
 

 

 اختبار الشهر الثاني لمادة التربية االجتماعية 

 العاشر  الصف 

 تتبع مراحل تطور الحياة النيابية في األردن في عهد الملك الحسين :   -السؤال األول : أ 

 المرحلة التاريخ 

  م1956

  م  1978

  م1989

 

 بين أهداف الميثاق الوطني :  -ب 

1-  ............................................................................... 

2- ........................................................................... ..... 

 السؤال الثاني : اذكر اثنتين لكل مما يلي : 

 في األردن بعهد الملك الحسين بن طالل :  عوامل إزدهار النمو اإلقتصادي -أ

1-  ............................................................................... 

2- ........................................................................... ..... 

 طالل :  مرتكزات العالقات الدولية في عهد الملك الحسين بن -ب 

1-  ............................................................................... 

2- ........................................................................... ..... 

 محاور رسالة عمان :  -جـ

1-  ....................................................... ........................ 

2- ........................................................................... ..... 

 انجازات الملك عبد هللا الثاني بالمجال التجاري :  -د 

1-  ............................................................................... 

2- ........................................................................... ..... .. 
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 نتائج الزيارات الميدانية التفقدية للملك عبد هللا الثاني :   -هـ

1-  ............................................................................... 

2- ........................................................................... ..... . 

 أكمل الخط الزمني بحياة الملك عبد هللا الثاني :  -السؤال الثالث : أ

 1999  1989  1962 العام 

 التحاقه بالكلية    الحدث
 العلمية االسالمية 

قائد القوات   
 المسلحة

 

 

 أحداث و تواريخ :  -ب 

 م   1976 -1

 تخريج الفوج األول من الجامعة األردنية.                            -2

3- 1953 

 أصبحت العقبة منطقة إقتصادية خاصة.                            -4

5- 1991   

 

 انتهت األسئلة 

 معلمة المادة  إبتهال الحيحي 
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 السؤال األول : اكتب المصطلح المناسب بين األقواس : 

 (.     التبادل الطوعي للسلع و الخدمات و تكون في السوق )                       -1

 قيم الواردات تفوق قيم الصادرات  )                          (.  -2

 انتقال األفراد من مكان آلخر داخل أو خارج الدولة بغرض زيارة األماكن الدينية و الحضارية و   -3

 العالجية و االستمتاع بالطبيعة  )                          (. 

 تي تشترك في تطوير البضائع و إنتاجها و تسويقها استجابة الحتياجات السياح  التنظيمات العامة و الخاصة ال -4

 و رفاهيتهم  )                          (. 

 عملية تكامل طبيعي و وظيفي بين عدد من العناصر الطبيعية في منطة ما و مجموعة األنظمة التنظيمية و   -5

 . المرافق العامة  )                          ( 

 وسيلة النتقال األفراد و السلع من مكان الى آخر  )                          (.  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني : امأل الفراغ حسب االجابة المناسبة : 

 .... ...................................... و ...................من المجاالت التي يشملها قطاع اإلتصاالت و تكنولوجيا المعلومات   -1

 .................................................... ............................ و  ............................... األهمية اإلقتصادية لقطاع النقل   -2

 .................................................... و    .................................................... من وسائل النقل الحديثة   -3

 .... ............................................................................................................................. الحماية اإلغالقية هي  -4

 .................................................... و    ............................. .......................أهداف الحماية الجمركية  -5

 .................................................... و   .................................................... من مبادئ سياسة األردن التجارية -6

 ................... و  .................................................... ية األولى للسياحة في االردنمن ركائز االستراتيجية الوطن -7

 من أهداف االستراتيجية الوطنية الثانية للسياحة في األردن  -8

 ............ ........................................ و    .................................................... 

 .................................................... من أقسام النقل  -9
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 السؤال الثالث : بين أركان السياحة : 

1 ............................................................................................................................. 

2............................................................................................................................. . 

3............................................................................................................................. .. 

4....................................................................................................................... .... 

 السؤال الرابع :  أكمل الجدول اآلتي : 

 الجهات المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل في األردن 

 هدف واحد فقط من أهداق خدمة قطاع النقل  الجهة

  سلطة الطيران المدني 

  هيئة تنظيم قطاع النقل البري 

 

 

 انتهت األسئلة 

 معلمة المادة : إبتهال الحيحي
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