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اجيبي عن االسئلة التالية جميعها علما ً ان عدد الصفحات ( . ) 3
اختاري رمز االجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي .

 )١جاءت المادة ( )28من الدستور األردني أن عرش المملكة الهاشمية وراثي في أسرة الملك :
أ .الحسين بن طالل

ب .طالل بن عبد هللا

د .عبد هللا الثاني

ج .عبد هللا األول ابن الحسين

 )2الدعوة إلى إجراء االنتخابات النيابية  ،ودعوة مجلس األمة لالجتماع  ،تُعد من صالحيات :
أ .مجلس النواب

ب .مجلس األعيان

ج .الملك

د.مجلس الوزراء

 )3المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانه الوزاري لمجلس النواب للحصول على الثقة هي :
أ  .شهر

ب .شهرين

ج .ثالثة أشهر

د .أربعة أشهر

 )4تناط السلطة التشريعية في األردن بـ :
أ  .الملك ومجلس الوزراء

ب .الملك ومجلس األمة

ج.الملك والمجلس القضائي

د .الملك والمحكمة الدستورية

 )5أول حكومة حزبية ائتالفية في األردن كانت برئاسة :
أ .إبراهيم هاشم

ب .سليمان النابلسي

ج  .توفيق أبو الهدى

د .حسين الطراونة

 )6المجلس المعين بإدارة ملكية سامية و بتنسيب من رئيس الوزراء وكانت مدته عامين وجاءت تركيبته ممثلة
لشرائح المجتمع هو :
أ  .مجلس النواب

ب .مجلس األعيان

ج  .المجلس القضائي

د .المجلس الوطني االستشاري

 )7المجلس النيابي الذي أجريت انتخاباته في عام  2013م وفق قانون االنتخاب المعدل الذي اقر في عام  2012م :
أ  .السابع عشر

ب .السادس عشر

ج  .الخامس عشر

د  .الرابع عشر

 )8الحزب السياسي الذي شكل أول حكومة أردنية في عهد اإلمارة هو :
أ  .االستقالل

ب .الشعب

ج  .حزب اللجنة التنفيذية

د .حزب األمة

 )9عدل قانون األحزاب في عام  2015م  ،ومن أهم ما جاء فيه أال يقل عدد المؤسسين للحزب عن :
أ 500 .عضو

ب 350 .عضو

ج  150 .عضو

د  50 .عضو

 )10المرحلة اللتي تم بها تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية من مراحل تطور الجيش العربي األردني هي :
أ  .األولى

ب  .الثانية

د  .الرابعة

ج  .الثالثة

 )11المرحلة التي شهدت القرار التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي من مراحل التطور التاريخي للموات المسلحة
األردنية هي :
ب  .األولى

أ  .الثالثة

د  .الرابعة

ج  .الثانية

 )12الحرب التي خاضتها الموات المسلحة األردنية  -الجيش العربي في عام  1967م هي :
ب  .حرب الكرامة

أ .حرب حزيران

د  .حرب رمضان

ج  .حرب لبنان

 )13من المهام التي تقوم بها القوات الخاصة في الجيش العربي األردني هي :
أ  .تصنيع المعدات العسكرية

ب .مكافحة اإلرهاب

د  .إصدار الخرائط

ج .بناء الجسور

 )14إحدى اإلنجازات التالية ظهرت في المرحلة الثالثة من مراحل تطور الجيش العربي األردني هي :
أ  .إلحاق كلية األميرة منى بجامعة مؤتة العسكرية

ب .تشكيل لواء الحرس الملكي

ج .تجنيد النساء الجامعيات في العمل اإلداري

د  .إدخال الحواسيب إلى وحدات الموات المسلحة

 )15المرحلة التي تم فيها إنشاء صرح الشهيد من مراحل تطور الجيش العربي األردني هي :
أ  .الثانية

ب .الثالثة

د .الخامسة

ج .الرابعة

 )16واحدة مما يأتي تُعد من أهداف تأسيس مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم و التطوير :
أ .تأمين تنقالت أفراد الموات المسلحة

ب .استصالح األراضي الزراعية

ج .تصنيع المعدات المدنية والعسكرية

د  .تدريب قوات حفظ السالم

 )17الدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني المتمثل بالمشاركة في تنفيذ المشاريع االقتصادية والبنية التحتية هو:
أ  .قومي

ب  .إنساني

ج  .تنموي

د  .وطني

 )18من المعارض الصناعية التي شارك فيها الجيش العربي األردني هي :
أ  .معرض أيدكس

ب .معرض جايتكس

ج.معرض فرانكفورت

د  .معرض فام

 )19السالح المسؤول عن تنفيذ المشاريع الزراعية والمائية في القوات المسلحة األردنية هو :
أ  .سالح المدفعية الملكي

ب  .سالح المشاة الملكي

ج .سالح الهندسة الملكي

د  .سالح الجو الملكي

 )20من الدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية :
أ  .السودان

ب  .صربيا

ج  .سيراليون

د  .كرواتيا

 )21الجهاز األمني المسؤول عن مراقبة النقل على الطرق هو :
ب  .الدفاع المدني

أ  .المخابرات العامة

د  .الدرك

ج  .االمن العام

 )22ان حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة األردنية الهاشمية هي أحد مهام :
ب  .قوات الدرك

أ  .االمن العام

د  .الدفاع المدني

ج  .المخابرات العامة

 )23من اإلدارات والوحدات التي استحدثت في جهز االمن العام في عهد الملك عبد هللا الثاني :
ب  .إدارة الشرطة البيئية
د  .إدارة شؤون المرأة العسكرية

أ  .مديرية الحرب اإللكترونية
ج  .مديرية الدفاع الجوي

 )24المنطقة التي أنجز فيها األردن مشروعه الزراعي األول هي :
ب  .األغوار

أ  .العقبة

د  .الكرك

ج  .األزرق

 )25من المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في األردن هي :
أ  .الغرف التجارية

ب  .مؤسسة المواصفات والمقاييس

ج  .مؤسسة المناطق الحرة

د  .المؤسسة االستهالكية المدنية

 )26وقع األردن اتفاقية التجارة الحرة مع :
أ  .الصين

ب  .االتحاد األوروبي

ج  .روسيا

د .الواليات المتحدة األمريكية

 )27العام الذي تأسست فيه هيئة االستثمار األردنية هو :
أ  2012 .م

ب  2013 .م

ج 2014.

د  2011 .م

 )28يبلغ عدد المواقع األثرية في األردن المسجل في مختلف مناطق المملكة :
أ  14 .ألف

ب  13 .ألف

ج  12 .ألف

د  15.ألف

 )29تُعد زيارة المواقع التاريخية واألثرية والمتاحف في األردن أحد أنواع السياحة :
أ  .الثقافية

ب  .البيئية

ج  .العالجية

د .الدينية

 )30ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص هو أحد المشكالت التي يعاني منها المطاع :
أ  .السياحي

ب  .التجاري

ج  .الصناعي

د  .الزراعي

 )31العام الذم شهد أول مشاركة نسائية في البرلمان األردني هو :
أ 1992 .م

ب 1993 .م

ج 1998 .م

د 1990م

 )32المبادرة التي تعنى بإشراك الشباب في صنع القرار والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي هي :
أ  .مدرستي

ب  .مسار

ج  .تدريب الشباب

د  .فرسان التغيير

 )33الشعار الذم هدف إلى زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي االعاقة ضمن المدارس الحكومية
والخاصة هو :
أ  .األردن أوال

ج  .على لدر أهل العزم

ب  .مكاني بينكم

د .أهل الهمة

 )34بلغت نسبة األمية في األردن عام 2009م :
أ%6.

ج% 7.2 .

ب % 6.11 .

د %17.7 .

 )35الملك الذي شهدت المدارس في عهده ثورة في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في الغرفة الصفية هو :
أ  .طالل بن عبد هللا

ج .عبد هللا األول

ب .الحسين بن طالل

د .عبد هللا الثاني

 )36المؤسسة الحكومية التي تهدف إلى تطوير صناعة مواد مرئية ومسموعة قادرة على المنافسة عن طريق
تطوير القدرات البشرية والفنية والمادية هي :
أ  .الهيئة العامة للثقافة

ج  .هيئة اإلذاعة األردنية

ب .الهيئة الملكية لألفالم

د  .المتحف الملكي

 )37المدينة التي يقع بها مركز المل عبد هللا الثاني الثقافي هي :
أ  .الكرك

ج .الزرقاء

ب .معان

د  .عمان

 )38المستشفى التعليمي الذي يتبع لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية هو :
أ .الملكة علياء

ج .األمير فيصل

ب .األمير حمزة

د  .الملك المؤسس

 )39من المراكز العلمية البحثية األردنية :
أ  .مركز الخاليا الجذعية

ب .المركز العربي الطبي

ج .مركز الحسين للسرطان

د  .المركز الوطني للسكري والغدد الصماء

 )40المنطقة التي يقع فيها معهد األطراف االصطناعية هي :
أ  .رأس العين

ب .األشرفية

ج .ماركا

انتهت االسئلة
نتمنى التوفيق للجميع
آيات العكه & منى المحيسن

د  .اللويبدة

