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   ظلل رمز االجابة الصحيحة على ورقة االجابة يتكون االختبار من خمسون سؤال لكل سؤال اربع خيارات ، 

 :وصلها االمير عبد هللا في بداية تأسيس امارة شرق االردن هي  مدينةاول  -1

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

 

 :  اخبرت الدول العربية بقرار استقالل المملكة االردنية الهاشمية الشخصية التي  -2

   وزير الخارجية  -د        رئيس المجلس التشريعي  -ج               وزير الداخلية  -ب            رئيس الوزراء  -أ

 

 :  من المظاهر السياسية التي جاءت من خالل المؤتمرات التي تبعت المؤتمر الوطني االول  -3

       رفض االنتداب البريطاني -ب      تعيين حدود امارة شرق االردن -أ

 تحل عبارة المملكة االردنية محل عبارة االمارة  -د      االلتفاف حول القيادة الهاشمية  -ج

 

 :   الشريط االصفر في شعار المملكة االردنية الهاشمية من الجهة اليسار العاكس لناظره مكتوب عليها  -4

 عبد هللا االول بن عون  -ب                   عبدهللا الثاني بن عون  -أ

 الراجي من هللا التوفيق و العون  -د        ملك المملكة االردنية الهاشمية  -ج

 

 :  ارسل االمير عبدهللا المذكرات االحتجاجية الى  -5

   هيئة االمم المتحدة  -د          الحكومة البريطانية  -ج           المندوب السامي  -ب         المعتمد البريطاني  -أ

 

 :الملك الذي جمع مؤلفاته في مجلد واحد و هو  -6

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

 

 :   واحدة من التالية التعد من المؤتمرات التمهيدية من اجل وحدة الضفتين  -7

 القدس -د                  نابلس  -ج                رام هللا  -ب                    اريحا  -أ

 

 مدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية هي  :ال -8

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

 

 :  التي ضمنها الدستور بالقول و الكتابة و التصوير من الحقوق و الحريات  -9

  االجتماعات  -د           التعبير عن الراي  -ج            العدالة و المساواة  -ب         النقابات   -أ

 

 عام  المشترك العربي الدفاع اتفاقية على تم التوقيع -10

 1953د                    1952 -ج                           1951-ب          1950 -أ
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 هي  : الهاشمياالتحاد العربي الدول التي تكون منها مشروع  -11

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

 

 : / اذار  1 العام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني هو -12

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

 

 :  المشروع الوحدوي الذي تم استبعاده في برتكول االسكندرية  -13

 مجلس التعاون العربي -د         الهالل الخصيب -ج     وحدة الضفتين -ب    جامعة الدول العربية  -أ

 

 :  هي م 1991) المبادرة االمريكية ( عام  المؤتمر الدولي للسالم عام المدينة التي شارك فيها األردن في -14

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

 

 : واحدة من التالية التعد من المدارس التي درس فيه جاللة الملك عبد هللا الثاني  -15

    ديرفيلد  -د           اكسفورد -ج            ايجلبروك -ب           الكلية العلمية االسالمية  -أ

 

 جاء في الورقة النقاشية الرابعة اسس المواطنة الفاعلة اي من التالية ال تعد منها  : -16

   تعددية المشاركة  -د         مسؤولية المشاركة  -ج          واجب المشاركة  -ب             حق المشاركة  -أ

 

 ( هي  :سيادة القانون الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت )  -17

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

 

 : الثانية  تطور النظام الديمقراطي الورقة في للنهج االصالحيالمبادئ الراسخة من  التعدواحدة من التالية   -18

 صون حقوق االقليات   -تقوية مؤسسات المجتمع المدني                                      ب -أ

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

 

 :  م , وقرر فيه المؤتمرون مهاجهة المستعمرات الصهيونية في بيسان هو 1920تمر الذي عقد عام المؤ -19

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

 

 ( الذي قسم فلسطين بين العرب و اليهود و رفضه العرب من : 181قرار التقسيم )  -20

 الجمعية العمومية  -الجمعية العامة                     د -الينسكو          ج -مجلس االمن         ب –أ 

 

  الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن هي :  -21

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

 

 : المجلس الذي ترأس الوفد الذي جاء لمبايعة الشريف الحسين بن علي  -22

 الوحدوي -دالقومي                -ج              االسالمي  -ب                  الفلسطيني  -أ 

 

 الملك الهاشمي الذي رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق هو :  -23

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

 

 :التسامح آثار ليست من  -24
 الثقافات على اإلنفتاح -ب       . واألمم الشعوب بين المشترك العيش ثقافة نشر -أ

 .المسلمين  بين واأللفة المحبة إنتشار -د                      . وتقدمه اإلنساني المجتمع إزدهار -ج
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 : القى جاللة الملك عبد هللا الثاني خطابه حول حربنا العالمية في  -25

 الجمعية العمومية -الجمعية العامة                     د -الينسكو          ج -مجلس االمن         ب –أ 

 

 : المرتبطة بالسلطة التشريعية  صالحيات الملكمن  -26
 تعيين رئيس مجلس الوزراء  -ب                        ولي العهداختيار  -أ

 تعيين رئيس مجلس األعيان  -د                     تعيين قائد الجيش  -ج

 
 المؤسسة المسؤولة عن الوالية العامة لشؤون الدولة هي :  -27

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

  

 :الرقابية   اختصاصات السلطة التشريعية -28
 . اقرار الموازنة العامة  -ب                                    الموازنة العامة  اعداد -أ

 تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب . -د                                        مسائلة الحكومة  -ج
 

 هي الحكومة التي تشكلت في المجلس النيابي الحكومة الوطنية  -29

  العاشر  -د        التاسع  -ج       الخامس  -ب              الثالث  -أ

 
 : هو  2001المجلس النيابي الذي انتهى عام  -30

 عشر الثاني -د                       عشر الخامس -ج            عشر الرابع  -ب                 الثالث عشر -أ
 

 تم تأسيس الهيئة المستقلة لالنتخابات في عام :  -31

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

 

 من مطالب االحزاب الوطنية  :  -32

 استقالل االردن -الوحدة العربية           د -فلسطين   جوقف الهجرة اليهودية الى  -رفض وعد بلفور           ب  -أ

 

 : و اعتبر جمعية خيرية اجتماعية الحزب الذي لم يتم إيقافه بسبب توتر األوضاع  -33

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

 

 ي االردني من اصول عربية هو : اول قائد للجيش العرب -34

 رشيد النابلسي  -د         راضي عناب  -حسين الطراونة         ج -رشيد طليع             ب -أ

 

 :  تعليم من ينضم الى صفوف القوات المسلحة من ضباط و افراد من االدوار التنموية في مجال  -35

  القوة البشرية  -د            الصناعة  -ج           الصحة  -ب          التعليم  -أ

 

 في المرحلة   :  دخول المدفعية على الوية الجيش تم  -36

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

 

 :     الى العراق و هي من ادوار الجيش  سيرت المستشفيات العسكرية -37

   االنسانية  -د              التنموية  -ج                   القومية  -ب                   العسكرية  -أ

 

  كافحة االرهاب من مهام المخابرات المرتبطة بمقاومة التخريب م -38

  الوقائي  -د        االنساني  -ج            المادي  -ب           الفكري  -أ



ة | 4 ح ف ص  
 

 :و المساعدات العينينة   مهامه تقديم الخدمات للمواطنين الجهاز األمني الذي من  -39

 دائرة المخابرات العامة  -الدفاع المدني        د -قوات الدرك            ج -األمن العام           ب -أ

 

 المنطقة الذي أنجز فيها األردن مشروعه الزراعي األول هي  :  -40

 الكرك -األزرق                  د-ج            األغوار      -العقبة                 ب -أ

 

 من المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في األردن هي : -41

 المؤسسة االستهالكية المدنية  -د   مؤسسة المناطق الحرة   -ج  مؤسسة المواصفات والمقاييس -ب   الغرف التجارية   -أ

 

  مؤتمر دافوس  :المنطقة التي استضاف فيها األردن    -42

 العقبة  -البحر الميت              د -جرش                ج -عمان                ب -أ

 

 المدينة التي تقع بها حمامات عفرا هي   : -43

 الكرك  -السلط                  د-إربد                 ج-الطفيلة              ب -أ

 المجتمعات الفتية النه الشباب يمثل :يعتبر المجتمع االردني من  -44

 ثلثي المجتمع  -ربع المجتمع                 د -ثلث المجتمع                ب -نصف المجتمع             ب -أ

 

 دعمهم و رعاييتهم النهم االولى بالرعاية  كان من اجل 2006خطاب جاللة الملك عبد هللا الثاني الذي وجه للحكومة عام  -45

 التعليم  -ذوي االعاقة                 د -المرأة                     ج -الشباب                ب -أ

 

 المبادرة التي جاءت من اجل الدمج التعليمي للطلبة ذوي االعاقة مع طالب المدارس هي :  -46

 التعليم للجميع  -مكاني بينكم             د -خط الطوارئ             ج -مدرستي               ب -أ

 

 المدارس التي تبعت مدارس السلط الثانوية في مدة الدراسة اربع سنوات هي مدارس في مناطق  :  -47

 عمان الكرك جرش  -ن           دعمان الكرك عجلو -اربد عمان الكرك         ج -اربد عمان معان                ب -أ

 

 تم افتتاح الجامعات في عهد الملك :  -48

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

 

 عين اول مشاور للصحة في :  -49

 ول مركز صحيأ -ول حكومة           دأ -ول دائرة صحة             جأ -ول مستشفى              بأ -أ

  

 من اجل امراض :  1982مركز الملكة علياء الذي انشئ عام  -50

 النسائية  -الباطنية             د -القلب              ج -الصدرية             ب -أ

 ع امنياتي لكم بالتوفيق و النجاح م

 االستاذ نسيم اللبدي

  الخوالدة عبد هللااالستاذ  


