م      ب1953 – 1921 -أ
 د

5.  
 التي مر بها  تطورالجيش العربي األردني كانت في الفترة بين عامي:  الخامسةالمرحلة 

 حتى اآلن - 1999 -م      د1976 – 1967 -م       ج1966 –م1953 -م      ب1953 – 1921 -أ
 د

6.  

من   األردني   العربي  الجيش  نواة  الثورةتشكلت  إلى شرق    رجال  الحسين  بن  عبدهللا  األمير  مع  جاؤوا  الذين  الكبرى  العربية 
 في عام :  ،   األردن / وكان إنشاء إمارة شرق األردن يتطلب وجود جيش لحماية أرضها وشعبها

 م 1964 -م      د1958 -م     ج1956 -م     ب1921 -أ
 أ

7.  
 ، كانت :  ( م1953 – 1921)في الفترة بين عامي  ى المرحلة األولاألولى للجيش العربي األردني في  التشكيالت 

 جميع ما ذكر   -القوة السيارة       د -قوة األمن العام     ج -القوة العربية     ب -أ
 د
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

8.  
 هي :  من الحجاز إلى معان القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا بن الحسين 

 جميع ما ذكر   -القوة السيارة       د -قوة األمن العام     ج -القوة العربية     ب -أ
 أ

9.  
 تكونت القوة العربية التي جاءت مع األمير عبدهللا بن الحسين من الحجاز إلى معان من :

 ضابط   275 -أ + ب        د -( جندياً        ج250) -( ضابطاً      ب25) -أ
 ج 

10.  
 قوة األمن العام كانت مهمتها حفظ األمن وتكونت من قوتين:

 قوتي األمن والسيارة  -أ + ب     د -قوة الهجانة      ج -قوة الدرك الثابتة     ب -أ 
 ج 

11.  
 هي القوة :  فرًدا  750قوة تكونت من سرايا فرسان ومشاة وبلغ عدد أفرادها 

 قوة الدرك الثابتة -القوة السيارة       د -قوة األمن العام     ج -القوة العربية     ب -أ
 ج 

12.  

 :     م(1953 – 1921) المرحلة األولى التطورات التي مر بها الجيش العربي األردني في 

        م.1923/ وإلحاقها بالقوة السيارة عام  إلغاء قوة األمن العام -أ

 . م 1923على جيش اإلمارة عام  اسم الجيش العربيإطالق  -ب

 . قوة الباديةإلى  وتحويلها /   قوة الحدودتشكيل  -ج
 . المدفعية/ وسالح   الجو األردنيتشكيل سالح  -د
 جميع ما ذكر  - -هـ

 هـ

13.  
الجيش العربي / جاء في مقدمتها القرار التاريخي    –في القوات المسلحة األردنية  مرحلة شهدت سنواتها تطورات مهمة في  

 ، هي :  بتعريب قيادة الجيش

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(     ج1966-1953)الثانية  -(  ب1953-1921األولى )  -أ
 ب

14.  
، حيث بلغ عدد  في القيادة العامة وقيادة التشكيالت  شغل الضباط اإلنجليز في الجيش العربي األردني بعض المناصب المهمة  

 : جيشبقيادة الضابط )جون كلوب( القائد العام لل م1956هؤالء الضباط مع حلول عام 
 ضابًطا  84 -د    ضابًطا  74 -ج   ضابًطا 64 -ب     ضابًطا 54 -أ

 ب

15.  
 :  بإنهاء خدمات القائد للجيش جون كلوب، وتعيين اللواء راضي عناب رئيساً لألركانالمجلس الذي نفذ الرغبة الملكية  

 األعيان مجلس  -مجلس األمة     د -مجلس الوزراء     ج -المجلس القضائي     ب -أ
 ب

16.  
 أول رئيس أركان للجيش العربي األردني بعد إنهاء خدمات القائد اإلنجليزي جون كلوب هو : 

 كايد العبيدات  -رشيد طليع      د -حسين الطراونة     ج -راضي عناب     ب -أ
 أ

17.  

 :      م(1966 – 1953) المرحلة الثانيةالتطورات التي شهدها الجيش العربي األردني في 

 م، وخروج القوات البريطانية من األردن.1957إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في عام  -أ

 ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود .  -ب
واأللوية    -ج الفرق  من  عديد  الجيش:تشكيل  في  الجديدة  الملكي  والكتائب  الحرس  الملكي/    كألوية  الدروع  /    وسالح 

لواء اإلمام علي بن أبي طالب  / لواء القادسية  /  لواء حطين  / لواء  ، مثل : ) وألوية جديدة للمشاة/    وكتائب المدفعية

 م . 1965خالد بن الوليد /  لواء اليرموك( أنشئت 

 جميع ما ذكر   -د

 د

18.  
 م :1953عام بلغ عدد منتسبي القوات المسلحة األردنية في   

 ألف  55 -ألف     د 25 -ألف      ج 20 -ألف     ب 15 -أ
 ب

19.  
 م :1956عام بلغ عدد منتسبي القوات المسلحة األردنية في   

 ألف  55 -ألف     د 25 -ألف      ج 20 -ألف     ب 15 -أ
 ج 

20.  
 م :1967عام بلغ عدد منتسبي القوات المسلحة األردنية في   

 ألف  55 -ألف     د 25 -ألف      ج 20 -ألف     ب 15 -أ
 د

21.  
خاضت القوات المسلحة  ناتجة عن الصراع العربي اإلسرائيلي حيث    تحديات سياسية وعسكرية  المرحلة الثالثةشهد األردن في  

 هي : كبيرة في تطويره ،  األردنية عددا من الحروب أثرت بصورة
 جميع ما ذكر  -م    د1973حرب تشرين )رمضان(  -م       ج1968حرب الكرامة  -م        ب1967حرب حزيران  -أ

 د

22.  
 هي : فقد فيها الجيش العربي األردني الكثير من أسلحته  واحتلت إسرائيل الضفة الغربيةالحرب التي  

 م1982غزو لبنان  -م     د1973حرب تشرين )رمضان(  -م  ج1968الكرامة حرب  -م   ب1967حرب حزيران  -أ
 أ

23.  
 على جيش العدو اإلسرائلي هي :  أول انتصار عربيحرب  حقق فيها الجيش العربي األردني 

 م 1982غزو لبنان  -م      د1973حرب تشرين )رمضان(  -م  ج1968حرب الكرامة  -م    ب1967حرب حزيران  -أ
 ب

24.  
 هي :   بالقتال على الجبهة السوريةحرب شارك فيها الجيش العربي األردني 

 م1982غزو لبنان   -م    د1973حرب تشرين )رمضان(  -م  ج1968حرب الكرامة  -م    ب1967حرب حزيران  -أ
 ج 

25.  

 :   م(1976 – 1967المرحلة الثالثة )التطورات التي شهدها الجيش العربي األردني في 

 االستطالع / ومكافحة اإلرهاب / واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها.  للقيام بمهامتشكيل القوات الخاصة :  -1

 حيث أصبح كل فرقة تضم مختلف وحدات المناورة وأسلحة اإلسناد والخدمات.  أساس الفرق :تنظيم الجيش على  -2

 تطوير منظومة الدفاع الجوي / وتشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني. -3

 إنشاء المركز الجغرافي الملكي.  -4

أردنيات للعمل إدارايات في    مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة : ومن مظاهر هذه المشاركة تجنيد نساء جامعيات   -5

 القوات المسلحة. 

 جميع ما ذكر  -6

6 
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26.  
 من حيث التسليح والتدريب. للقوات المسلحة األردنية    بتطورات ملحوظة تميزت المرحلة من تطور الجيش التي

 (1999 - 1977الرابعة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(   ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

27.  
 والعديد من الكليات العسكرية: (جامعة مؤتة)الجناح العسكريمن  مظاهر تطور القوات المسلحة األردنية التي شهدت  إنشاء 

 (1999 - 1977الرابعة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(   ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

28.  
 : مديرية الحرب اإللكترونيةمن  مراحل تطور القوات المسلحة األردنية التي شهدت  إنشاء 

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

29.  
 هي :    قانون خدمة العلممن  مراحل تطور القوات المسلحة األردنية التي شهدت صدور 

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(   ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ
 د

30.  
الملكي  وتغيير المسمى إلى القوة البحرية  تطوير قوة خفر السواحل  من  مراحل تطور القوات المسلحة األردنية التي شهدت   

 :  الملكية

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

31.  
 القوة التي تم تغير مسماها إلى القوة البحرية الملكية هي :  

 قوات حفظ السالم  -قوة الحدود     د -قوة خفر السواحل     ج -القوات الخاصة      ب -أ
 ب

32.  
المقاتلة وطائرات   الطائرات  بأحدث  الملكي ورفدة  الجو  تطوير سالح  التي شهدت   القوات المسلحة األردنية  تطور  من مراحل 

 نقل هي : ال

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

33.  
هي  لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحة    إدارة شؤون المرأة العسكريةأسيس  تم فيها ت من مراحل تطور القوات المسلحة  

: 
 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(   ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ

 د

34.  
  بإلحاق كلية األميرة منى بجامعة مؤتة العسكريةمن  مراحل تطور القوات المسلحة األردنية التي شهدت صدور اإلرادة الملكية  

 هي :  
 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ

 د

35.  
 لملكية بإلحاق كلية األميرة منى بجامعة مؤتة العسكرية هو :العام الذي صدرت فيه اإلرادة ا

 2003 -د      2001 -ج       1998 -ب     1995 -أ
 ب

36.  
 الكلية التي ترفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤهالت هي :  

 كلية األميرة بسمة  -دكلية الملكة علياء    -كلية األميرة هيا     ج -كلية األميرة منى       ب -أ
 أ

37.  
 :  المشاركة في قوات حفظ السالم الدوليةمن  مراحل تطور القوات المسلحة األردنية التي شهدت  

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(   ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ
 د

38.  
 من  مراحل تطور القوات المسلحة األردنية التي شهدت  إنشاء صرح الشهيد :  

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ
 د

39.  
 العسكري مدة عامين هو : قانون الذي ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشرة في التدريب 

 خدمة الوطن  -خدمة المدنيين    د -خدمة الجيش     ج -خدمة العلم      ب -أ
 أ

40.  
 من  مراحل تطور القوات المسلحة في :   معهد تدريب عمليات السالمالمرحلة التي تم فيها انشاء 

 ( 1999 - 1977الرابعة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(   ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ
 د

41.  
الجيش شهداء  لذكرى  تخليداً  انشىء  وطني  وليكون    متحف   / األردني  يسجلالعربي  وطنياً  الحديث،    متحفاً  األردن  تاريخ 

 وإنجازات القوات المسلحة األردنية.
 الوطني التراث تحف م -متحف التراث األردني      د -صرح الشهيد      ج -المتحف الوطني     ب -أ

 ب

42.  
 حظيت القوات المسلحة األردنية باهتمام بالغ من الملك : 

 عبدهللا الثاني  -حسين بن طالل      د -طالل بن عبدهللا      ج -عبدهللا األول       ب -أ
 د

43.  
 هي :(  KADDB) م  1999 مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطويرالمرحلة التي تم فيها تأسيس 

 اآلن (  - 1999الخامسة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

44.  
 هي : المناطق العسكريةإلى نظام   من نظام الفرقالمرحلة التي تم فيها إعادة تنظيم القوات المسلحة 

 اآلن (  - 1999الخامسة )  -(   د1976 -1967ثالثة ) ال -(  ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

45.  
 ، وُحّدث السالح بإدخال طائرات نقل وقتال حديثة هي :القواعد العسكريةالعمل بنظام  ها المرحلة التي استمرار سالح الجو في 

 اآلن (  - 1999الخامسة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ
 د

46.  
 هي :   للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية والدولية مركز إدارة األزماتالمرحلة التي تم فيها إنشاء 

 اآلن (  - 1999الخامسة )  -(   د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

47.  
 لتأمين تنقالت أفراد القوات المسلحة بوساطة أسطول حديث ومتطور هي :   نظام النقل اإلداريالمرحلة التي تم فيها استحداث 

 اآلن (  - 1999الخامسة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(  ب1953-1921األولى )  -أ
 د

48.  
 إلى وحدات القوات المسلحة جميعها لمواكبة التطور اإللكتروني في المرحلة :  إدخال الحواسيبالمرحلة التي تم فيها  

 اآلن (  - 1999الخامسة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(  ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د

49.  
 هي :  (KADDB) للتصميم والتطوير    مركز الملك عبدهللا الثانيالعام والمرحلة الذي تأسس فيه 

 ( 1999الخامسة )  -(    د1976 -1967الثالثة )  -(   ج1966-1953الثانية ) -(   ب1953-1921األولى )  -أ
 د
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

50.  

تعمل في مجال  التي   العسكرية  /    المؤسسة   / والتطوير  المدنية والعسكريةالتصميم  المعدات  النماذج األولية من  /     وتصنيع 
 لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية .

 مركز إدارة األزمات        -ب          (   KADDBمركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير)   -أ

 مركز األمير حسين بن عبدهللا الثقافي  -د                                            المركز الجغرافي الملكي     -ج

 أ

51.  
 عنه هو :  بالدفاع عن حدود الوطن / وصد العدوانالدور الذي يقوم بها الجيش العربي األردني المتمثل 

 إنساني  -تنموي     د -قومي      ج -عسكري     ب -أ
 أ

52.  
 في أزماتهم :  بالوقوف إلى جانب األشقاء العربالدور الذي يقوم بها الجيش العربي األردني المتمثل  

 إنساني  -تنموي     د -قومي      ج -عسكري     ب -أ
 ب

53.  
 والبنية التحتية هو :بدفع حركة التنمية / والمشاركة في المشاريع االقتصادية  دور الجيش العربي األردني المتمثل

 إنساني  -تنموي     د -قومي      ج -عسكري     ب -أ
 ج 

54.  
 هو :  المتمثل بالقيام بمهام حفظ السالم الدوليةالدور الذي يقوم بها الجيش العربي األردني 

 إنساني  -تنموي     د -قومي      ج -عسكري     ب -أ
 د

55.  
 األردني هي : األدوار التي يقوم بها الجيس  العربي 

 جميع ما ذكر   -تنموي وإنساني        د -قومي      ج -عسكري     ب -أ
 د

56.  

األردنية   المسلحة  القوات  العربي    –تقوم  التنمويالجيش  التنموية   بدورها  المشاريع  من  العديد  تخطيط  في  بالمشاركة 

 :     للقوات المسلحة األردنية مجاالت الدور التنمويوتنفيذها،عدد 

مجال الزراعة    -5    المجال الصحي .   -4     المجال الصناعي .  -3    مجال التعليم والثقافة .   -2     مجال القوى البشرية .  -1

 ذكر جميع ما  -9  مجال البناء والتعمير . -8   مجال الخرائط والمساحة الجوية. -7   مجال اإلنقاذ واإلخالء . -6   والري.
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57.  
 هو مجال :   مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغاتالقوات المسلحة األردنية في عن طريق  مساهمةمن مجاالت 

 الزراعة والري  -الصناعي     د -التعليم والثقافة       ج -القوى البشرية      ب -أ
 ب

58.  
المشتركة   الصناعية  والمشروعات  العلمية  البحوث  إعداد  في  للعلوم  المشاركة  األعلى  والمجلس  األردنية  الجامعات  مع 

 مساهمات الجيش العربي في مجال :  كمشروع طاقة الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، والتكنولوجيا
 الزراعة والري  -الصناعي     د -جالتعليم والثقافة        -القوى البشرية      ب -أ

 ب

59.  

 المجال الصناعي : دور القوات المسلحة األردنية في 
 تقديم الخدمات الفنية لصيانة األجهزة والمعدات في المصانع عن طريق المشاغل والمختبرات التابعة للقوات المسلحة.  -أ
 ين واألثاث وغيره. إنشاء العديد من المصانع، مثل : مصنع الدهانات، ومصنع األوكسج -ب
 المشاركة في المعارض الصناعية داخل األردن وخارجه / مثل : معرض أيدكس / وسوفكس وغيرها.  -ج
 جميع ما ذكر .  -د

 د

60.  
 تعمل القوات المسلحة األردنية وبالتعاون مع الوزارات المختصة على تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والمائية عن طريق : 

 القوة البحرية الملكية  -المركز الجغرافي الملكي     د -سالح الهندسة الملكي      ج -الشرطة البيئية      بإدارة  -أ
 ب

61.  
استصالح األراضي الزراعية هي إحدى مساهمات الجيش  و  /وشق الطرق الزراعية  /إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية 

 العربي في مجال :  
 الزراعة والري  -الصناعي     د -التعليم والثقافة       ج -القوى البشرية      ب -أ

 د

62.  
 في الظروف االستثنائية عن طريق ما يأتي: اإلخالء واإلنقاذالجيش العربي في عمليات  –تشارك القوات المسلحة األردنية 

طريق القوة  البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق عن    -ب     فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج وإخالئها من اآلليات.  -أ
 ما ذكر جميع  -ج       البحرية الملكية.

 ج 

63.  
 الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات هي : 

 القوة البحرية الملكية  -المركز الجغرافي الملكي     د -سالح الهندسة الملكي      ج -إدارة الشرطة البيئية      ب -أ
 ج 

64.  
 : الجيش العربي في مجال البناء والتعمير عن طريق  –تسهم القوات المسلحة األردنية 

    المباني السكنية لمنتسبي القوات المسلحةإنشاء  . 2        إنشاء المباني الحكومية .1

 . جميع ما ذكر 5      إقامة السدود .4       منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة .3

5 

65.  
بسبب السمعة الطيبة :    للقوات المسلحة األردنية  لتؤدي دورا إنسانيًّا في مهام حفظ السالم الدولية  األمم المتحدة الدافع الختيار  

 التي تتمتع بها القوات المسلحة من حيث التدريب واالنضباط .
 ال -نعم   ب -أ

 أ

66.  
 التي شارك بها  الجيش العربي  في قوات حفظ السالم الدولية هي : الدول من
 جميع ما ذكر  -البوسنة والهرسك      د -سيراليون وتيمور الشرقية     ج -هايتي وساحل العاج     ب -أ

 د

67.  

 : األهداف التي  تحققت بالمشاركة األردنية في قوات حفظ السالم الدولية 

 التخفيف من ويالت الحروب / وتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. المساعدة على  -1

 تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين.  -2

 التعريف باألردن عالميًّا / واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية.  -3

 . وغزة وأفغانستانالمناطق المنكوبة في العالم، كالعراق تسيير المستشفيات العسكرية إلى  -4

 جميع ما ذكر .  -5

5 

68.  
 من األجهزة األمنية في األردن جهاز : 

 جميع ما ذكر  -دائرة المخابرات العامة    د -الدفاع المدني و قوات الدرك      ج -األمن العام      ب -أ 
 د
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

69.  
 عام :  فصل بينهماحيث كان جزءاً منه حتى  بتأسيس الجيشفي األردن  جهاز األمن العامتشكيل  ارتبط

 م 1958 -م      د1957 -م      ج1956 -م     ب1953 -أ
 ب

70.  
 هو جهاز :    م 1958 أصبح تابعاً لوزارة الداخليةالجهاز األمني الذي 

 قوات الدرك  -دائرة المخابرات العامة     د  -الدفاع المدني    ج  -األمن العام     ب -أ
 أ

71.  
 : الوقائية واإلنسانية واالجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية أخذ بالحسبان األبعاد أنموذجا ألجهزة الشرطة العالميةُيعد 
 قوات الدرك  -دائرة المخابرات العامة     د  -الدفاع المدني    ج  -األمن العام     ب -أ

 أ

72.  

 المهام التي يقوم بها جهاز األمن العام :

واألموال.  -1 واألعراض  األرواح  وحماية   / واألمن  النظام  على  اكتشافها    -2            المحافظة  على  الجرائم والعمل  منع 

 إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء.  -3               وتعقبها، والقبض على مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة.

 رسمية، لمعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون. تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر ال -4

 جميع ما ذكر  -6          مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه. -5

6 

73.  
 الشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكالت هي مفهوم لــ : 

 قوات الدرك  -دائرة المخابرات العامة     د -الدفاع المدني    ج -الشرطة المجتمعية     ب -أ
 أ

74.  
 من  اإلدارات والوحدات التابعة لجهاز األمن العام التي استحدثت في عهد الملك عبدهللا الثاني هي : 

 ذكر جميع ما  -إذاعة أمن إف.إم    د -وحدة أمن وتشجيع االستثمار  ج  -وإدارة شرطة األحداث   ب /إدارة الشرطة البيئية   -أ
 د

75.  
 العام الذي تأسس فيه جهاز الدفاع المدني هو :

 م 1958 -م      د1957 -م      ج1956 -م     ب1953 -أ
 ب

76.  

 واجبات الدفاع المدني :  

 حماية األرواح والممتلكات العامة / وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية والسالمة العامة ومتابعتها.  -1

 اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها / وإعداد أفراد مؤهلين لهذه العمليات. القيام بعمليات  -2

 توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث وأدواته / واإلشراف عليها. -3

 تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين العام والخاص.  -4

    جميع ما ذكر  -6          السالمة العامة في المباني. التأكد من توافر شروط  -5

6 

77.  
تأسس عام   السارية على ضباط  وهي    /م  1964جهازأمني  القوانين  دائرة ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها 

 : وأفراد القوات المسلحة األردنية
 قوات الدرك  -المخابرات العامة     د دائرة  -الدفاع المدني    ج  -األمن العام     ب -أ

 ج 

78.  

العامةتقوم   قانونها    المخابرات  االستخباريةبموجب  والعمليات  /    بالمهام  الهاشمية وسالمتها  األردنية  المملكة  أمن  في سبيل 
 : بأوامر  رئيس الوزراءوباألعمال والمهام التي يكلفها بها 

 ، وتحمل هذه األعمال طابع السرية.شفوية   -ب                 خطية، وتحمل هذه األعمال طابع السرية. -أ
 للغاية .  خطية، وتحمل هذه األعمال طابع السرية -د  جدا .         خطية، وتحمل هذه األعمال طابع السرية -ج

 أ

79.  
 هو:  تتعامل وفق القوانين والتشريعات النافذة ،الوطنية والعالمية مواكبة  المتغيرات والمستجدات الجهاز األمني الذي يقوم على 

 الدرك قوات  -دائرة المخابرات العامة     د  -الدفاع المدني    ج  -األمن العام     ب -أ
 ج 

80.  
  حماية أمن المملكة و  /    الجهاز األمني الذي يقوم على االلتزام التام بمعايير حقوق اإلنسان، واحترام كرامة المواطن وحريته

 :،من النجاحات التي حققهاإحباط الكثير من المخططات اإلرهابية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره وترويع أبنائهو
 قوات الدرك  -دائرة المخابرات العامة     د  -الدفاع المدني    ج  -العام     باألمن  -أ

 ج 

81.  
بالحد    باطها جميعهم يحملون الدرجة الجامعية األولى ض وجهاز أمني يختار ضباطه بعناية ووفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي  

 جوانب العمل كافة، وآليات التعامل، وتنفيذ الواجبات: لدورات وعمليات متخصصة لتأهيلهم تراعي / ويخضعون  األدنى 
 قوات الدرك  -دائرة المخابرات العامة     د  -الدفاع المدني    ج  -األمن العام     ب -أ

 ج 

82.  
بأن   العامة  المخابرات  كبير من  شريك أساسي في حماية األمن واالستقرار الوطني األرني،    المواطنتؤمن  ، وتعتمد في جانب 

 ى وعي المواطنين وتعاونهم وحرصهم على أمن المملكة. عملها عل
 ال -نعم   ب -أ

 أ

83.  

 :   دائرة المخابرات العامةالواجبات والمهام الوطنية التي تقوم بها 
 جمع المعلومات وتحليلها / وتقديمها إلى صانع القرار السياسي.  -أ
 . ومحاربة أية محاوالت الختراق المجتمع األردنيمقاومة التخريب الفكري : الذي يولد فعالً مادياً تخريبياً /  -ب
عناصرها،    -ج تمارسه، وضبط  التي  والجماعات  األفراد  وتتبع   / كافة  بصوره  اإلرهاب  ومكافحة   / المادي  التخريب  مقاومة 

 جميع ما ذكر  -هـ            سس.مكافحة التج -د            وإحالتهم إلى القضاء.

 هــ

84.  
 هو : قوات الدرك العام الذي شُّكلت فيه 

 2008 -د      2003 -ج       1964 -ب     1956 -أ
 د

85.  

   قوات الدرك :الواجبات األمنية واإلنسانية التي تقوم بها  

 حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة.  -2                       توفير البيئة المالئمة للمواطن األردني.  -1

 توفير المظلة األمنية للمهرجانات / والفعاليات والنشاطات الفنية والرياضية. -4     حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة. -3

 حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية.  -5

 للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع المساعدات العينية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات األخرى. تقديم الخدمات   -6

 جميع ما ذكر  -8         توفير البيئة اآلمنة إلنجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية والنقابية. -7

8 
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

   الحياة االقتصادية:  السابعةالوحدة 

 صيفية( عالمة حسب الدورة ال 32) 
1.  

 ، هو قطاع : طور القطاعات االقتصادية األخرىي ويعزز األمن الغذائي ويوفر فرص العمل النشاط االقتصادي الذي 
 السياحة  -التجارة      د -الصناعة    ج -الزراعة     ب -أ

 أ

2.  
 في عهد اإلمارة كانت السمة البارزة لسكان الريف العمل في :

 السياحة  -التجارة      د -الصناعة    ج  -الزراعة والرعي     ب -أ
 أ

3.  
 م ، هو : 1946النشاط االقتصادي الرئيس للسكان بعد حصول األردن على استقالله عام 

 السياحة  -التجارة      د -الصناعة    ج -الزراعة     ب -أ
 أ

4.  
 :زراعة  األردن :أهم المحاصيل الزراعية التي انتشرت في عهد إمارة 

 جميع ما ذكر  -د                   العدس / والكرسنة -ج   الفول / والحمص   -ب     القمح / والشعير -أ
 د

5.  
 تراجع العمل في القطاع الزراعي في األردن في العقود الماضية بسبب :

 ال شيء مما ذكر  -أ+ب     د -المدن      جهجرة بعض سكان الريف والبادية إلى   -تطور قطاعات االقتصاد األخرى   ب -أ
 ج 

6.  

                              ، عن طريق :دعم القطاع الزراعي األردني   إلى الحكومات المتعاقبة لجأت 
                   إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له.  -أ
 تقديم القروض للمزارعين / والخدمات اإلرشادية والبيطرية. -ب
 توجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة.و / إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية -ج
 جميع ما ذكر.  -د

 د

7.  
األردن   في  المياه  مصادر  قلة  إلى  الزراعة،     نظرا  لحاجة  تكفي  ال  التي  األمطار  مياه  على  المياه  ،    واالعتماد  وتناقص 

 ، فقد أنجز األردن مشروعه الزراعي األول في منطقة األغوار وهو :  المخصصة للري
 وزارة الزراعة  -سالح الهندسة الملكي   د -الحصاد المائي      ج -قناة الملك عبدهللا     ب -أ

 أ

8.  
 أول مشروع زراعي في منطقة األغوار شقت على نهر اليرموك مطلع الستينات من القرن الماضي : 

 وزارة الزراعة  -سالح الهندسة الملكي   د -الحصاد المائي      ج -الملك عبدهللا     بقناة  -أ
 أ

9.  
 المنطقة التي أنجز فيها األردن مشروعه الزراعي األول ، هي :

 الشونة الشمالية        -العقبة    د  -مادبا     ج -األغوار     ب -أ
 أ

10.  
 على نهر :أول مشروع زراعي في منطقة األغوار شقت 

 ال شيء مما ذكر  -أ +ب     د -اليرموك    ج -األردن     ب -أ
 ب

11.  
 بإنشاء : الحصاد المائيبمشاريع  ردنتوالى اهتمام األ

 جميع ما ذكر  -د    وتنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها  -الحفائر الترابية الحافظة للمياه   ج -السدود      ب -أ
 د

12.  
 األردن :أهم السدود في 

سد الوالة         -سد وادي العرب / وسد الملك طالل / وسد الموجب      ج  -سد الكفرين / وسد الوحدة / وسد التنور      ب  -أ
 جميع ما ذكر  -د

 د

13.  

 في األردن  :    مشكالت القطاع الزراعي

 . انتظام توزيعهاقلة مياه األمطار وتذبذبها، وعدم  بسبب  ؛ محدودية الموارد المائية  -1

 عليها.  الزحف العمرانيبسبب  ؛تناقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية  -2

 الهامشية وأراضي البادية.  تصحر األراضيما يؤدي إلى  ؛تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي  -3

 الزراعي داخلياً وخارجياً.  ضعف التسويق -4

 جميع ما ذكر  -6           .ودراسة السوق وحاجاتهلمزارعين بين ا والتخطيط المسبق ضعف التنبؤ -5
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14.  
في   أثر  من  له  لما   : واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  لعجلة  والدافعة  الوطني،  لالقتصاد  المكونة  المهمة  القطاعات  من  يعد 

 ، هو القطاع : المختلفة توفير فرص العمل / وتحسين الدخل الفردي / وجذب االستثمارات االقتصادية
 السياحي والتجاري  -الزراعي والسياحي      د -ج            الصناعي والتجاري -الزراعي والصناعي      ب -أ

 ب

15.  
 مثل :،  الحرف اليدويةقامت الصناعة في األردن في عهد اإلمارة على بعض 

      النسيج والغزل وصناعة البسط . -ج       صياغة الذهب والفضة . -ب       النجارة . -أ
 جميع ما ذكر .  -هـ       ومطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون. -د

 هـ

16.  
عرضت فيه    أول معرض زراعي صناعي في عمانأقيم  شجعت الحكومات المتعاقبة الحرف اليدوية وهذه الصناعات ، فقد  

 المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة عام : 
 م 1929 -م     د1925 -م    ج1921 -م    ب1920 -أ

 ج 

17.  
 ، هي : م1925 معرض زراعي صناعي المدينة التي أقيم فيها أول 

 معان  -عمان     د  -الزرقاء      ج -العقبة       ب -أ
 ج 

18.  
 الشركات:  العام وصل عددذلك ففي  الشركات الصناعيةفي تأسيس توسعًا   القطاع الصناعيبعد حصول األردن على استقالله شهد 

 شركة  24 -شركة     د 23 -شركة     ج 21 -شركة    ب 20 -أ
 د

19.  
الشركات الصناعية  بعد حصول األردن على االستقالل  تأسيس  إلى  توسع في  الشركات  العام وصل عدد هذه    24، ففي ذلك 

وتزايدت المؤسسات الحرفية في المدن األردنية /    والتنقيب عن الثروات الطبيعية  /واألغذية    /  المطاحن  :في مجال  شركة  
 ال  -نعم   ب -أ          الرئيسة.

 أ
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

20.  
 المتتالية :   خطط التنمية االقتصادية واالجتماعيةعن طريق  بالقطاع الصناعي توالى االهتمام 

 وزيادة اإلنتاج المحلي. ،   التقليل من البطالة -ب                                إلعادة توزيع مكاسب التنمية. -أ
 جميع ما ذكر  -د             تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. -ج

 د

21.  

الخاص يمثل   مصادر    القطاع  من  مصدرا  الصناعي  المجال  العملفي  األردن  توفير  الصناعيةفقد  ؛    في  المشاريع    أسهمت 
/   التخفيف من مشكلة البطالةاإلنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تطور معظمها إلى مشاريع كبرى بصورة فاعلة في 

 : في السنوات الثالث األخيرة ما نسبته من مجمل الصادرات الوطنيةالمنتجات الصناعية ، حيث شكلت  رفد االقتصاد الوطنيو

 %95 -%     د90 -%    ج80 -%    ب70 -أ 

 ج 

22.  

 أبرز التطورات في القطاع الصناعي األردني :  
 (. البوتاس، الفوسفات، اإلسمنت، الزجاج) الصناعات التعدينية والتحويلية.تطور قطاع 1

 .األدويةوفي مقدمتها صناعة   الكيماوية،.تطور الصناعات 2

 واأللبسة..تطور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية وقطاع الحياكة 3

 .تطور الصناعات اإللكترونية.4

 . جميع ما ذكر . 6        .إنشاء عدد من المدن الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة في مختلف محافظات المملكة.5
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23.  
 : ، وهي الداعمة لهذا القطاع   المؤسسات الصناعيةجاء االهتمام بقطاع الصناعة في األردن بإنشاء العديد من 

         ومؤسسة المناطق الحرة    -ب                          بنك اإلنماء الصناعي            -أ
 جميع ما ذكر  -د        ومؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية   -ج

 د

24.  

 :   هي، في األردن   القطاع الصناعي التي تواجه  المشكالت 

رأس    -1 المتطورة.ضعف  الصناعات  بعض  لقيام  الالزم  في    -2          المال  المحلية  للصناعات  التنافسية  القدرة  تدني 

األوضاع    -5          ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة.   -4        صغر حجم السوق المحلي.   -3          األسواق العالمية.

 جميع ما ذكر  -6           .اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير

6 

25.  
 ، هو :  بالضعف النشاط االقتصادي الذي وصف في األردن في عهد اإلمارة 

 السياحة  -التجارة      د -الصناعة    ج -الزراعة     ب -أ
 ج 

26.  
 نشطت التجارة في األردن بعد : 

 حرب الخليج الثانية -النكبة    دحرب  -الحرب العالمية الثانية    ج  -الحرب العالمية األولى    ب -أ
 ب

27.  
المجاورة   العربية  البالد  من  التجار  أنظار  محط  أصبحت  التي  الثانيةالمدينة  العالمية  الحرب  إجراءات    بعد  لسهولة  وذلك 

 ، هي :  االستيراد وتحويل العمالت األجنبية
 دمشق  -دبي     د -الرياض     ج -عمان     ب -أ

 أ

28.  
 : مع الدول العربيةأبرز االتفاقيات التجارية التي اتخذها األردن 

نشاط تجارة الترانزيت )العبور( بين الدول العربية المجاورة عبر    -ب         إعفاء المنتجات المحلية من رسوم االستيراد.  -أ
 جميع ما ذكر .  -ج       األردن.

 ج 

29.  
 حية لنظام التجارة : تبنت الحكومات المتعاقبة األردنية برامج إصال

 لألردن .  مرتكزات السياسية االقتصاديةمع دول العالم يعد من  التبادل التجاريألن  -أ
 جميع ما ذكر  -ج       لتشجيع الصناعات المحلية على المنافسة في األسواق الدولية -ب

 ج 

30.  
 المتعاقبة في األردن :البرامج اإلصالحية لنظام التجارة التي تبنتها الحكومات 

 جميع ما ذكر   -د      توقيع اتفاقيات تجارية عدة   -ج    جذب االستثمار -ب   إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال  -أ
 د

31.  
 :  انضمام األردن إلى التي وقعها األردن مع الدول للتبادل التجاري اتفاقية  االتفاقيات التجاريةمن أهم 

 السوق العالمي   -االتحاد األوروبي     د -الواليات المتحدة االمريكية      ج -عالمية     بمنظمة التجارة ال  -أ
 أ

32.  
 :  و بين األردن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها األردن مع الدول للتبادل التجاري  تفاقيات التجاريةاالمن أهم 

 السوق العالمي   -االتحاد األوروبي     د -االمريكية      جالواليات المتحدة  -منظمة التجارة العالمية     ب -أ
 ب

33.  
 : و بين األردن   اتفاقية الشراكةالتي وقعها األردن مع الدول للتبادل التجاري  تفاقيات التجاريةاالمن أهم 

 السوق العالمي   -االتحاد األوروبي     د -الواليات المتحدة االمريكية      ج -منظمة التجارة العالمية     ب -أ
 ج 

34.  

الحق  ، التي تمنح    النافذة االستثمارية  البحر الميتفي    في مؤتمر دافوسطرح األردن    لتحقيق الفائدة األكبر من االتفاقيات

ً   14للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة   ُجّهّز بالتقنيات والكفاءات البشرية التي   مع مكان واحدويتعامل المستثمر  /    يوما

 وإنجاز المعامالت االستثمارية./  لمنح التراخيصتمتلك الصالحيات 
 ال -نعم   ب -أ

 أ

35.  
 النافذة االستثمارية في مؤتمر دافوس في البحر الميت منحت الحق للمستثمرين في بدء مزاولة عمله في مدة : 

 يوما  18 -يوما     د 16 -يوما     ج 14 -يوما     ب 12 -أ
 ب

36.  
 العام  الذي بدأت فيه سلسلة من مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا ، هو : 

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

37.  
 م ، هي : 1971المدينة التي بدأت فيها سلسلة مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي عام 

 واشنطن  -دافوس     د  -البحر الميت     ج -عمان    ب -أ
 ج 

38.  
 الدولة التي تقع فيها مدينة دافوس ، هي : 

 بريطانيا -ألمانيا     د -النمسا      ج -سويسرا    ب -أ
 أ
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مدارس سكاي  

 العالمية 

 إعداد األستاذ :  

 حسين المسالمة 

39.  
 المنطقة التي استضاف فيها األردن ثماني مؤتمرات لدافوس ، هي : 

 معان  -د   عمان    -البحر الميت    ج -العقبة     ب -أ
 ب

40.  
 عدد مؤتمرات دافوس التي استضافها األردن في منطقة البحر الميت ، هو : 

 11 -د     10 -ج      9 -ب    8 -أ
 أ

41.  
في   أسهمت  اقتصادية  ومشاريع  اتفاقيات  بجهوده  األردن  حقق  الذي  الهاشمي  االقتصاد الملك  وتنشيط  التنمية  عجلة  دفع 

 من خالل استضافته مؤتمرات دافوس في منطقة البحر الميت ، هو :  الوطني
 اني ابن الحسين عبدهللا الث  -الحسين بن طالل     د -طالل بن عبد هللا        ج -عبدهللا األول      ب -أ

 د

42.  
 :  هيوتطويره في األردن و   المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاريأُنِشئت العديد من  

   ( JEDCO)المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -ب                          الغرف التجارية      -أ

 جميع ما ذكر  -هـ               مؤسسة المواصفات والمقاييس -د       والمؤسسة االستهالكية المدنية        -ج

 هـ

43.  

 في األردن :     القطاع التجاريالتي تواجه لمشكالت ا
 للناتج المحلي.  ارتفاع نسبة المستوردات / وانخفاض نسبة الصادرات بسبب : عجز الميزان التجاري األردني  -أ
 عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة.  -ب
 جميع ما ذكر  -د         تحديات : االنفتاح االقتصادي / وضعف المنافسة.  -ج

 د

44.  
 العام الذي تأسست فيه هيئة االستثمار األردنية ، هو :  
 م 2016 -م      د2014 -م       ج2007 -م      ب2003 -أ

 ج 

45.  

عام   تأسست   / مستقلة  حكومية  /  2014هيئة  :م   من    بهدف  والحد   / به  الخاصة  التشريعات  وتوحيد  االستثمار/  تشجيع 

 ازدواجية األدوار والمهام والصالحيات ، هي : 
العقبة االقتصادية      ج  -هيئة االستثمار األردنية       ب  -أ د  -منطقة   قانون تشجيع   -إدارة تشجيع االستثمار        

 االستثمار 

 أ

46.  

العربية المنطقة  في  السياسية  واالضطرابات  الصعبة  بالظروف  األردن  في  االستثمار  إلى    تأثر  أدت  من  التي  الكثير  هروب 
قانون تشجيع صدر ، وعلى الرغم من ذلك استطاع األردن توفير البيئة اآلمنة لالستثمار ، فقد  االستثمارات إلى خارج األردن

 :  االستثمار عام

 1997 -د     1995 -ج     1971 -ب   1970 -أ 

 ج 

47.  
 م وتعديالته :1995صدر قانون تشجيع االستثمار عام 

 جذب االستثمارات العربية واألجنبية   -ب               لتوفير البيئة اآلمنة لالستثمار  -أ
 جميع ما ذكر  -د                 تحفيز االستثمارات المحلية -ج

 د

48.  
 تطور االستثمار تطوًرا ملحوًظا في عهد الملك :

 عبد هللا الثاني  -الحسين بن طالل        د -طالل بن عبدهللا       ج -عبدهللا األول        ب -أ
 د

49.  

 :  الملك عبدهللا الثانيمظاهر تشجيع االستثمار في عهد 

 .هيئة االستثمار األردنيةإنشاء  -1

 توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة المناسبة لالستثمار.  -2

 . منطقة العقبة االقتصادية الخاصةإنشاء  -3

 عمان. في  المشاريع االستثمارية الكبيرة، مثل مشروع العبدليإنشاء العديد من  -4

 جميع ما ذكر .  -6         إصدار العديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع االستثمار. -5

6 

50.  
 هو قطاع :   يشكل في األردن مورداً مهماً لالقتصاد الوطني نظراً إلى ما يحظى به األردن من مقومات

 السياحة  -التجارة      د -الصناعة    ج -الزراعة     ب -أ
 د

51.  
 (  تتوافر في األردن مقومات طبيعية وجغرافية وتاريخية للسياحة)    : في األردن مقومات السياحة

السياحية المتوافرة من مواصالت  المرافق والخدمات  -3    المواقع األثرية والتاريخية. -2     الموقع وطرق المواصالت. -1

 جميع ما ذكر  -6       البيئة اآلمنة والمستقرة. -5     الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن.  -4    وفنادق واستراحات.
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52.  

  ويمتلك خطوطاً برية تصله بالدول المجاورة +   آسيا وإفريقيا وأوروبابين دول    بموقع متوسط وحلقة وصلبأنه  تميز األردن  
السياحية+    كافة المواقع  إلى  العالم  العرب واألجانب من دول  السياح  العقبة :+    ويمتلك مطارات : تسهل وصول   وتسهم 

 ، يدل على مقوم من مقومات السياحة في األردن ، هو : وهي ميناء األردن الوحيد في استقبال السياح من مختلف دول العالم 
المرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصالت   -جالمواقع األثرية والتاريخية.     -بالموقع وطرق المواصالت.      -أ

 الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن.      -دوفنادق واستراحات.    

 أ

53.  
 :  في األردن المسجل في مختلف مناطق المملكة وهي نتاج الحضارات المتعاقبة على أرض األردن عدد المواقع األثريةبلغ 
 ألف موقع  14  -ألف موقع     د 13 -ألف موقع      ج 12 -ألف موقع      ب 11 -أ

 ج 

54.  

مشاريع الخدمة    دوراً مهماً في تطوير السياحة األردنية والنهوض بها، عن طريق : القيام بالعديد من   القطاع الخاصيؤدي  
    :، مثل السياحية 

 الشركات السياحية التي تُنَّظم قدوم األفواج السياحية، وتنقلها في األردن.  -ج     الفنادق واالستراحات  -ب       المنتجعات  -أ
 جميع ما ذكر .  -د

 د

55.  
 اإلدارة التي أسهمت في توفير البيئة اآلمنة والمستقرة وحماية السياح داخل المملكة هي : 

 األمن العام  -وحدة أمن وتشجيع االستثمار     د -إدارة الشرطة البيئية      ج -إدارة الشرطة السياحية       ب -أ
 أ

 أ ال -نعم    ب  -أ      . يتميز األردن بتنوع مواقعه السياحية على مدار العام  .56
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57.  
 أنواع السياحة في األردن :

 جميع ما ذكر  -سياحة المؤتمرات     د -الدينية  / والبيئية      ج -الثقافية / والعالجية       ب -أ
 د

58.  
 زيارة  المواقع التاريخية واألثرية  والمتاحف المنتشرة في األردن يمثل السياحة : 

 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 أ

59.  
 سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات العالجية التي تتميز بالمياه الكبريتية الحارة وكذلك مياه البحر الميت يمثل السياحة : 

 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 ب

60.  
 زيارة األماكن الدينية المقدسة اإلسالمية والمسيحية يمثل السياحة :

 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 ج 

61.  
 والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء والمحميات الطبيعية يمثل السياحة :  صيفاً زيارة األماكن الجبلية  والغابات 

 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 د

62.  
 عقد المؤتمرات االقتصادية وغيرها / والتمتع بزيارة المواقع السياحية يمثل السياحة :

 سياحة المؤتمرات   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 د

63.  
 قلعة الشوبك / قلعة عجلون / أم قيس /أمثلة على السياحة : /  الكرك قلعة جرش / البترا / 

 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 أ

64.  
 سياحة : ، المتحف التراث األردني / متاحف القطع األثرية / ومتاحف الحياة الشعبية / والمتاحف التراثية / ومتحف األردن 

 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 أ

65.  
 القصور الصحراوية / أمثلة على السياحة :

 البيئية   -الدينية           د -ج      العالجية  -الثقافية       ب -أ
 أ

66.  
 تقع حمامات ماعين في منطقة : 

 الطفيلة -الشونة الشمالية     د -البحر الميت        ج -مادبا        ب -أ
 أ

67.  
 تقع  الحمة األردنية في منطقة :

 الطفيلة -الشونة الشمالية     د -البحر الميت        ج -مادبا        ب -أ
 ج 

68.  
 تقع حمامات عفرا في منطقة : 

 الطفيلة -الشونة الشمالية     د -البحر الميت        ج -مادبا        ب -أ
 د

69.  
الميتزيارة   والبحر   / الطفيلة  في  عفرا  وحمامات   / الشمالية  الشونة  في  األردنية  والحمة   / مادبا  في  ماعين  ،    حمامات 

 السياحة :
 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ

 ب

70.  
/  زيارة   نيبو  جبل  وموقع   / األردن  نهر  على  المغطس  وموقع   / عليهم  رضوان هللا  الصحابة  وأضرحة   / األنبياء  مقامات 

 ، مثال على السياحة :  والكنائس البيزنطية
 البيئية   -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ

 ج 

71.  
 على نهر :   المغطس يقع
 الفرات  -دجلة     د -اليرموك     ج -األردن      ب -أ

 أ

72.  
 ، مثل:المصايف من أهم مناطق السياحة البيئية 

 الميت ، واألغوار، والبحر  العقبة -أ+ب       د -عجلون    ج -دبين     ب -أ
 ج 

73.  
 ، مثل :  المشاتي من أهم مناطق السياحة البيئية

 ، والبحر الميت ، واألغوار العقبة -أ+ب       د -عجلون    ج -دبين     ب -أ
 د

74.  
 ، مثل :  المحميات الطبيعيةمن أهم مناطق السياحة البيئية 

 غانا واألزرق  -ضانا واألزرق     د -األزرق       ج -انا      بغ -أ
 ج 

75.  
 المنطقة  التي يقع فيها قصر المؤتمرات في األردن : 

 دبين  -العقبة       د -األغوار       ج -البحر الميت       ب -أ
 أ

76.  
 قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت من األمثلة على : 

 سياحة المؤتمرات -الدينية           د -العالجية       ج -الثقافية       ب -أ
 د

77.  
 منطقة سياحية في األردن تمثل نوعي السياحة العالجية والبيئية : 

 دبين  -العقبة       د -األغوار       ج -البحر الميت       ب -أ
 أ

78.  

 في األردن :     القطاع السياحيالتي واجهت المشكالت 

 تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية. -2      .االستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورةعدم  -1

في    ضعف  -3 والترويج االستمرارية  وخارجياً.  التسويق  داخلياً  العام    -4       السياحي  القطاعين  بين  المشاركة  ضعف 

 ا ذكر جميع م -5           في مجال دعم السياحة.  والخاص

5 

79.  
 من أهم المشكالت التي تواجه قطاع: عدم االستقرار السياسي 

 السياحة والتجارة  -التجارة      د -الصناعة    ج -الزراعة     ب -أ
 د

80.  
 من أهم المشكالت التي تواجه قطاع :  ضعف التسويق داخليا وخارجيا

 السياحة والزراعة -التجارة      د -الصناعة    ج -الزراعة     ب -أ
 د

 / مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد                    تم بحمد للا 
 أ.حسين المسالمة  
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