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 مبسم الله الرحمن الرحي                                     

 (الحداثة ، األيزو ، )رياض ومدارس جامعة الزرقاءمدارس          

 الثانيأسئلة ضع دائرة مع اإلجابة  في مادة تاريخ االردن الفصل      

 4777047770إعداد : محمد  أحمد البطران/                      

 ملاحظة / إجابات الأسئلة في نهاية الملف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في االردن السلطات الدستورية / : الدرس االولالوحدة الخامسة 

 :( من الدستور األردني أن عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك07جاء في المادة ) -7

 الشريف الحسين بن علي  -د            عبدالله األول -جعبدالله الثاني           -الحسين  بن طالل                ب -أ

 

 تعد من صالحيات : إجراء االنتخابات النيابية ودعوة مجلس األمة لالجتماع وافتتاحه وتأجيله وحلهإلى  الدعوة  -0

 مجلس القضائي -مجلس الوزراء              د -مجلس النواب             ج -الملك                            ب -أ
 

 والسلم  تعد من صالحيات : إبرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب  -3

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

 اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك تعد من صالحيات : -0

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

 تعد من صالحيات : تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء -5

 مة مجلس األ -مجلس األعيان              د -مجلس النواب             ج -ب                            الملك -أ
 

 ئه تعد من صالحيات :أعضاوتعيين رئيس مجلس األعيان   -6

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

 

 تعد من صالحيات : إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية -7

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

 بعد إقرارها من مجلس األمة تعد من صالحيات : المصادقة على القوانين -7

 مجلس القضائي -د            مجلس الوزراء   -مجلس النواب             ج -الملك                            ب -أ

 

 تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ،ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم تعد من صالحيات : -9

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

 واحدة من اآلتية ليست من صالحيات الملك :  -74
 إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية -ب            ئه   أعضاوتعيين رئيس مجلس األعيان  -أ

 بعد إقرارها من مجلس الوزراء المصادقة على القوانين -د                 تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات -ج
 

 .الوالية العامة على كافة شؤون الدولة صاحب المجلس الذي يعد  -77

 الوزراء -دالقضائي                                -ج           األعيان              -ب     النواب                     -أ
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  هي : للحصول على الثقة ببيانه الوزاري إلى مجلس النوابالمدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء   -70

 اربعة شهور  -ثالثة شهور                      د -ج                       شهرين   -ب                        شهر     -أ

 

 :ببيانه الوزاري للحصول على الثقة إلى مجلس الوزراء   يتقدم  -73

 الملك -د         المجلس القضائي                -مجلس األعيان            ج -النواب                    ب مجلس -أ

 

 :مجلس الوزراءمهام مجلس  أبرز من -70

 تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب. -إعداد الموازنة العامة للدولة.                            ب -أ

 حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف -والحريات                                دضمان الحقوق  -ج

 

 :مجلس الوزراءمهام مجلس  أبرز من -75

 تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب. -إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها      ب -أ

 حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف -د      ضمان الحقوق والحريات                            -ج
 

 :مجلس الوزراءمهام مجلس  أبرزمن  -76

 تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب. -اقتراح مشاريع القوانين                                   ب -أ

 الجريمة واالنحرافحماية المجتمع من  -ضمان الحقوق والحريات                                د -ج
 

 :مجلس الوزراءمهام مجلس  أبرزمن  -77

 .تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب -ب                                    تنفيذ السياسة العامة للدولة -أ

 حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف -د       ضمان الحقوق والحريات                               -ج
 

 واحدة من اآلتية ليست من مهام مجلس الوزراء:  -77

                                       تنفيذ السياسة العامة للدولة -ب                                     اقتراح مشاريع القوانين        -أ

       إقرار الموازنة العامة للدولة -د            إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها   -ج

                   

 المجلس الذي من مهامه إعداد الموازنة العامة للدولة هو :  -79

  الوزراء -د               القضائي                 -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ
 

 هو :  المجلس الذي من مهامه اقتراح مشاريع القوانين -04

  الوزراء -القضائي                               د -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ
 
 

 المجلس الذي من مهامه تنفيذ السياسة العامة للدولة  على الصعيدين الداخلي والخارجي هو :  -07

 الوزراء  -دالقضائي                                -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ

 

 هو :  والخارجية جميعهاالمجلس الذي من مهامه إدارة شؤون الدولة الداخلية  -00

  الوزراء -دالقضائي                                -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ
 

 

 وفقا ألحكام الدستور فإن مجلس الوزراء مسؤول أمام :  -03

 ديوان المحاسبة  -د                   نوابمجلس ال -المجلس القضائي              ج -المحكمة الدستورية          ب -أ
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جهه الذي و على كتاب التكليف السامي  بناء  واليتها  في مدةتتعهد بتنفيذه التي عمل الخطة  تسال الحكومة عن -00

 : أمام  إليها جاللة الملك 
 ديوان المحاسبة  -مجلس النواب                  د -جالمجلس القضائي               -المحكمة الدستورية          ب -أ
 

 :يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام  -05

 المجلس القضائي    -د         مجلس االعيان          -مجلس النواب               ج -ب                   جاللة الملك -أ

 

 الوزارة  :تناط بالملك ومجلس السلطة التي  -06

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

 

 :األسباب الموجبة لتغيير الحكومات في األردنواحدة من اآلتية ليست من   -07

 .وثقة الشعبالملك  ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته  -ب         .    العطاءفقدت انسجامها وقدرتها على بذل مزيد من  -أ

  أحد الوزراءوفاة  -د      متغير جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد  -ج
 

 : تناط بالملك ومجلس األمةالسلطة التي  -07

 سياسيةال -د                  القضائية        -ج                           التشريعية -ب                       التنفيذية      -أ

 

 تناط السلطة التشريعية في االردن بـ : -09

 الملك والمحكمة الدستورية  -د        الملك ومجلس االمة -ج      الملك والمجلس الق -ب     الملك ومجلس الوزراء   -أ

 

 .هو مجلس منتخبين باالقتراع السري من الشعب بمقتضى قانون انتخاب المعمول بهمن أعضاء تألف يمجلس  -34

 الوزراء -القضائي                               د -األعيان                 ج -ب   النواب                   -أ
 
 

الملك بإرادة ملكية، وال يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس عن نصف عدد أعضاء  يعينهممن أعضاء  مجلس يتألف -37

 هو مجلس . مجلس النواب

 الوزراء -القضائي                               د -األعيان                 ج -ب      النواب                -أ
 

 

 من اختصاصات السلطة التشريعية :  -30

 تعين مجلس الوزراء والوزراء -ب  واستجوابها ومراقبة أدائها.    لحكومة حول األمور العامةمساءلة ا -أ

 تحقيق االستقرار والتوازن داخل المجتمع -إعداد الموازنة العامة للدولة                                                د -ج
 

 للدولة هي:السلطة التي تختص بإقرار الموازنة العامة  -33

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

 

 : هي  واستجوابها ومراقبة أدائها لحكومة حول األمور العامةمساءلة ابالسلطة التي تختص  -30

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

 

   هي: منح الثقة للحكومةب السلطة التي تختص -35

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

 

 واحدة من اآلتية ليست من اختصاصات السلطة التشريعية:  -36

 منح الثقة للحكومة -ب   واستجوابها              لحكومة حول األمور العامةمساءلة ا -أ

 تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب -د                          إعداد الموازنة العامة للدولة               -ج
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 .في المحاكم النظامية بقرار يصدر من المجلس القضاه في االردن يُعينون ويُرقون ويُعزلون -37

 الوزراء -القضائي                               د -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ
 

 : هي حداث التغيير اإليجابيإو،  حماية المجتمع من الجريمة واالنحرافب السلطة التي تختص -37

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

 

 : هي تحقيق االستقرار والتوازن داخل المجتمعب السلطة التي تختص -39

 السياسية -د                           القضائية -جالتنفيذية                          -ب                           التشريعية -أ
 

 

 واحدة من اآلتية ليست من اختصاصات السلطة القضائية :  -04

 ضمان الحقوق والحريات  -ب                                         ين صماخالفصل بين المت -أ

 اقتراح مشاريع القوانين    -د                     حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف  -ج
 

 هو . مع مجلس األمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات لذي يجسدالمجلس ا -07

       المحافظة -القضائي                               د -األعيان                 ج -ب   النواب                     -أ

                            

 من المحاكم الدينية في األردن : -00

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

 الركيزة األساسية للحكم في الدولة األردنية :التي تعد السلطة  -03

 حكومةال -د                           القضائية -جالتنفيذية                          -ب                           التشريعية -أ
 

 : التي تعد سلطة مستلقة عن باقية السلطات اآلخرىالسلطة  -00

 حكومةال -د                           القضائية -جالتنفيذية                          -ب                           التشريعية -أ
 

  هي:  تقوم على أساس سيادة القانونضمان الحقوق والحريات التي السلطة التي تختص ب  -05

 حكومةال -د                           القضائية -جالتنفيذية                          -ب                           التشريعية -أ
 

 تتكون السلطة التنفيذية في األردن من مؤسسة العرش باإلضافة إلى :  -06

 مجلس الوزراء -د     المجلس القضائي                 -مجلس األعيان            ج -النواب                    ب مجلس -أ
 

 

 كل مما يأتي من أسس تشكيل مجلس الوزراء ماعدا : -07

 يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسمياً بتشكيل الوزارة.  -أ

 يختار رئيس الوزراء الوزراء، ويعرض أسماءهم على الملك  -ب 

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

 يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى الملك خالل شهر من تشكيله للحصول على الثقة.  -د
 

 مهام مجلس الوزراء ما عدا :  كل مما يأتي من  -07

 اقتراح مشاريع القوانين  ورفعها إلى الملك   -إعداد الموازنة العامة للدولة.                             ب -أ

 تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي -ج    .إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها  -ج
 

ا تأتي أهميتها من تطبيق القانونسلطة  -09  هي :  الذي ينظم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة وببعضهم بعض 

 حكومةال -د                           القضائية -جالتنفيذية                          -ب                           التشريعية -أ
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 يمثل قمة هرم السلطة القضائية في األردن: مجلس -54

       المحافظة -القضائي                               د -األعيان                 ج -ب   النواب                     -أ

 

 كل مما يلي من مظاهر استقاللية المحاكم في األردن ماعدا:  -57

 واستجوابها                 لحكومة حول األمور العامةمساءلة ا -ب                                        مستقلة ومصونة من تدخل أي جهة  -أ

 جلساتها مفتوحة أمام الناس  -د    يحق لألفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة االحتكام إلى القضاء -ج

 

 ا: المحاكم المنتشرة في األردن ما عدكل مما يلي من انواع  -50
 محاكم االحوال الشخصية -المحاكم الخاصة        د -المحاكم النظامية.           ج -الدينية               ب -أ

 
 كل مما يأتي من أبرز من مهام مجلس الوزراء ما عدا :  -53

                                      العامة للدولةتنفيذ السياسة  -إعداد الموازنة العامة للدولة                                        ب -أ

 إقرار الموازنة العامة للدولة -إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها              د -ج

       

 قمة هرم السلطة القضائية في األردن :  -50

 المجلس القضائي  -د        قاضي القضاة       -ج        المحكمة الدستورية  -ب        محكمة أمن الدولة      -أ

 

 هو مجلس: حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة أعضائهيتألف  مجلس -55

 لوزراء  ا -القضائي                               د -األعيان                 ج -ب    النواب                       -أ

 

الملك بإرادة ملكية، وال يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس عن نصف عدد أعضاء  يعينهممن أعضاء  مجلس يتألف -56

 هومجلس :،مجلس النواب

 لوزراء  ا -القضائي                               د -األعيان                 ج -ب      النواب                    -أ

 

 :هو مجلس باالقتراع السري من الشعب بمقتضى قانون انتخاب المعمول بهمن أعضاء منتخبين ألف يتمجلس  -57

 لوزراء  ا -القضائي                               د -األعيان                 ج -ب   النواب                     -أ
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 الحياة النيابية في االردن /الوحدة الخامسة : الدرس الثاني

  : م7906م حتى االستقالل عام 7909في المدة ما بين عام  التي تشكلت  تشريعيةالمجالس ال عددبلغ   -7

 مجالس ( 7) -د      مجالس            ( 3) -ج              مجالس ( 5)   -ب     مجالس                 (  4)  -أ

 

 التي تشكلت في عهد االمارة : المجالس التشريعية  واحدة من اآلتية ليست من ميزات  -0

 . مراقبة أداء الحكومات ومساءلتهاب                                          النشاط السياسي  -أ

 إعداد الموازنة العامة للدولة                                                   -د             التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية. -ج
 

 :لالحياة النيابية بعد االستقال هاشهدتالتي  من المستجدات القانونية، والسياسية واالجتماعية الداخلية والخارجية -3

 .مشاركة كافة الفعاليات السياسية على اختالف اتجاهاتها  -.                 بم1441نكبة فلسطين عام   -أ

 تشكيل المجلس الوطني االستشاري األردني -د          ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية -ج 
 

 

 :لالحياة النيابية بعد االستقال هاشهدتالتي  من المستجدات القانونية، والسياسية واالجتماعية الداخلية والخارجية -0

 .مشاركة كافة الفعاليات السياسية على اختالف اتجاهاتها  -ب                 م1451وحدة الضفتين عام   -أ

 تشكيل المجلس الوطني االستشاري األردني -د           ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية -ج 

 

 : هوإنجاز وحدة الضفتين بين االردن وفلسطين فيه تم  العام الذي -5

 1441 -د                          1455 -ج                        1451-ب                           1451 -أ
 

 

 :  هونكبة فلسطين العام الذي حدثت فيه  -6

 1441 -د                          1455 -ج                        1451-ب                           1451 -أ
 

 والنيابي عندما أجريت انتخابات عام :بدأ األردن يقطف ثمار التطور الدستوري  -7

 1414 -د                                1414 -ج                         2113-ب                        1456 -أ
 

 :  هو الخامسانتخاب المجلس النيابي  فيه  تمالعام الذي  -7

 1441 -د                      1455 -ج                       1451-ب                        1456 -أ
 

 المجلس النيابي الذي شهد ظهور أكبر كتلة انتالفية حزبية هو :  -9

 الحادي عشر  -د                     الخامس -جالتاسع                         -ب                        السابع -أ
 

 هو :  تشكيل أول حكومة حزبية ائتالفية باسم الحكومة الوطنيةفيه تم العام الذي   -74
 1441 -د                                1455 -ج                       1451-ب                        1456 -أ
 

 :برئاسة  كانت  ائتالفية باسم الحكومة الوطنيةتشكيل أول حكومة حزبية تم  -77

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

 

 :باسم الحكومة م، وقد ُعرفت7956في األردن عام  تشكيل أول حكومة حزبية ائتالفيةتم  -70

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

 

 ( مقعد هو :  04( مقعد من أصل )  06المجلس النيابي  الذي حصل فيه مرشحوا االحزاب السياسية على )  -73

 الحادي عشر  -د                      الخامس -جالتاسع                         -ب                        السادس -أ
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 :م(7967 -7906)بين عامي في التجربة الديمقراطية األردنية التحديات التي أثرت على الحياة النيابية من أبرز  -70

 .مخالفة بعض األحزاب للشروط التي أقرها الدستور -ب                          الحروب اإلقليمية .                         -أ

ً  -ج  االنتفاضة الفلسطينية -د          توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليمياً ودوليا

 

 :عام  بعد حرب  في األردن تعطيل وظيفة السلطة التشريعية " الحياة النيابية" تم  -75

 1461 -د                         1473 -ج                    1441 -ب                         1467 -أ
 

 :بعد حرب  في األردن تعطيل وظيفة السلطة التشريعية " الحياة النيابية" تم  -76

 الكرامة   -د                          حزيران  -ج             رمضان    -ب                      النكبة     -أ
 

 : الشرقية والغربية هو جرى انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع بين الضفتين العام الذي قيه  -77

 1414 -د                          1473 -ج                   1471 -ب                         1467 -أ

 

 : الشرقية والغربية هو مجلس نيابي  جرى انتخابه  أثناء وحدة الضفتين آخر -77
 الحادي عشر  -العاشر                    د -ج                        التاسع -بالثامن                            -أ

 

  هو :مشروع االتحاد الوطني االردني فيه طرح العام الذي  -79

 1414 -د                          1472 -ج                     1471 -ب                          1467 -أ

 

 هو:   المجلس الوطني االستشاري األردنيتشكيل  فيه تمالعام الذي  -04

 1414 -د                         1472 -ج                       1471 -ب                         1467 -أ
 

 : مشروع االتحاد الوطني االردني هو  ملك الذي طرح في عهدهال -07

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

 

 هو :   المجلس الوطني االستشاري األردنيالملك الهاشمي الذي أنشئ في عهده  -00

 الشريف الحسين بن علي  -د            عبدالله األول -جعبدالله الثاني           -ب                الحسين  بن طالل -أ

 

 هو: المجلس الوطني االستشاري األردني حل  فيه تم العام الذي -03
 1414 -د                         1472 -ج                     1471 -ب                         1467 -أ

 

 :كانت معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء ال المجلس الوطني االسشاريمدة  -00

 أعوام  4 -أعوام                          د 3 -عام                          ج -ب                        عامين -أ

 

 هو: عامينكانت مدته معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء المجلس ال -05

 المحافظة -د                     الوطني االستشاري -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ

 

 هو مجلس :  موجبهنشا بل الحكومة إلى وضع قانون مؤقت يجاللة الملك الحسين بن طالالمجلس الي دعا فيها   -06

 المحافظة -د                     الوطني االستشاري -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ
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جاللة الملك الحسين أنه ليس بديال  عن الحياة النيابية االنتخابية وال المؤسسات عنه أكد  الذي المجلس -07

 :هو مجلس  الدستورية

 المحافظة -د                     الوطني االستشاري -األعيان                 ج -النواب                    ب -أ

 

 أهداف تشكيل المجلس الوطني االسشاري : أبرز  من -07

 احترام قواعد العمل الديمقراطي -ب                إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية -أ

 الحريات األساسية للمواطنين جميعً ا ضمان -د              والموضوعيةقيم التسامح  ترسيخ -ج
 

 

 أهداف تشكيل المجلس الوطني االسشاري :أبرز من  -09

 احترام قواعد العمل الديمقراطي -ب              .حمل المسؤولية في صنع القرارت -أ

 الحريات األساسية للمواطنين جميعً ا ضمان -د              والموضوعيةقيم التسامح  ترسيخ -ج
 

 أهداف تشكيل المجلس الوطني االسشاري :أبرز من  -34

 احترام قواعد العمل الديمقراطي -ب                              .سد الفراغ الدستوري -أ

 اجميعً لحريات األساسية للمواطنين ا ضمان -د              والموضوعيةقيم التسامح  ترسيخ -ج
 

 : أهداف تشكيل المجلس الوطني االسشاري واحدة من اآلتية ليست من  -37

 حمل المسؤولية في صنع القرارت -ب                                 سد الفراغ الدستوري -أ

 الحريات األساسية للمواطنين جميعً ا ضمان -د                إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية -ج
   

 :بعد إعالن حل المجلس الوطني االستشاري م7970عام  الذي دعى لالجتماع بدورة استثنائية النيابيالمجلس  -30

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

 

 :بعد إعالن حل المجلس الوطني االستشاري التاسع لالجتماع بدورة استثنائية النيابيالمجلس العام الذي تم فيه دعوة  -33

 م 1411  -د                                م1414 -ج      م             1471  -ب                    م 1417 -أ

 

انتخابات اءأجر بعد  م7970الذي تم  تشككككككيله بعد حل المجلس الوطني االسكككككتشكككككاري في عام  النيابي المجلس -30

 السابق: المقاعد الشاغرة بوفاة ثمانية نواب من أعضاء المجلس النيابيْل تكميلية لم

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

 

 م :7977المجلس النيابي الذي استمر يمارس أعماله ونشاطاته السياسية حتى عام  -35

 الحادي عشر  -د                      العاشر -جالتاسع                         -الثامن                          ب -أ
 

 

 :هوالمجلس النيابي العاشر وُدعي إلجراء انتخابات جديدة فيه العام الذي ُحل  -36

 1414 -د                       1411 -ج                   1471 -ب                         1441 -أ
 

  :عودة الحياة " الديمقراطية" كان في عام  -37

 1414 -د                         1411 -ج                   1471 -ب                         1441 -أ
 

 

  : هو المجلس النيابي الذي شهد مشاركة حزبية واسعة من مختلف الشرائح واألطياف السياسية في األردن -37

  الحادي عشر -دالعاشر                     -الثاني عشر                    ج -الثالث عشر                      ب -أ
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  : المجلس  هو بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية انتخابه  عدالذي يُ المجلس النيابي  -39

  الحادي عشر -دالعاشر                     -الثاني عشر                    ج -الثالث عشر                      ب -أ

 

 :في عهد الملك الحسين بن طالل  المنتخبة لس النيابيةامجالآخر  -04

 الحادي عشر  -العاشر                    د -الثاني عشر                    ج -ب                      الثالث عشر -أ 
 

 الثالث عشر هو : انتخابات المجلس النيابي هأجريت في العام الذي -07

 2111 -د                        2113 -جم                       1447 -ب                         م1444 -أ
 

 الثالث عشر هو : انتخابات المجلس النيابي عهده أجريت فيالملك الذي  -00

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

ا حتى عام :  -03  استمر المجلس النيابي الثالث عشر قائم 

 2111 -د                        2113 -جم                       1447 -ب                            م1444 -أ
 

 شهدتها الحياة النيابية في عهد الملك عبدالله الثاني : من التطورات التي  -00

    تشكيل المجلس الوطني االستشاري  -إنشاء الهيئة المستقلة لالنتخاب.            ب -أ

 صدور قانون االحزاب -تشكيل مجلس المحافظة                    ج -ج
 
 

 شهدتها الحياة النيابية في عهد الملك عبدالله الثاني : التطورات التي وحدة من اآلتية ليست من  -05

  ترسيخ سياسة االصالح وتطوير الحياة الحزبية -ب  لهيئة المستقلة لالنتخاب.                                      إنشاء ا -أ

 صدور قانون االحزاب -تعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع األردني      د -ج
 

 

 م: 0443الرابع عشر إلى عام  النيابيتأجيل انتخاب مجلس من العوامل والظروف التي أدت إلى  -06

 صادية األزمة االقت-د        مع فلسطينفك االرتباط  -تداعيات القضية الفلسطينية     ج -حرب الخليج الثانية     ب -أ

 
 

 : في عام عهد الملك عبدالله الثانيفي  الرابع عشر النيابي المجلس أجريت انتخابات  -70

 2111 -د                        م2113 -جم                     2117 -ب                        م2113 -أ
 

 : عام في  في عهد الملك عبدالله الثاني الخامس عشرالمجلس النيابي  انتخابات أجريت  -70

 2111 -د                       م 2113 -ج                     م2117 -ب                        م2113 -أ

 

 في عام :  عهد الملك عبدالله الثانيفي  انتخابات المجلس النيابي  السابع عشرأجريت  -09

 2111 -د                       م 2113 -ج                     م2117 -ب                        م2113 -أ
 

 

 :م0470لقانون انتخاب معدل أقر في عام المجلس النيابي الذي انُتخب وفقا   -54

 الحادي عشر -العاشر                    د -ج                    السابع عشر -بالثالث عشر                       -أ

 

 :م0476األردني بعد قانون المعدل عام  أصبح  عدد أعضاء مجلس النواب -57

 نائبا135 -د                    نائبا 131 -جنائبا                   141 -نائبا                        ب 151 -أ
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 العام الذي تأستت فيه الهيئة المستقلة لالنتخاب هو :  -50

  2113 -د                         2111 -ج                         2112 -ب                            2111 -أ

 

 : م0476 الذي صدر في عامنتخاب االقانون ما جاء في كبلغ عدد مقاعد الكوتا النسائية  -53

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

 

 :م(7967 -7906)بين عامي في التجربة الديمقراطية األردنية التحديات التي أثرت على الحياة النيابية من أبرز  -50

 .مخالفة بعض األحزاب للشروط التي أقرها الدستور -ب                                       تداعيات القضية الفلسطينية -أ

ً  -ج  االنتفاضة الفلسطينية -د          توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليمياً ودوليا

 

 دعوة جاللة الملك الحسين بن طالل الحكومة إلى وضع قانون مؤقت يُنشاواحدة من اآلتية ليست من أسباب  -55

   بموجبه المجلس الوطني االستشاري : 

    . بهدف تبادل الرأي والمشورة -ب     .       لتعديل بعض مواد الدستور -أ

 . جميعها النظر في القوانين والتشريعات -.             دمناقشة السياسات العامة  -ج
 

 

 م: 0443النيابي الرابع عشر إلى عام تأجيل انتخاب مجلس من العوامل والظروف التي أدت إلى  -56

 ة االقتصادية األزم-د        مع فلسطينفك االرتباط  -تداعيات القضية الفلسطينية     ج -االنتفاضة الفلسطينية     ب -أ

 

 : من عوامل ) أسباب ( تعطل وظيفة السلطة التشريعية  -57

 م  1441حرب عام  -د        مع فلسطينفك االرتباط  -ج    الثانية  حرب الخليج -م      ب1467حرب حزيران عام  -أ
 

 

 : من عوامل ) أسباب ( تعطل وظيفة السلطة التشريعية  -57

 م 1441حرب عام  -د     مع فلسطينفك االرتباط  -ج    الثانيةحرب الخليج  -احتالل إسرائيل للضفة الغربية      ب -أ

 

 م : 7979إلى إجراء انتخابات برلمانية عام بن طالل  من أسباب دعوة جاللة الملك الحسين  -59
 الفلسطينية      االنتفاضة –د      مع فلسطينفك االرتباط  -حرب الخليج الثانية    ج -احتالل إسرائيل للضفة الغربية   ب -أ

 

 م : 7979إلى إجراء انتخابات برلمانية عام  بن طالل  من أسباب دعوة جاللة الملك الحسين -64

 سطينية     االنتفاضة الفل –د     األزمة االقتصادية -حرب الخليج الثانية      ج -احتالل إسرائيل للضفة الغربية         ب -أ

 

 األردني : أصبح  عدد أعضاء مجلس النواب  0476بحسب قانون االنتخاب الجديد الذي صدر عام  -67

 معقدًا للكوتا النسائية  12عضًوا من بينهم  111 -ب      عقدًا للكوتا النسائية      م 15عضًوا من بينهم  151 -أ

 معقدًا للكوتا النسائية  15عضًوا من بينهم  131 -د      معقدًا للكوتا النسائية      12عضًوا من بينهم  121 -ج

 

نيابية بعد انتهاء المدة القانونية له وبقي  المجلس النيابي الذي مُددت فترته ألكثر من مرة ولم تجر النتخابات -60

 م هو : 7970معطال  حتى عام 

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

 نظام انتخابي لدائرته االنتخابيةأن يمتلك كل ناخب فيها عددا  من األصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة  -63

 يسمى :  

 بيةنظام االنتخاب باألغل -د            كوتا     -القائمة النسبية المغلقة             ج -القائمة النسبية المفتوحة           ب -أ
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 الحياه الحزبية في االردن /  الدرس الثالث   :الوحدة الخامسة 

 هو : (م7907عام في عهد االمارة أو ) الحزب الذي شك ل أول حكومة أردنية  -7

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

 

 :في األردن قبل االستقالل القومية مطالب األحزاب السياسية من -0

 االنهاء االنتداب البريطاني    -ب               إلى قيام الوحدة العربية هوالدع -أ

 التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية -المطالبة باالستقالل                          د -ج

 

  قبل االستقالل : في االردن  لوطنيةمطالب األحزاب االمن  -3

 انيةانهاء المعاهدة البريط -رفض وعد بلفور    د -أنهاء االنتداب البريطاني      ج -ب     قيام الوحدة العربية الدعوة إلى -أ

 

 :م(7957 -7906العوامل التي أدت إلى نشاط الحياة الحزبية بين عامي )من  -0

 تاسيس المجلس الوطني االستشاري -ب            ازداد النشاط الحزبي اإليديولوجي  -أ

 صدور الميثاق الوطني –د       صدور قانون االحزاب                     -ج

  

 :م(7957 -7906العوامل التي أدت إلى نشاط الحياة الحزبية بين عامي )واحدة من اآلتية ليست من  -5

 م1452دستور عام  -ب                 ازداد النشاط الحزبي اإليديولوجي  -أ

 صدور الميثاق الوطني -د                           م1451وحدة الضفتين عام  -ج

 

 : هي وإعالن االحكام العرفية  يقاف العمل الحزبيإالفترة التي تم فيها  -6

  م1441 – 1457 -د          م    1417 -1455 -ج         1411 -1456 -ب              م1414 -1457 -أ

 

  :م(7979 -7957إعالن األحكام العرفية بين عامي )و إيقاف العمل الحزبيواحدة من اآلتية ليست من أسباب  -7

ً  -ب       مخالفة بعض األحزاب للشروط التي أقرها الدستور -أ  .توتر األوضاع السياسية واالقتصادية إقليمياً ودوليا

 احتالل اسرائيل للضفة الغربية  -.                             دللحفاظ على أمن وسالمة الوطن -ج
 

 

مجموعة من القوانين تلجأ إليها  الدولة في حالة األزمات ، وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة  -7

 تعرف بـ:

 قوانين الطوارئ -القوانين المدنية             د -القوانين االدارية                ج -ب          األحكام العُرفية      -أ

 
  :حالة الطوارئ هي السلطة  وإعالنالسلطة التي تمنح صالحيات واسعة في البالد في حالة األزمات  -9

 سياسيةال -د                  القضائية        -ج                           التشريعية -ب                       التنفيذية      -أ

 

 عودة النشاط الحزبي في األردن عام :  -74

 1414 -د                            1411 -ج                   1441 -ب                         1441 -أ

 

 :هي انتخابات عام السياسية بالترشح لالنتخاباتاالنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب  -77

 1414 -د                          1411 -ج                        1471 -ب                         1441 -أ
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 :م 7979مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام  مظاهر واحدة من اآلتية ليست من  -70

 .م1442صدور قانون األحزاب عام  -ب                    .م1441عام صدور الميثاق الوطني  -أ

 م2117تعديل قانون األحزاب عام  -د                      ازداد النشاط الحزبي اإليديولوجي  -ج

 

 :م 7979مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام  مظاهر واحدة من اآلتية ليست من  -73
 .م1442صدور قانون األحزاب عام  -ب                    .م1441عام صدور الميثاق الوطني  -أ

 إطالق الحريات العامة  –د                      ازداد النشاط الحزبي اإليديولوجي  -ج

 

     هو: في االردن  الميثاق الوطني فيه  رصد العام الذي -70

 1414 -د                           1411 -ج                   1441 -ب                         1441 -أ

 

 : الديمقراطي النهج المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيزمن  -75

      جميعها النظر في القوانين والتشريعات -ب.               مناقشة السياسات العامة  -أ

 احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب السياسية. -د   إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية  -ج

 

 : الديمقراطي النهج المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيزمن  -76

      جميعها القوانين والتشريعاتالنظر في  -ب.                         مناقشة السياسات العامة  -أ

 السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات -د              إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية  -ج

 

 : الديمقراطي النهج المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيزمن  -77

      جميعها النظر في القوانين والتشريعات -ب.                                مناقشة السياسات العامة  -أ

 رينآلخترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات ا -د                      إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية  -ج

 

 : الديمقراطي النهج المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيزمن  -77

      جميعها النظر في القوانين والتشريعات -ب.                                    مناقشة السياسات العامة  -أ

 اضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعً  -دسد الفراغ الدستوري                                        -ج

 

 : الديمقراطي النهج الوطني من خاللها إلى تعزيزالمبادئ التي سعى الميثاق من  -79

      جميعها النظر في القوانين والتشريعات -ب.                                 مناقشة السياسات العامة  -أ

 الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة  -د                        إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية  -ج

 

 : الديمقراطي النهج المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيزواحدة من اآلتية ليست من  -04

 اضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعً  -ب                        الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة -أ

      هاجميع النظر في القوانين والتشريعات  -د       آلخرينقدات اترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معت -ج

 

 : الديمقراطي النهج المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيزواحدة من اآلتية ليست من  -07

 ااألساسية للمواطنين جميعً ضمان الحريات  -ب                        الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة -أ

      هاجميع النظر في القوانين والتشريعات  -د            السماح لألحزاب باستئناف عملها والمشاركة باالنتخابات -ج

 

 : قانون األحزاب في االردن  فيه  رصد العام الذي -00

 1442 -د                            1411 -ج                   1441 -ب                         1441 -أ
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 : الديمقراطي النهج المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خاللها إلى تعزيزواحدة من اآلتية ليست من  -03

    الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة -أ

 اضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعً  -ب

 الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب السياسية.احترام قواعد العمل  -ج

   جميعها النظر في القوانين والتشريعات  -د

     

إطار يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع األردني  -00

 يعرف بـ.  المختلفة

   القوانين المدنية              -القوانين االدارية                د -ج              الميثاق الوطني-ب                   الحزب  -أ

 

 ا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسيةتنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين وفق   -05

 يعرف بـ. 

   القوانين المدنية              -القوانين االدارية                د -ج                 الوطنيالميثاق -ب                   لحزبا -أ

 

 م :0447ن حسب قانون االحزاب لعام بلغ عدد المؤسيي -06

 عضو451 -د         عضو       511 -ج                   عضو  311 -ب                         عضو  151 -أ
 

 للحزب :ن عدد المؤسييم  ليصبح 0475عدل قانون االحزاب عام  -07

 عضو451 -د             عضو  511 -ج                       عضو 311 -ب                        عضو 151 -أ
 

 في االردن :اهر إطالق الحريات العامة ظمن م -07

 .م1442صدور قانون األحزاب عام  -ب                 األحكام العرفية المقيدة للحريات إلغاء -أ

 م2117تعديل قانون األحزاب عام  -د                      ازداد النشاط الحزبي اإليديولوجي  -ج

 

 في االردن:اهر إطالق الحريات العامة ظمن م -09

 .م1442األحزاب عام صدور قانون  -ب            ف والمجالت بإصدار العديد من الصح السماح -أ

 م2117تعديل قانون األحزاب عام  -د                           ازداد النشاط الحزبي اإليديولوجي  -ج
 

 :بدأت االحزاب في األردن بصبغة  -34

 إسالمية  -د                             ايدولوجية    -ج            وطنية     -ب                    قومية     -أ
 

 م، بمرحلة التحول: 7979سميت مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام  -37

 االيدولوجي  -الحزبي                       د -ج                   النيابي       -ب                    الديمقراطي -أ
 

 م7979من أسباب عودة النشاط الحزبي في األردن عام  -30

 م.            ب إطالق الحريات العامة.                                        1442صدور قانون األحزاب عام  -أ

 انطالق الحياة النيابية من جديد.   -م             د2117تعديل قانون األحزاب عام  -ج
 

 م7979من أسباب عودة النشاط الحزبي في األردن عام  -33

 م.            ب إطالق الحريات العامة.                                        1442صدور قانون األحزاب عام  -أ

 م.1414إجراء االنتخابات النيابية عام  -م             د2117تعديل قانون األحزاب عام  -ج

 

 :   كل مما يأتي من االتجاهات السياسية الحزبية في األردن ما عدا -30

 اليمنية  -د                          اإليديولوجية-ج                      الوطنية   -ب            القومية -أ
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 / المؤسسات العسكرية واالمنية في االردنلسادسة الوحدة ا

 الدرس األول : التطور التاريخي للقوات المسلحة 

 هو: نواة الجيش العربي األردني فيه  تشكلت العام الذي  -7

 1424   -د                            1421 -ج                1422 -ب                     م1423 -أ

 

 هو :إلغاء قوة األمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة  فيه  تمالعام الذي  -0

 1424   -د                            1421 -ج                1422 -ب                     م1423 -أ

 

 هو:  إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارةالعام الذي تم فيه  -3

 1424   -د                            1421 -ج                1422 -ب                     م1423 -أ

 

 : هي األمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة قوةإلغاء المرحلة التي تم فيها  -0

 الخامسة. -د                        األولى   -جالثالثة                          -ب                 الثانية -أ
 

 : هي إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارةالمرحلة التي تم فيها  -5

 الخامسة. -د                        األولى   -جالثالثة                          -ب                 الثانية -أ

 

 هي :  تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة الباديةالمرحلة التي تم فيها  -6

 الخامسة. -د                        األولى   -جالثالثة                          -ب                لرابعة ا -أ

 

 هي : وسالح المدفعية  ،تشكيل سالح الجو األردني المرحلة التي تم فيها  -7

 الخامسة. -األولى                        د   -جالثالثة                          -ب                 لرابعةا -أ

 

 البادية حدث في الفترة :تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة  -7

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        م1453 -1421 -ب          . م1476 -1467 -أ

 

 حدث في الفترة : األمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة قوةإلغاء  -9

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        م1453 -1421 -ب          . م1476 -1467 -أ

 

 حدث في الفترة :تشكيل سالح الجو األردني ، وسالح المدفعية  -74

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        م1453 -1421 -ب          . م1476 -1467 -أ

 
 

 : المرحلة األولىالتي مر بها الجيش العربي األردني في من التطورت  -77

    إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية  -ب   قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية      تشكيل -أ

  تشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني -د                       تنظيم الجيش على أساس الفرق -ج

 

 :المرحلة األولىالتي مر بها الجيش العربي األردني في من التطورت  -70

 إنشاء المركز الجغرافي الملكي -ب                 .وسالح المدفعية  ،سالح الجو األردني  تشكيل -أ

   تنظيم الجيش على أساس الفرق -د                                 تطوير قوة خفر السواحل الملكي -ج
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 المرحلة األولى:            التي مر بها الجيش العربي األردني في واحدة من اآلتية ليست من التطورت  -73

 .إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة  -ب      م. 1423األمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة عام  قوةإلغاء  -أ

  مديرية الدفاع الجوي الميداني تشكيل -د                   .وسالح المدفعية  ،تشكيل سالح الجو األردني  -ج

 

 عرفت باسم:( جنديا .054( ضابطا  و)05ك من )القوة التي جاءت مع األمير عبدالله من الحجاز إلى معان وتكونت آنذا -70

 الخاصةالقوات  -ج                    القوة السيارة -ج                  قوة األمن العام -ب             القوة العربية -أ

 

 عرفت باسم : تكونت من قوة الدرك الثابتة وقوة الهجانةو كانت مهمتها حفظ األمنالتي  القوة -75

 القوات الخاصة -ج                       القوة السيارة -ج               قوة األمن العام -ب             القوة العربية -أ

  

 عرفت باسم : ( رجال  754بلغ عدد أفرادها )وتكونت من سرايا فرسان ومشاة، القوة التي   -76

  القوات الخاصة -ج                       السيارة القوة -ج           قوة األمن العام -ب             القوة العربية -أ
 

 : م7956بحلول عام  بلغ عدد الضابط االنجليز في الجيش االردني -77

 ضابطا 45 -د                     ضابطا 64 -جضابطا                   31 -ضابطا                        ب75  -أ

 

 هو : تعريب قيادة الجيش العربي  تم  العام الذي فيه -77

 1453   -د                            1455 -ج                        1457 -ب                             1456 -أ
 

  الملك الذي تم في عهده تعريب قيادة الجيش العربي هو :  -79

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

 

   : هوم ، 7956عام بعد إنهاء خدمات القائد اإلنجليزي جون كلوب باشا الذي تم تعينه ركان األرئيس   -04

 حابس المجالي -د                    علي ابو نوار -رشيد طليع                      ج -ب                راضي عناب -أ

 

 هو : إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية  فيه  تمالعام الذي  -07

 1453   -د                            1455 -ج                        1457 -ب                            1456 -أ

 المرحلة الثانية:الجيش العربي األردني في  شهدهاالتطورات التي واحدة من اآلتية ليست من  -00

 م، وخروج القوات البريطانية من األردن. 1457إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في عام  -أ

  .ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود  -ب

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

   تنظيم الجيش على أساس الفرق -د
 

 المرحلة الثانية:الجيش العربي األردني في  شهدهاالتطورات التي من  -03

 تنظيم الجيش على أساس الفرق -ب           ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود -أ

   إنشاء صرح الشهيد  -تشكيل القوات الخاصة                                         د -ج
     

 :الفترة  من التطرات التي شهدتها وخروج القوات البريطانية من األردن ،ة إلغاء المعاهدة األردنية البريطاني -00

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب          . م1476 -1467 -أ
 

 :البريطانية من األردنت م، وخروج القوا7957إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في عام المرحلة التي تم فيها  -05

 الرابعة -األولى                         د   -الثالثة                        ج  -ب                        الثانية -أ
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 :تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيشالمرحلة التي فيها  -06

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

 

 :7953عام  أعداد المنتسبين للجيش العربي من ضباط وجنود فيبلغ  -07

 55111 -د                             25111 -ج                   21111 -ب                     15111 -أ
 

 :7956عام  أعداد المنتسبين للجيش العربي من ضباط وجنود فيبلغ  -07

 55111 -د                             25111 -ج                   21111 -ب                     15111 -أ
 

 :7967عام  أعداد المنتسبين للجيش العربي من ضباط وجنود فيبلغ  -09

 55111 -د                             25111 -ج                   21111 -ب                     15111 -أ

 

اثرت  و تحديات سياسية وعسكرية ناتجة عن الصراع العربي الصهيونيالمرحلة التي شهد فيها الجيش العربي  -34

 على تطوره هي :

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 :التحديات ...  من أبرزالتحديات التي شهد الجيش العربي خالل المرحلة الثالثة والتي اثرت على تطوره  -37

 اديةاالجتماعية واالقتص -السياسية واالقتصادية         د -ج       عسكريةالسياسية وال  -السياسية واالجتماعية      ب -أ
 

 فقد فيها الجيش العربي األردني الكثيرمن أسلحته، واحتلت إسرائيل فيها  الضفة الغربية هي:التي حرب ال  -30

   1441حرب النكبة  -ب                               م.1467حرب حزيران   -أ

 1473حرب رمضان   -د                           1461حرب الكرامة عام  -ج 

 

 حقق فيها الجيش العربي األردني أول انتصار عربي على جيش العدو اإلسرائيلي. هي:  التيحرب ال -33

   1441حرب النكبة  -ب                               م.1467حرب حزيران   -أ

 1473حرب رمضان   -د                           1461حرب الكرامة عام  -ج 

 

 :شارك فيها الجيش العربي األردني بالقتال على الجبهة السورية هي  التيحرب ال -30

   1441حرب النكبة  -ب                               م.1467حرب حزيران   -أ

  1473حرب رمضان   -د                           1461حرب الكرامة عام  -ج 

 

 المرحلة الثالثة:الجيش العربي األردني في  شهدهاالتطورات التي واحدة من اآلتية ليست من  -35

 الفرق.تنظيم الجيش على أساس  -ب                                                                   تشكيل القوات الخاصة -أ

 تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية -د        .  تشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني ،وتطوير منظومة الدفاع الجوي -ج
 

 المرحلة الثالثة:الجيش العربي األردني في  شهدهاالتطورات التي واحدة من اآلتية ليست من  -36

 مشاركة المراة األردنية في القوات المسلحة . –.                          ب تشكيل القوات الخاصة  -أ

 إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية -د                ركز الجغرافي الملكيإنشاء الم -ج
 

 المرحلة الثالثة:الجيش العربي األردني في  شهدهاالتطورات التي من  -37

 إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية -ب                            إنشاء المركز الجغرافي الملكي -أ

 إنشاء صرح الشهيد  -د                  تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية -ج
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 .هي األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها واستهداف،ومكافحة اإلرهاب ، االستطالع قوات تم تشكيلها للقيام بمهام  -37

 ةالقوات الخاص -د                   قوة األمن العام  -ج            السيارةالقوة  -قوات الدرك              ب -أ

 واحدة من اآلتية ليست من مهام القوات الخاصة في القوات المسلحة األردنية ) الجيش العربي( : -39

 تأمين تنقالت أفراد القوات المسلحة األردنية -د    استهداف األرتال العسكرية -ج  كافحة اإلرهاب م -ب    االستطالع  -أ
 

تنظيم الجيش على أساس الفرق ،حيث أصبحت كل فرقة تضم مختلف وحدات المناورة وأسلحة اإلسناد  -04

 حدث في الفترة : والخدمات.

 .اآلنحتى  –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 :تنظيم الجيش على أساس الفرق ،حيث أصبحت كل فرقة تضم مختلف وحدات المناورةتشكيل المرحلة التي فيها  -07

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

 

 حدث في الفنرة: الملكيإنشاء المركز الجغرافي  -00

 حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج          1466  -1453 -ب           .م1476 -1467 -أ

 

  :إنشاء المركز الجغرافي الملكي المرحلة التي فيها  -03
 الرابعة -األولى                         د   -ج                        الثالثة  -ب                         الثانية -أ

 

 حدث في الفترة :  ومكافحة اإلرهاب االستطالع للقيام بمهام تشكيل القوات الخاصة  -00

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب          .م1476 -1467 -أ

 

 :ومكافحة اإلرهاب االستطالع للقيام بمهام تشكيل القوات الخاصة   المرحلة التي فيها  -05

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

 

 من المهام التي تقوم بها القوات الخاصة في الجيش العربي األردني هي :  -06

 إصدار الخرائط -د                بناء الجسور  -ج       مكافحة اإلرهاب -العسكرية            بتصنيع المعدات  -أ

 
 حدث في الفترة : تطوير منظومة الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني  -07

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 هي :  وتشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني ،تطوير منظومة الدفاع الجوي  فيها تم المرحلة التي  -07

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

 

 هي . تميزت بتطورات ملحوظة للقوات المسلحة األردنية من حيث التسليح والتدريبالتي  المرحلة  -09

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 حدث في الفترة :تطوير قوة خفر السواحل الملكي، وتغيير المسمى إلى القوة البحرية الملكية  -54

 .حتى اآلن –م 1444 -د         . م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب                . م1476 -1467 -أ
 

 :المسمى إلى القوة البحرية الملكيةتطوير قوة خفر السواحل الملكي، وتغيير   فيها  تم  المرحلة التي -57
 الرابعة -د                         خامسةال   -ج                        الثالثة  -ب                         الثانية -أ
 

 حدث في الفترة : إنشاء جامعة مؤتة )الجناح العسكري( ، والعديد من الكليات العسكرية - 50

 .حتى اآلن –م 1444 -د         . م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ
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 :إنشاء جامعة مؤتة )الجناح العسكري( ، والعديد من الكليات العسكريةالمرحلة التي تم فيها  -53

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

 

 حدث في الفترة : تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحة -50

 .حتى اآلن –م 1444 -د         . م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 :إدارة شؤون المرأة العسكرية لمتابعة شؤون المرأة في القوات المسلحةتأسيس  المرحلة التي تم فيها -55

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

 

 حدث في الفترة : خليدا  لذكري شهداء الجيش العربيتإنشاء صرح الشهيد ،  -56

 .حتى اآلن –م 1444 -د         . م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 :خليدا  لذكري شهداء الجيش العربيتإنشاء صرح الشهيد ،  المرحلة التي تم فيها -57

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

 

 حدث في الفترة :صدور قانون خدمة العلم ، وإنشاء مديرية الحرب اإللكترونية  -57

 .حتى اآلن –م 1444 -د         . م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 :الحرب اإللكترونيةإنشاء مديرية  المرحلة التي تم فيها -59

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

 

 :صدور قانون خدمة العلم المرحلة التي تم فيها -64

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

 

 م بجامعة مؤته العسكرية: 7997في عام ى نكلية األميرة م إلحاق  المرحلة التي تم فيها -67

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

 

 هي :  تطوير سالح الجو الملكي ورفده بأحدث الطائرات المقاتلة وطائرات النقلالمرحلة التي تم فيها  -60

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

 

 حدث في الفترة :  تطوير سالح الجو الملكي ورفده بأحدث الطائرات المقاتلة وطائرات النقل -63

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ 

 

 هي :  المشاركة في قوات حفظ السالم الدوليةزيادة  المرحلة التي تم فيها  -60

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

 

 حدث في الفترة :  المشاركة في قوات حفظ السالم الدوليةزيادة  -65

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ 

 

 المرحلة الرابعة : الجيش العربي األردني في  شهدهاالتي  التطورات واحدة من اآلتية ليست من -66

 .  صدور قانون خدمة العلم -ب           إنشاء جامعة مؤتة )الجناح العسكري( -أ

 ي مديرية الدفاع الجوي الميدان منظومة الدفاع الجوي وتشكيلتطوير    -د             .إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية  -ج 
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 المرحلة الرابعة : الجيش العربي األردني في  شهدهاالتي  التطورات واحدة من اآلتية ليست من -67

  .وتغيير المسمى إلى القوة البحرية الملكية  ،تطوير قوة خفر السواحل الملكي -أ

 تطوير سالح الجو الملكي ورفده بأحدث الطائرات المقاتلة وطائرات النقل.  -ب

 تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية -ج

 مديرية الدفاع الجوي الميداني تطوير منظومة الدفاع الجوي وتشكيل   -د

 

 المرحلة الرابعة : الجيش العربي األردني في  شهدهاالتي  التطورات واحدة من اآلتية ليست من -67

 إنشاء صرح الشهيد -م بجامعة مؤته العسكرية         ب 1441في عام ى نكلية األميرة م ألحاق -أ

 استحداث نظام النقل اإلداري -د                                       المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية -ج

 

 المرحلة الرابعة : في من التطورات التي شهدها الجيش العربي االردني  -69

 استحداث نظام النقل اإلداري -تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية                       ب -أ

 ركز الجغرافي الملكيإنشاء الم  -د                    مديرية الدفاع الجوي الميداني تشكيل -ج

                

باهتمام بالغ من الملك عبدالله  من تطور القوات المسلحة االردنية الجيش العربي األردني  فيهاحظي المرحلة التي  -74

 :هي  الثاني بن الحسين

 حتى اآلن –م 1444 -د           .  م1444 -1477   -ج         1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 حدث في الفترة : إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرية  -77

 .حتى اآلن –م 1444 -د            .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب           .م1476 -1467 -أ

 

 :  إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرية   المرحلة التي تم فيها -70

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

 

 :حدث في الفترة إنشاء مركز إدارة األزمات -73

 .حتى اآلن –م 1444 -د           .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 :إنشاء مركز إدارة األزمات المرحلة التي تم فيها -70

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

  

 في الفترة:("  حدث KADDBتأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي ) -75

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 ":"كادبيتأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير   المرحلة التي تم فيها -76

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

 :تأمين تنقالت أفراد القوات المسلحةل  استحداث نظام النقل اإلداري المرحلة التي تم فيها -77

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

 

 :  حدث في الفترة تأمين تنقالت أفراد القوات المسلحةل  استحداث نظام النقل اإلداري -77

 .اآلنحتى  –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ
 

 :إدخال الحواسيب إلى جميع وحدات القوات المسلحة لمواكبة التطور اإللكتروني المرحلة التي تم فيها -79 

 الرابعة -د                         الخامسة   -ج                        الثالثة  -ب                         الثانية -أ
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 :حدث في الفترة القوات المسلحة لمواكبة التطور اإللكتروني إدخال الحواسيب إلى جميع وحدات -74

 .حتى اآلن –م 1444 -د        .  م1444 -1477   -ج        1466  -1453 -ب         . م1476 -1467 -أ

 

 الخامسة: المرحلة الجيش العربي األردني في  شهدهاالتي  التطورات واحدة من اآلتية ليست من -77

 م1444عام  "كادبي "تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير  -أ

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

  السالح بإدخال طائرات نقل وقتال حديثة. ،وُحدث سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية اراستمر -ج

       الجغرافي الملكيركز إنشاء الم -د

 

 الخامسة: المرحلة الجيش العربي األردني في  شهدهاالتي  التطورات واحدة من اآلتية ليست من -70

 استحداث نظام النقل اإلداري -.                                           بإنشاء مركز إدارة األزمات  -أ

 إنشاء صرح الشهيد  -د             المسلحةإدخال الحواسيب إلى جميع وحدات القوات  -ج

 

 :  الخامسة  المرحلةفي من التطورات التي شهدها الجيش العربي االردني  -73

 استحداث نظام النقل اإلداري -تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية                       ب -أ

                ركز الجغرافي الملكيإنشاء الم  -د                    مديرية الدفاع الجوي الميداني تشكيل -ج

 

م تعمل في مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج األولية من المعدات 7999مؤسسة عسكرية تأسست عام  -70

 :المدنية العسكرية هي 
 ميممركز الحسين للتص -د    الملكيع ودرمركز ال -ج     الملكي المركز الجغرافي -ب    مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم -أ

 

 تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير : ) أعمال (واحدة مما يأتي من أهداف -75

 استصالح األراضي الزراعية -تأمين تنقالت أفراد القوات المسلحة                    ب -أ

 تدريب قوات حفظ السالم  -د                   تصنيع المعدات المدنية والعسكرية -ج

 

 مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير هو : العام الذي تأسس فيه  -76

 م 2111 -د                           م   1447 -ج                   م  1441 -ب   م             1444 -أ
 

 هو: للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية والدولية  ىإنشمركز  -77

 إدارة االزماتمركز  -د    ع الملكيودرمركز ال -ج     الملكي المركز الجغرافي -ب    مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم -أ
 
 

 هو :  المحلية واإلقليمية والدوليةالملك الهاشمي الذي تم في عهده إنشاء إدارة األزمات   -77

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

والكتائب الجديدة التي تشكلت في المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات  األلويةواحدة من اآلتية ليست من  -79

 المسلحة األردنية : 

 لواء القوات الخاصة   -د       كتائب المدفعية -ج   .    ع الملكيودرالسالح  -ب           ألوية الحرس الملكي -أ

 

والكتائب الجديدة التي تشكلت في المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات  األلويةواحدة من اآلتية ليست من  -94

 المسلحة األردنية : 

 لواء القوات الخاصة   -د        ألوية جديدة للمشاة  -ج .      ع الملكيودرالسالح  -ب           ألوية الحرس الملكي -أ

 

 التي تشكلت في المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية  ألوية جديدة للمشاةواحدة من اآلتية ليست من  -97

 لواء الكرامة  -د            لواء حطين -ج             لواء القادسية -ب              لواء األمام علي بن أبي طالب -أ
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 التي تشكلت في المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية  ألوية جديدة للمشاةواحدة من اآلتية ليست من  -90

 لواء الكرامة  -د            اليرموك -ج        لواء خالد بن الوليد -ب              لواء األمام علي بن أبي طالب -أ

 

الجيش العربي جاء في مقدمتها القرار  –شهدت تطورات مهمة في  القوات المسلحة األردنية المرحلة التي  -43

 هي :  التاريخي بتعريب قيادة الجيش

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

 

 القرار التاريخي الذي اتخذه الملك الحسين ليؤدي الجيش العربي مهمته الوطنية والقومية الذي أنشئ ألجلها. -90

 م   1456فصله عن االمن العام عام  -ب                 تعريب قيادة الجيش العربي     -أ

 إصدار الميثاق الوطني  -د                     فك االرتباط االداري والقانوني  -ج
 

 من موقف مجلس الوزراء الذي اتخذها من قرار تعريب قيادة الجيش: -95

 م  1457إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في عام  -إنهاء خدمات  القائد العام للجيش جون كلوب باشا                   ب -أ

 تنظيم الجيش على أساس الفرق  -تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش     د -ج

 

 قرار تعريب قيادة الجيش:من موقف مجلس الوزراء الذي اتخذها من  -96

 م  1457إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في عام  -تعيين اللواء راضي عناب رئيًسا لالركان                         ب -أ

 تنظيم الجيش على أساس الفرق  -تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في الجيش     د -ج

 

 شاركة المرأة في القوات المسلحة: من مظاهر على م -97

 تجنيد عدد من النساء الجامعيات األردنيات للعمل إداريات في القوات المسلحة . -أ

 تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية -ب

 م بجامعة مؤته العسكرية1441ألحاق كلية األميرة منى في عام  -ج

 المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية -د

 

 هو :  ليكون متحفا  وطنيا  يسجل تاريخ األردن الحديث، وإنجازات القوات المسلحة األردنية ىإنش -97

 المتحف الوطني  -د         المتحف العسكري       -ج    ب متحف االردن                صرح الشهيد        -أ

 

 :ظ السالم الدوليةاألردنية في قوات حف المسلحة القواتأفراد مشاركة من أسباب تزايد   -99

 . األردنية ة التي تتمتع بها القوات المسلحةيبالطالدولية السمعة -أ

 . إليها روب، وتقديم المساعدة لمن يحتاجف من ويالت الحيالمساعدة في التخف -ب

 . نييالتأكيد على رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالم -ج

 واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية.  االتعريف باألردن عالميً  -د

 

 :األردنية في قوات حفظ السالم الدولية المسلحة القواتأفراد مشاركة من أسباب تزايد  -744

 شادة بشجاعة الجندي األردني وانضباطهالإ -أ

 . إليها روب، وتقديم المساعدة لمن يحتاجف من ويالت الحيالمساعدة في التخف -ب

 . نييرغبة األردن في نشر األمن والسالم العالم التأكيد على -ج

 واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية.  االتعريف باألردن عالميً  -د
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" وانت أيها الجيش األردني هينئ ا لك بجيشك المظفر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن ، ونذر روحه لدفع  -747

 العاديات عنه" من أقوال الملك :

 طالل بن عبدالله -عبدالله الثاني              د -عبدالله االول            ج -طالل                  بالحسين بن  -أ

 

"أيها الضباط والجنود البواسل ، أحييكم اينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحراسا جنودا ، لقد رأينا نفع ا لجيشنا  – 740

ا من اإلجرا  ءات الضروية في مناصب الجيش" من أقوال الملك وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجرى بعض 

 طالل بن عبدالله -عبدالله الثاني              د -عبدالله االول            ج -الحسين بن طالل                  ب -أ 

 

وات القويسجل تاريخ األردن الحديث وانجازات  خليدا  لذكري شهداء الجيش العربيالمتحف الوطني الذي أنشئ ت -743

 المسلحة االردنية هو : 

 متحف الحياه الشعبية  -متحف التراث األردني                د -متحف األردن        ج -صرح الشهيد            ب -أ
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 للقوات المسلحة األردنية الدور التنموي واإلنسانيالوحدة السادسة / الدرس الثاني : 

 :الدورهو الدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان عنه  في  الُمتمثل الدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني  -7

 عسكري -دتنموي                              -ج                     إنساني   -ب                 قومي     -أ

 

 الدور:هو  الوقوف إلى جانب األشقاء العرب في أزماتهمالُمتمثل  بالدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني  -0

  وطني -تنموي                             د -ج                     إنساني   -ب                     قومي -أ

 

ريع تنفيذ المشاويط دفع حركة التنمية والمشاركة في تخطالدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني الُمتمثل  ب -3

  الدور : هو االقتصادية والبنية التحتية

 عسكري -د                             تنموي -ج                     إنساني   -ب                 قومي     -أ

 

 الدور: هو   حفظ السالم الدوليةمشاركة في القوات الدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني الُمتمثل ب -0

 عسكري -تنموي                             د -ج                       إنساني -ب                 قومي     -أ

 
هي أحدى مساهمات  خطط وبرامج تأسيسية متميزةد ا وتدريبهم على تعليم من ينضم إلى صفوفها ضباطا  وأفرا -5

  الجيش العربي في مجال :

 االنقاذ واالخالء -الصناعي                        د -التعليم والثقافة            ج -ب               البشريةالقوى  -أ
 

ب للقيام بتنفيذ مهامها في الحر عب القوات المسلحة األردنية في مختلف تشكيالتها مئات اآلالف من األردنييناستا -6

  جال :مساهمات الجيش العربي في م هي أحدى والسلم

 االنقاذ واالخالء -الصناعي                        د -التعليم والثقافة            ج -ب               القوى البشرية -أ

 

 القوى البشرية  :    من أبرز أدوار القوات المسلحة األردنية في مجال -7

       دًا وتدريبهمتعليم من ينضم إلى صفوفها ضباطاً وأفرا -أ

 المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية -ب

 منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة -ج

 .تقديم الخدمة التعليمية والتثقيفية لشريحة كبيرة من المجتمع األردني  -د

 

ة والمجلس األعلى المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة مع الجامعات األردني -7

  مساهمات الجيش العربي في مجال : هي أحدى للعلوم والتكنولوجيا

 االنقاذ واالخالء -الصناعي                        د -ج            التعليم والثقافة -ب               القوى البشرية -أ
 

 

كمشروع المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية المشتركة من أسهامات القوات المسلحة  -9

 : بالتعاون مع طاقة الرياح
 لوجياوالتكنو لعلوم جامعة  -د     الجمعية العلمية الملكية  -ج    المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  -ب     األردنية ة الجامع -أ

 

من األدوار التي تقوم بها القوات المسلحة  الجمعية العلمية الملكيةتعد المشاركة في مشروع طاقة الرياح بالتعاون مع  -74

 األردنية في مجال: 

 االنقاذ واالخالء -الصناعي                        د -ج            التعليم والثقافة -ب               القوى البشرية -أ
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 التعليم والثقافة :  واحدة من اآلتية ليست من أدوار القوات المسلحة األردنية في مجال -77

       دًا وتدريبهمتعليم من ينضم إلى صفوفها ضباطاً وأفرا -أ

 المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية -ب

  المنتشرة في محافظات المملكة.مدارس التعليم والثقافة العسكرية  فيتوفير التعليم المجاني  -ج

 توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين والشهداء في القوات المسلحة واألجهزة األمنية.  -د

  
 مصنع:  اآلردنية القوات المسلحة انشئتهامن المصانع  التي  -70

 المعدات الهندسية    -الحديد                     د -ج                      الدهانات -ب       المواد الكيماوية              -أ

   

 األردنية : القوات المسلحة التي شاركت فيها المعارض الصناعيةمن  -73

 دبي -أرمز العسكري                  د -ج  سيئول  للطيران           -ب                           أيدكس  -أ

 

 الصناعة : واحدة من اآلتية ليست من أدوار القوات المسلحة األردنية في مجال -70

  المسلحة. للقواتالمشاغل والمختبرات التابعة  عن طريقاألجهزة والمعدات في المصانع  لصيانةتقديم الخدمات الفنية  -أ

 الدهانات، ومصنع األوكسجين واألثاث وغيره. مثل مصنعإنشاء العديد من المصانع  -ب

 مثل معرض أيدكس وسوفكس وغيرها.  وخارجهاألردن  داخلالمشاركة في المعارض الصناعية التي تقام  -ج

 .المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعية -د
 

 ى مساهمات الجيش العربي في مجال وخارجه هي أحداألردن  داخلالمشاركة في المعارض الصناعية التي تقام  -75

 االنقاذ واالخالء -د                        الصناعي -جالتعليم والثقافة             -ب               القوى البشرية -أ
 

 للقوات المشاغل والمختبرات التابعة عن طريقاألجهزة والمعدات في المصانع  لصيانةتقديم الخدمات الفنية  -76

  الجيش العربي في مجال : اسهاماتالمسلحةهي أحدى 

 البناء والتعمير-دالصناعي                              -ج      الزراعي            -ب               القوى البشرية -أ

 

 عن طريق :  رعايا الدول الشقيقة والصديقة ل الرعاية الطبية م القوات المسلحة األردنية تقد  -77

 اشممستشفى األمير ه -د         الجمعية العلمية الملكية -مدينة الحسين الطبية   ج -ب    مديرية الخدمات الطبية الملكية -أ
 

  هي أحدى مساهمات الجيش العربي في مجال : رعايا الدول الشقيقة والصديقةل الرعاية الطبيةيم تقد -77

 القومي -دالصحي                      -ج                   االنساني -ب               القوى البشرية -أ

 

 :القوات المسلحة  في تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والمائيةالسالح المسؤول عن  -79

 لواء المشاة  -سالح المدفعية            د -سالح الدورع الملكي          ج -ب           سالح الهندسة الملكي -أ

 

  الجيش العربي في مجال : اسهاماتهي أحدى  إنشاء السدود الترابية في البادية األردنية   -04

 البناء والتعمير-الصناعي                        د -ج                والرى الزراعي -ب               القوى البشرية -أ

 

 الجيش العربي في مجال : اسهاماتهي أحدى  وإخالئها من اآللياتفتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج  -07

 والتعمير البناء-د   االنقاذ واالخالء              -ج                والرى الزراعي -ب               القوى البشرية -أ
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 :هي في القوات المسلحة األردنية البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق القوة المسؤولة عن  -00

 الدفاع المدني -د        سالح المشاة         -ج                    القوات الخاصة -ب             البحرية الملكية -أ

 

 هي :  القوات المسلحة األردنية فيوالمساحة الجوية إصدار الخرائط  الجهة المسؤولة عن  -03 
 عية            سالح المدف -د       سالح الهندسة الملكي -ج       الملكي المركز الجغرافي -ب     مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم -أ

       

 الجيش العربي في مجال : سهاماتإهي أحدى  منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحةيعد  -00

 البناء والتعمير-دالصناعي                         -الزراعي                 ج -ب               القوى البشرية -أ

 

 الجيش العربي في مجال : إسهاماتهي أحدى  إقامة السدود -05

 البناء والتعمير-دالصناعي                         -الزراعي                 ج -ب               القوى البشرية -أ

 

 : الثوابت التي انطلق منها األردن بمشاركته في قوات حفظ السالم الدوليةليست من   ةواحدة من اآلتي -06

 الدور اإلنساني النبيل للجيش العربي  -ب                  .الدولية التي يتمتع بهاالمكانة  -أ

 يح والتدريبمن حيث التسل ة التي تتمتع بها القوات المسلحةيبالسمعة الط -د   روبف من ويالت الحيالمساعدة في التخف -ج

 

 .المشاركة األردنية في قوات السالم الدولية بحققت األهداف التي تمن  -07

 لجندي األردنيالمشرقة ل صورة ال تعزيز -ب                                    ف من ويالت الحروب يالمساعدة في التخف -أ

 . لحةة التي تتمتع بها القوات المسيبالسمعة الط -د    في مجال عمليات حفظ السالمرفد الدول الصديقة والشقيقة بالمدربين  -ج

 

 .المشاركة األردنية في قوات السالم الدولية بحققت األهداف التي تمن واحدة اآلتية ليست  -07

 . نييالتأكيد على رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالم -ب          روبف من ويالت الحيالمساعدة في التخف -أ

 لجندي األردنيالمشرقة ل صورة ال تعزيز -د         واالرتقاء بمكانته  االتعريف باألردن عالميً  -ج

 

 من الدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية : -09

 كرواتيا  -د                             سيراليون -جالسودان                      ب صربيا                     -أ
 

 الدولية :من الدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم  -34

 كرواتيا -هايتي                                 د -جالسودان                      ب صربيا                     -أ

 

 من الدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية : -37 

 كرواتيا  -ساحل العاج                          د -ج   السودان                      ب صربيا                  -أ

 

 من الدول التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية : -30

 كرواتيا  -د                      تيمور الشرقية -جالسودان                      ب صربيا                     -أ

 

 التي شارك بها الجيش العربي األردني في قوات حفظ السالم الدولية :من الدول  -33

 كرواتيا  -د                 البوسنة والهرسك -صربيا                    جالسودان                      ب  -أ

 

 إليها : المستشفيات العسكرية مت القوات المسلحة بارسال التي  قا) المناطق المنكوبة ( من الدول  -30

 كرواتيا  -د                              العراق -جالسودان                      ب صربيا                     -أ
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 إليها : المستشفيات العسكرية مت القوات المسلحة بارسال التي  قا ) المناطق المنكوبة ( من  -35

 كرواتيا  -د                              غزة-جالسودان                      ب صربيا                     -أ

 

 إليها : المستشفيات العسكرية مت القوات المسلحة بارسال التي  قا ) المناطق المنكوبة ( من الدول -36

 كرواتيا  -د                 افغانستان -جالسودان                      ب صربيا                     -أ

 

 من المشاريع التي تعاونت فيها القوات المسلحة األردنية مع الجمعية العلمية الملكية مشروع :  -37

 طاقة الرياح  -قة الشمسية               دالطا -طاقة الحيوية           ج -ب     الطاقة النووية        -أ
 

 عن طريق: البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق  تشارك القوات المسلحة األردنية في عمليات -37

 الدفاع المدني -سالح المشاة الملكي               د -القوات الخاصة            ج -ب             البحرية الملكيةالقوة   -أ

 

 ن طريق:عفي تقديم الخدمة التعليمية والتثقيفية لشريحة كبيرة من المجتمع األردني تشارك القوات المسلحة األردنية  -39

 ميرة منىكلية اال -الكليات العسكرية     د -الجمعية الملكية    ج -ب   مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات -أ

 

 من أسهامات القوات المسلحة في مجال:تقديم الخدمة التعليمية والتثقيفية لشريحة كبيرة من المجتمع األردني  -04

 الوطني -د                    التعليم والثقافة  -االنساني                   ج -ب               القوى البشرية -أ

 

األمم المتحدة  القوات األردنية في قوات حفظ السالم الدولية لتلعب دورا  إنسانيا  في مهام حفظ أختيار من اسباب  -07

 :السالم الدولية 

 لجندي األردنيالمشرقة ل صورة ال تعزيز -ب                                   روبف من ويالت الحيالمساعدة في التخف -أ

 قوات المسلحة ة التي تتمتع بها اليبالسمعة الط -د   بالمدربين في مجال عمليات حفظ السالمرفد الدول الصديقة والشقيقة  -ج

 

 :اسهامات تواجد القوات المسلحة األردنية في ميدان حفظ السالم العالميمن  -00

 لجندي األردنيقة لالمشر صورة ال تعزيز -ب                                   روبف من ويالت الحيالمساعدة في التخف -أ

 سلحة ة التي تتمتع بها القوات الميبالسمعة الط -د      واالرتقاء بمكانته على الساحة الدولية االتعريف باألردن عالميً  -ج

 

 :اسهامات تواجد القوات المسلحة األردنية في ميدان حفظ السالم العالميمن  -03
 ا واالرتقاء بمكانته على الساحة الدوليةالتعريف باألردن عالميً  -ب                   ف من ويالت الحروب يالمساعدة في التخف -أ

 لحة ة التي تتمتع بها القوات المسيبالسمعة الط -د     رفد الدول الصديقة والشقيقة بالمدربين في مجال عمليات حفظ السالم -ج
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 األمنية في االردناألجهزة الوحدة السادسة / الدرس الثالث : 

 

 :هو الجيش العربي األردني ه بتأسيستأسيس ارتبط هاز االمني الذي جال -7

 قوات الدرك -د                 االمن العام   -جالمخابرات العامة                  -ب                الدفاع المدني -أ

 

 العربي هو :جهاز األمن العام عن الجيش العام الذي تم فيه فصل  -0

 م  1457 -د                         م 1455 -ج                        م  1456  -ب                      م1451 -أ

 

 م هو :7957هاز االمني الذي اصبح تابع ا لوزارة الداخلية منذ عام جال -3

 قوات الدرك -د                 االمن العام   -جالمخابرات العامة                  -ب                الدفاع المدني -أ

 

 هو :  تابع ا لوزارة الداخلية العام الذي اصبح فيه جهاز األمن العام  -0
 م  1457 -د                         م 1455 -ج                        م  1456  -ب                      م1451 -أ

 

 : هو  للوظيفته أخذ بالحسبان األبعاد الوقائية واإلنسانية واالجتماعية والحضارية الجهاز االمني الذي  -5

 قوات الدرك -د                 االمن العام   -جالمخابرات العامة                  -ب                الدفاع المدني -أ

  

  :تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية المشروعة  الذي من مهامههاز االمني جال -6

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

  هو: وحراسة السجناء مراكز اإلصالح والتأهيلإدارة الذي من مهامه هاز االمني جال -7

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

  هو:  همراقبة النقل على الطرق وتنظيمالذي من مهامه هاز االمني جال -7

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

  هو: المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواحالذي من مهامه هاز االمني جال -9

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

 

منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم الذي من مهامه هاز االمني جال -74

 هو:  للعدالة

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

  

 واحدة من اآلتية ليست من مهام جهاز األمن العام :  -77

 المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال.  -أ

 منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.  -ب

 وحراسة السجناء.  مراكز اإلصالح والتأهيلإدارة  -ج

 .حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة  -د

 

 واحدة من اآلتية ليست من مهام جهاز األمن العام :  -12

 . همراقبة النقل على الطرق وتنظيم -ب      تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية المشروعة -أ

 .ؤسسات والمصالح الحيوية للدولةحماية الم  -د         وحراسة السجناء مراكز اإلصالح والتأهيلإدارة  -ج
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 من اإلدارات والوحدات التي استُحدثت في حهاز األمن العام في عهد الملك عبدالله الثاني : -73

   إدارة الشرطة البيئية -بمديرية الحرب اإللكترونية                       -أ

 شؤون المراة العسكريةدارة إ -دارة شؤون االزمات                            دإ -ج

 

ام في عهد الملك عبدالله واحدة من اآلتية ليست من اإلدارات والوحدات التي استُحدثت في حهاز األمن الع -70

 الثاني:

   إدارة الشرطة البيئية -ب.                      وحدة أمن وتشجيع االستثمار -أ

 إدارة شؤون المراة العسكرية -د  .                         (fmإف .إم) إذاعة أمن  -ج

 

  :واحدة من اآلتية ليست من اإلدارات والوحدات التي استُحدثت في حهاز األمن العام في عهد الملك عبدالله الثاني -75

   إدارة الشرطة البيئية -ب.                      وحدة أمن وتشجيع االستثمار -أ

                             إدارة الشرطة النسائية  -د                              شرطة األحداثإدارة  -ج

 

 : م7956تأسس في عام الجهاز األمني الذي  -76

  المدنيالدفاع  -د       المخابرات العامة                 -ج            قوات الدرك        -ب                األمن العام -أ

 

 هو :   العام الذي  تأسس فيه  جهاز الدفاع المدني -77

 م  1457 -د                         م 1455 -ج                        م  1456  -ب                      م1451 -أ
 

 :  هو فر شروط السالمة العام في المبانيالتأكد من توا الذي من واجباته هاز االمني جال -77

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

 هو: ات والكوارث واإلشراف عليهارتوفير وسائل وأدوات اإلنذار من الغا الذي من واجباته هاز جال -79

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

 

وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية ، حماية األرواح والممتلكات العامة الذي من واجباته هاز االمني جال -04

 هو :  والسالمة العامة ومتابعتها

  الدفاع المدني -د       المخابرات العامة                 -ج            قوات الدرك        -ب                العاماألمن  -أ

 

 : واجبات الدفاع المدنيواحدة من اآلتية ليست من  -07

 عتها. وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية والسالمة العامة ومتاب، ية األرواح والممتلكات العامةحما -أ

 فر شروط السالمة العام في المباني.التأكد من توا -ب

 ات والكوارث واإلشراف عليها. رتوفير وسائل وأدوات اإلنذار من الغا -ج

 .حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة  -د

 

  :م7960تأسس في عام الجهاز األمني الذي   -00

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

 العام الذي تأسس فيه جهاز المخابرات العامة هو :  -03

 م  1457 -د                         م 1464 -ج                        م  1456  -ب                      م1451 -أ
 

القوانين السارية على ضباط وأفراد القوات  يسري على ضباطه وأفراده   مني ذو صبغة عسكرية جهاز أال -00

  : هو المسلحة األردنية

  الدفاع المدني -د                       المخابرات العامة -ج            قوات الدرك        -ب                األمن العام -أ
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 : جهاز  هي أحدى مهام  وتحليلها ، وتقديمها إلى صانع القرار السياسيمعلومات الجمع  -05

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

 

 : جهاز  هي أحدى مهام  يولد فعال  مادي ا تخريبي االتخريب الفكري الذي  مقاومة -06

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

األفراد والجماعات التي تمارسه ،وضبط عناصرها  وتتبع  ، ومكافحة اإلرهاب بصوره كافةالتخريب المادي  مقاومة  -07

 : جهاز هي أحدى مهام . وإحالتهم إلى القضاء

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

بها رئيس الوزارة بأوامر خطية وتحمل هذه األعمال  وم  باألعمال والمهام التي يكلفه الجهاز األمني الذي يق -07

 : هو  طابع السرية 

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

 األدني عالوة هو:يحمل ضباطه جميعهم  الدرجة الجامعية األولى بالحد  يقوم على تنفيذ مهامه الجهاز األمني الذي -09

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

 

 بعناية ووفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي هو: ختارون ضباطهُ  فيه يقوم على تنفيذ مهامه الجهاز األمني الذي -34

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

 

 الجهاز األمني الذي يتعامل في سبيل تحقيق مهامه، وفق القوانين والتشريعات النافذة . -37

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

 : هومواكبة المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية ب على تنفيذ مهامهيقوم الجهاز األمني الذي  -30

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

 هو :  المواطن وحريته الجهاز األمني الذي يقوم على االلتزام التام بمعايير حقوق اإلنسان ، واحترام كرامة -33

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

 

 ستهدف زعزعة أمن الوطن واستقرارهإحباط الكثير من المخططات اإلرهابية التي تالجهاز األمن الذي أستاطاع  -30

 الدفاع المدني -د                       المخابرات العامة -ج            قوات الدرك        -ب                العاماألمن  -أ
 
 

  :م0447تأسس في عام الجهاز األمني الذي  -35

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

 العام الذي تأسس فيه قوات الدرك هو : -36

 م2114 -د   م                              2111 -ج  م                     2116  -ب                    م2115 -أ

 

  هوتوفير البيئة اآلمنة للمواطن األردني  الذي من واجباتههاز االمني جال -37

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

  هو:   حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولةالذي من واجباته هاز االمني جال -37

 الدفاع المدني -د                       المخابرات العامة -ج                   قوات الدرك -ب                األمن العام -أ 
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 :  هو حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكةالذي من واجباته هاز االمني جال -39

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

 

  هو: حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسيةالذي من واجباته هاز االمني جال -04

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

 

 و:ه المظلة األمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية والرياضيةتوفير الذي من واجباته هاز االمني جال -07

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

 

توزيع المساعدات العينية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات  عن طريقتقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين  -00

 هي أحدى  واجبات : األخرى

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

 

 و:ه إلنجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية والنقابية توفير البيئة اآلمنةالذي من واجباته هاز االمني جال -03

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

 واحدة من اآلتية ليست من واجبات قوات الدرك هي :  -00

 حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة.  -ب       توفير البيئة اآلمنة للمواطن األردني.  -أ

 المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال.  -د      حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة. -ج
 

 واحدة من اآلتية ليست من واجبات قوات الدرك هي : -05

 توفير المظلة األمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية والرياضية.  -ب      حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية -أ

 المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض   -د توفير البيئة اآلمنة إلنجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية  -ج

 

 هو :  في التصدي لإلرهاب والتخريب ولعب دورافي مجال التعاون الدولي ، أسهم الجهاز األمني الذي  -06

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

 هو : .ة محاوالت الختراق المجتمع األردني الجهاز األمني الذي مهامة محاربة أي -07

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

 : أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها من -07

 توفير المظلة األمنية للمهرجانات -ب          لمواطنيهااألمن واالستقرار تحقيق -أ 

 فر شروط السالمة العام في المبانيالتأكد من توا  -د       تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين -ج

 

 :مجاالت التطور التي شهدها جهاز الدفاع المدني من  -09

 السالمة العام في المبانيفر شروط التأكد من توا  -.       بتأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم  -أ

 تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني -د       تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين -ج

 

 :مجاالت التطور التي شهدها جهاز الدفاع المدني من  -54

 المبانيفر شروط السالمة العام في التأكد من توا  -ب      افتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق -أ

 تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني -د          تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين -ج
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 الوحدة السابعة / الحياة االقتصادية في األردن

 الدرس األول : الزراعة في األردن

 

 العمل في قطاع :  في عهد اإلمارة السمة البارزة لسكان الريف -7

 الزراعة والسياحة -الزراعة والتجارة         د -الزراعة والصناعة        ج -ب          والرعيالزراعة  -أ

 :  هو7906النشاط االقتصادي الرئيس للسكان بعد حصول األردن على االستقالل عام  -0 

 السياحة -التجارة                          د -الصناعة                     ج  -ب                     الزراعة -أ

 من عوامل تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الماضية في االردن :   -3

 تطور قطاعات االقتصاد األخرى -ب                                      المال ضعف رأس  -أ

 ضعف التسويق الزراعي داخليًا وخارجيًا -دلتشريعات والقوانين الناظمة له.                    ا -ج

 

 واحدة من اآلتية ليست من عوامل تراجع العمل في القطاع الزراعي في العقود الماضية في االردن :  -0

 بعض سكان الريف والبادية إلى المدن هجرة  -تطور قطاعات االقتصاد األخرى                                 ب -أ

 التشريعات والقوانين الناظمة له  -تراجع العمل في الزراعة  وبخاصة الزراعة البعلية          د -ج

 

 من ادوار الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي : -5

 ولة في مشاريع الحصاد المائي توسع الد -بتقديم القروض للمزارعين والخدمات اإلرشادية والبيطرية       -أ

 تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها -د                    شق قناة الملك عبدالله على نهر اليرموك         -ج

 

 من ادوار الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي : -6

 الدولة في مشاريع الحصاد المائي توسع  -إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له.             ب -أ

 تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها -د       شق قناة الملك عبدالله على نهر اليرموك      -ج

 

 من ادوار الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي : -7

 في مشاريع الحصاد المائي توسع الدولة  -بإعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية .      -أ

 تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها -د                  شق قناة الملك عبدالله على نهر اليرموك        -ج

 
 

 من ادوار الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي : - 7

 توسع الدولة في مشاريع الحصاد المائي  -بتوجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة .         -أ

 تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها -د                    شق قناة الملك عبدالله على نهر اليرموك           -ج

 

 ادوار الحكومات المتعاقبة في دعم القطاع الزراعي : واحدة من اآلتية ليست من  -9

 تقديم القروض للمزارعين والخدمات اإلرشادية والبيطرية . -ين الناظمة له.                 بإصدار التشريعات والقوان -أ

 شراء جميع المحاصيل الزراعية من المزراعين  -إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية       د -ج

 
 

 قطاع الزراعي : ادوار الحكومات المتعاقبة في دعم الواحدة من اآلتية ليست من  -74

 توجيه المزارعين نحو استخدام األنظمة الزراعية الحديثة -إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له.                 ب -أ

 تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها -إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية       د -ج

 

 



 

32 

 

 المنطقة التي أنجز فيها األردن مشروعه الزراعي االول: -77

 الكرك -السلط                     د -ج                        األغوار -باربد                         -أ
 

 :هو  على نهر اليرموك في مطلع الستينيات من القرن الماضي أنجزه األردن مشروع زراعي أول  -70

 سد الملك طالل  -د               سد التنور  -ج                 قناة الملك عبدالله  -ب            سد الوالة   -أ

 

 :في منطقة األغوار  على نهرقناة الملك عبدالله  اقيمت  -73

 زرقاء ماعين  -سيل الزرقاء            د -األردن                    ج -ب                    اليرموك -أ

 

 .مشكالت القطاع الزراعي في األردن ليست من  ةواحدة من اآلتي -70

 وحاجاتهضعف التنبؤ والتخطيط المسبق ودراسة السوق  -ب          موارد المائية                  محدودية ال -أ

 قطاعات االقتصاد األخرى  تطور -د          تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي . -ج

 .مشكالت القطاع الزراعي في األردن ليست من  ةواحدة من اآلتي  -75

 تناقص االراضي الزراعية ذات الجودة العالية  -محدودية الموارد المائية                           ب -أ

 قطاعات االقتصاد األخرى  تطور -د          تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي . -ج
 

 يعد ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق ودراسة السوق وحاجاته من مشكالت التي يعاني منها القطاع : -76

 السياحة -التجارة                          د -الصناعة                     ج  -ب                     الزراعة -أ

 

 القطاع االقتصادي الذي له دور في تعزيز األمن الغذائي هو :  -77

 السياحة -التجارة                          د -الصناعة                     ج  -ب                     الزراعة -أ

 

 واحدة من اآلتية ليست من المحاصيل الزراعية التي انتشرت في عهد اإلمارة :  -77

 الذرة    -الفول                                د  -الشعير                        ج  -القمح                       ب -أ

 واحدة من اآلتية ليست من المحاصيل الزراعية التي انتشرت في عهد اإلمارة :  -79

 الذرة -د       الكرسنة                        -العدس                       ج  -الحمص                  ب -أ

 :من أسباب تناقص االراضي الزراعية ذات الجودة العالية في األردن   -04

 التطور االقتصادي  -الهجرة من الريف إلى المدن         د -قلة مياه األمطار    ج -الزحف العمراني      ب -أ

 

 : األردنتزايد مشكلة التصحر في من أسباب  -07

 تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي -الهجرة من الريف إلى المدن     د -قلة مياه األمطار   ج -الزحف العمراني    ب -أ

 

 ضعف التسويق داخلي ا وخارجي ا . من مشكالت التي يعاني منها القطاع : يعد -00

 السياحة -التجارة                          د -ج     الصناعة                  -ب                     الزراعة -أ
 

 واحدة من اآلتية ليست من السدود التي أنشئت في االردن :  -03

 سد الملك طالل  -د               سد التنور  -ج                  سد الويدان -ب            سد الوالة   -أ
 

 واحدة من اآلتية ليست من السدود التي أنشئت في االردن :  -00

 سد وادي العرب -د                سد الوحدة  -ج                  سد الويدان -ب             سد الكفرين -أ
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 واحدة من اآلتية ليست من السدود التي أنشئت في االردن :  -05

 سد وادي العرب -د                سد الوحدة  -ج                  انسد الويد -ب سد الموجب            -أ

 

 من المحاصيل الزراعية التي انتشرت في عهد اإلمارة :  -06

 الحمضيات  -لذرة                            دا -ج     البصل                  -القمح                           ب-أ

 كل من اآلتي من المحاصيل الزراعية التي انتشرت في عهد اإلمارة ما عدا :  -07

 الذرة -الفول                              د -الشعير                     ج -القمح                          ب-أ

  الزراعية التي انتشرت في عهد اإلمارة ما عدا :كل من اآلتي من المحاصيل  -07

 الذرة -العدس                              د -الحمص                  ج -الكرسنة                      ب-أ

 من المنتجات الحيوانية التي انتشرت في عهد اإلمارة ما عدا :  كل من اآلتي -09

 االعالف -د                             الجلود    -الصوف              ج  -مشتقات الحليب           ب -أ

 

 ماعدا :  توسع الدولة في مشاريع الحصاد المائي  كل من اآلتي من أسباب -34

 األعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي لحاجة الزراعة -قلة مصادر المياه في األردن .               ج -أ

 الزحف العمراني -تناقص المياه المخصصة للري             د -ج

 

 من أهم مشاريع الحصاد المائي في االردن : -37

 استخدام األنظمة الزراعية الحديثة . -ب                إنشاء السدود والحفائر الترابية الحافظة للمياه -أ

 المطر الصناعي -زراعة نباتات تتحمل الجفاف                                  د -ج

 

 مشاريع الحصاد المائي في االردن :من أهم  -30

 استخدام األنظمة الزراعية الحديثة . -ب                     تنظيم حفر اآلبار االرتوازية واستغاللها  -أ

 المطر الصناعي -زراعة نباتات تتحمل الجفاف                                  د -ج
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 الصناعة  والتجارة في األردنالوحدة السابعة / الدرس الثاني : 

 من القطاعات المهمة المكونة لالقتصاد الوطني والدافعة لعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعيةالذي يُعد القطاع  -7

 الزراعة والسياحة -الصناعة والتجارة         د -ج    الزراعة والصناعة       -ب          الزراعة والرعي -أ

 

 القطاع االقتصادي الذي يلعب دورا في تحسين الدخل الفردي:  -0

 الزراعة والسياحة -الصناعة والتجارة         د -ج     الزراعة والصناعة     -ب          الزراعة والرعي -أ
 

 القطاع االقتصادي الذي له دور في جذب االستثمارات االقتصادية المختلفة:  -3

 الصناعة والسياحة -الصناعة والتجارة         د -الزراعة والصناعة        ج -ب          الزراعة والرعي -أ
 

 عام: عمانتم إقامة أول معرض زراعي صناعي في  -0

  م1426  -د                 م 1424 -ج           م     1423  -ب                    م1425 -أ
 

 في األردن هي: أول معرض زراعي صناعي  المدينة التي أقيم فيها  -5

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

 

 .قطاع الصناعة بعد االستقالل شهدها  ات التيالتطورمن  -6

 التوسع في تأسيس الشركات الصناعية  -ب  تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية         -أ

 إنشاء المدن الصناعية المؤهلة -تطور الصناعات اإللكترونية                          د -ج

 

 :قطاع الصناعة بعد االستقالل شهدها  ات التيالتطورمن  -7

 تزايدت المؤسسات الحرفية في المدن األردنية الرئيسة.  -ب  تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية         -أ

 إنشاء المدن الصناعية المؤهلة -تطور الصناعات اإللكترونية                          د -ج

 

 :وصل عدد الشركات الصناعية في مجال المطاحن واألغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية بعد االستقالل  -7

 شركة 25   -د                شركة 23 -ة                        جشرك 22 -ب               شركة 24 -أ
 

 : شكلت المنتجات الصناعية في السنوات الثالث األخيره من مجمل الصادرات الوطنية  ما نسيته -9

 %42 -د                           %43                        %45  -ب                     %41 -أ

 

 :الصناعي  األردني  التي شهدهاالتطورات واحدة من اآلتية ليست من  -74

 تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية            -أ

 تطور الصناعات الكيماوية  -ب 

 تطور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية وقطاعة الحياكة واأللبسة . -ج

   المؤسسات الحرفية في المدن األردنية الرئيسة تزايد -د
 

 :الصناعي  األردني  التي شهدهاالتطورات واحدة من اآلتية ليست من  -77 
 الحرة  إنشاء المدن الصناعية المؤهلة والمناطق -ب           تطور الصناعات اإللكترونية .      -أ 

   المؤسسات الحرفية في المدن األردنية الرئيسة تزايد -د                      تطور الصناعات الكيماوية -ج
 

 تطورها في األردن :ومن الصناعات التعدينية والتحويلية التي شهد القطاع الصناعي  -70

 صناعة البالستيك  -صناعة الورق                   د -ج       صناعة االودية      -ب    صناعة الزجاج        -أ
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 تطورها في األردن :ومن الصناعات التعدينية والتحويلية التي شهد القطاع الصناعي  -73

 صناعة البالستيك  -صناعة الورق                   د -ج       صناعة االودية      -ب         البوتاسصناعة  -أ

 

 تطورها في األردن :وات التعدينية والتحويلية التي شهد القطاع الصناعي من الصناع -70

 صناعة البالستيك  -صناعة الورق                   د -ج       صناعة االودية      -ب        الفوسفاتصناعة  -أ

 

 تطورها في األردن :ومن الصناعات التعدينية والتحويلية التي شهد القطاع الصناعي  -75

 صناعة البالستيك  -صناعة الورق                   د -ج       صناعة االودية      -ب         اإلسمنتصناعة  -أ

 

 تطورها في األردن :والتي شهد القطاع الصناعي الكيماوية الصناعات من  -76

 صناعة البالستيك  -صناعة الورق                   د -ج       صناعة االودية      -ب    صناعة الزجاج        -أ

  

 :المؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن من  -77

 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -ب                         مؤسسة المناطق الحرة -أ

 مؤسسة المواصفات والمقايس -د  المؤسسة االستهالكية المدنية .              -ج

 

 :المؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن من  -77

 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -ب                          بنك اإلنماء الصناعي -أ

 ايسمؤسسة المواصفات والمق -المؤسسة االستهالكية المدنية .               د-ج

 

 :المؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن من  -79

 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -ب                   مؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية -أ

 مؤسسة المواصفات والمقايس -المؤسسة االستهالكية المدنية .                                   د-ج

 

 :المؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن واحدة من اآلتية ليست من  -04

 مؤسسة المناطق الحرة. -بنك اإلنماء الصناعي .                                        ب -أ

 مؤسسة المواصفات والمقايس -د .            مؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية -ج
 

 ع االقتصادي :القطامنها  نيعايصغر حجم السوق المحلي من المشاكل التي   -07

 السياحة -التجارة                          د -ج                     الصناعة  -ب               الزراعة       -أ
 

 من المشاكل التي يعاني منها القطاع االقتصادي : ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة  -00

 السياحة -التجارة                          د -ج                     الصناعة  -الزراعة                     ب -أ
 

 ي :االقتصاداألوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير من المشاكل التي يعاني منها القطاع  -03

 السياحة -التجارة                          د -ج                     الصناعة  -ب               الزراعة       -أ
 

 تي يعاني منها القطاع االقتصادي: ضعف رأس المال من المشاكل ال -00

 السياحة -التجارة                          د -ج                     الصناعة  -الزراعة                     ب -أ
 

 من المشاكل التي يعاني منها القطاع االقتصادي: تدني القدرة التنافسية في األسواق العالمية  -05

 السياحة -التجارة                          د -ج                     الصناعة  -الزراعة                     ب -أ
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 :يالمشكالت التي تواجه القطاع الصناعواحدة من اآلتية ليست من  -06

 صغر حجم السوق المحلي -ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات المتطورة.             ب -أ

 ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص -د       تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية . -ج
 

 :يالمشكالت التي تواجه القطاع الصناعواحدة من اآلتية ليست من  -07

 حد من القدرة على التصدير            األوضاع اإلقليمية المحيطة التي ت -صغر حجم السوق المحلي                       ب -أ

 ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص -د     ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة.      -ج

 

 في األردن في عهد اإلمارة بالضعف: اتصفالقطاع االقتصادي الذي  -07

 السياحة -د                          التجارة -ج                     الصناعة  -الزراعة                     ب -أ

  نشطت التجارة في االردن بعد الحرب: -09

 النكسة  -النكبة                             د -ج  العالمية األولى              -ب             العالمية الثانية -أ

 

  أنظار التجار من البالد العربية المجاورة بعد الحرب : عمان محط  أصبحت  -34

 النكسة  -النكبة                             د -العالمية األولى              ج -ب            العالمية الثانية -أ
 

 العالمية الثانية:  محط  أنظار التجار من البالد العربية المجاورة بعد الحرب المدينة األردنية التي اصبحت -37

 السلط -عمان                           د -اربد                    ج -ب                       الزرقاء -أ
 

 اإلجراءات التجارية التي اتخذتها األردن مع الدول العربية : من  -30

 الترانزيت بين الدول العربية المجاورة عبر األردن.نشاط تجارة   -بإزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال            -أ

 توفير البنية التحتية -د جذب االستثمار.                                    -ج

 

 .التي اتخذتها األردن مع الدول العربية التجارية اإلجراءات من  -33

 جذب االستثمار -ب         مع الدول العربية إعفاء المنتجات المحلية من رسوم استيراد -أ

 تسهيل تحويل العمالت األجنبية . -إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال                                   د -ج

 

 في االردن : البرامج اإلصالحية  لنظام التجارة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة من  -30

 نشاط تجارة الترانزيت بين الدول العربية المجاورة عبر األردن.  -ب        إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال -أ

 إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  -توفير البنية التحتية                               د -ج

 

 في االردن : قبة البرامج اإلصالحية  لنظام التجارة التي تبنتها الحكومات المتعا اآلتية ليست من منواحدة  -35

 إزالة القيود أمام انتقال رؤوس األموال  -ب                                    جذب االستثمار -أ

 توقيع اتفاقيات تجارية عدة.  -د    توفير البنية التحتية                           -ج 

 

 :  مع المنظمات الدولية و دول العالم التي وقعتها واحدة من اآلتية ليست االتفاقيات التجارية -36
 الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي. اتفاقية -ب                 اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية   -أ

     لكبرىالعربية ااتفاقية منطقة التجارة الحرة  -د    اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية . -ج
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 : من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في األردن -37

 مؤسسة المدن الصناعية -مؤسسة المناطق الحرة                         ب -أ

 مؤسسة المواصفات والمقايس -دبنك اإلنماء الصناعي                          -ج
 

 : بالقطاع التجاري وتطويره في األردنمن المؤسسات التي تعنى  -37

    مؤسسة المدن الصناعية -ب   ناطق الحرة        مؤسسة الم -أ

 المؤسسة االستهالكية المدنية -د   اء الصناعي       بنك اإلنم -ج 
 

 : من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في األردن -39

 مؤسسة المدن الصناعية -مؤسسة المناطق الحرة                         ب -أ

 ( (JEDCOالمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -دبنك اإلنماء الصناعي                          -ج
 

 :األردنمن المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في واحدة من اآلتية ليست من  – 04

 (  (JEDCOالمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -الغرف التجارية .                             ب -أ

 مؤسسة المناطق الحرة      -المؤسسة االستهالكية المدنية .           د -ج 

 

   
 

 :وتطويره في األردنمن المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري واحدة من اآلتية ليست من  -07

 (  (JEDCOالمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -ب                مؤسسة المواصفات والمقايس -أ

 مؤسسة المناطق الحرة                         -المؤسسة االستهالكية المدنية .            د -ج 
 

 تحديات االنفتاح االقتصادي ، وضعف المنافسة من المشاكل التي يعاني منها القطاع االقتصادي :  -00

 السياحة -دالتجارة                           -ج                     الصناعة  -الزراعة                     ب -أ

 تج المحلي من المشاكل التي يعاني منها القطاع االقتصادي : ارتفاع نسبة المستوردات ، وانخفاض نسبة الصادرات للنا -03

 السياحة -دالتجارة                           -ج                     الصناعة  -الزراعة                     ب -أ

 

 :المشكالت التي تواجه قطاع التجارة في األردنواحدة من اآلتية ليست من  -00

 عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة  -ب                                     عجز الميزان التجاري األردني -أ

 صغر حجم السوق المحلي -د                 تحديات االنفتاح االقتصادي ، وضعف المنافسة -ج

 

 الدولة التي تقع فيها مدينة دافوس هي : -05

 هولندا  -د                          سويسرا -جالنرويج                       -السويد                      ب -أ

 

 : هي م 7977المدينة التي بدأت فيها سلسلة مؤتمرات المنتدي االقتصادي العالمي عام  -06

 لندن -د                         دافوس -ج                     باريس -ب                      روما  -أ
 

 

 بدأت سلسلة  المنتدي االقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في عام: -07

 م1475 -م                               د1472 -م                 ج1473 -ب                   م1471 -أ
  

 في منطقة البحر الميت :بلغ عدد مؤتمرات دافوس التي استضافها األردن  -07

 سبع مؤتمرات -د           خمس مؤتمرات   -ج   ست مؤتمرات     -ب             ثماني مؤتمرات -أ
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 :عامفي األردن صدر قانون تشجيع االستثمار  -09 

 1447 -م                          د1443 -ج                   م1445  -م                             ب1441 -أ

     

 هيئة حكومية مستلقة تأسست عام: ،هيئة االستثمار األردنية  -54

  2115 -د                       2114 -ج                         2113 -ب                            2112 -أ

 

 : األردن في عهد الملك عبدالله الثانيمظاهر تشجيع االستثمار في  من -57
 إنشاء هيئة االستثمار األردنية -بتوقيع اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية              -أ

 ي.الشراكة بين األردن واالتحاد األوروب اتفاقية -اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .    د -ج
 

 : مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبدالله الثاني من -50
 إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة -بتوقيع اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية              -أ

 ي.الشراكة بين األردن واالتحاد األوروب اتفاقية -اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .    د -ج

 

 : مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبدالله الثاني من -53

 يةتوفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناع -بتوقيع اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية              -أ

 ي.الشراكة بين األردن واالتحاد األوروب اتفاقية -اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .    د -ج

 

 : مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبدالله الثاني من -50
 إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة -العالمية             بتوقيع اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة  -أ

 ي.الشراكة بين األردن واالتحاد األوروب اتفاقية -اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .    د -ج

 

 : االستثمار في األردن في عهد الملك عبدالله الثانيمظاهر تشجيع  من -55
 إنشاء مشروع العبدلي في عمان  -بتوقيع اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية              -أ

 ي.الشراكة بين األردن واالتحاد األوروب اتفاقية -اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية .    د -ج

 

 :مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبدالله الثانيواحدة من ليست من  -56

 إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . -إنشاء هيئة االستثمار األردنية .                               ب  -أ

 يالشراكة بين األردن واالتحاد األوروب اتفاقية توقيع -طريق المناطق الصناعية.       د توفير البنية التحتية عن -ج

 
 

 :مظاهر تشجيع االستثمار في األردن في عهد الملك عبدالله الثانيواحدة من ليست من  -57

 إنشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة ، مثل مشروع العبدلي في عمان. -أ

 لتشجيع االستثمار. واالتفاقياتإصدار العديد من القوانين  -ب
 إنشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة -ج

 العالمية   توقيع اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة  -د

 

بهدف توحيد التشريعات الخاصة ، والحد من ازدواجية األدوار  م 0470عام  هيئة حكومية مستلقة تأسست -57

 هي :  والمهام والصالحيات

 المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  -هيئة االستثمار األردنية                           ب -أ

 النتخابالهيئة المتسقلة  -إدارة االستثمارات الحكومية                    د -ج
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 واحدة من اآلتية ليست من الصناعات التي قامت في  عهد اإلمارة : -59

 االسمنت  -د       والغزل         النسيج -صناعة الذهب والفضة                ج -النجارة                ب -أ

 

 واحدة من اآلتية ليست من الصناعات التي قامت في  عهد اإلمارة : -64

 صناعة الزجاج   -معاصر الزيتون                د  -ج        مطاحن الحبوب         -صناعة البسط              ب -أ

 

لمنح المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله األردن النافذة االستثمارية  في مؤتمر دافوس في البحر الميت  طرح -67

 :في مدة

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

 

 من أسباب عجز الميزان التجاري األردني : -60

 ة ضعف المنافس -انخفاض نسبة الصادرات     د -ارتفاع نسبة الصادرات   ج  -انخفاض نسبة المستوردات       ب -أ

 

 : من الدول التي وقعت األردن معها اتفاقيات تجارية  -63

 بريطانيا  -الصين                       د -روسيا              ج -الواليات المتحدة األمريكية              ب -أ

 

 : التي وقعت األردن معها اتفاقيات تجارية  االتحادات الدوليةمن  -60

 االتحاد الخليجي -االتحاد االمريكي               د -االتحاد االفريقي        ج -باالتحاد االوروبي           -أ

 

 من الصناعات التي كانت قائمة في عهد اإلمارة :  -65

 البسط         -األدوية                       د -التعدين                            ج -الزجاج                   ب -أ

 

 ارتفاع نسبة المستوردات  وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي عجز : بسمى -66

 الميزان التجاري   -الميزان االقتصادي              د -الموازنة                            ج -الميزان الصناعي      ب -أ

 

 ما عدا : أهداف تأسيس هيئة االستثمار األردنية  اآلتي من منكل  -67

 توحيد التشريعات الخاصة  -ب                                                  تشجيع االستثمار  -أ

 رلتشجيع االستثما واالتفاقياتإصدار العديد من القوانين  -د            الحد من ازدواجية األدوار والمهام والصالحيات-ج
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 السياحة في االردن: الوحدة السابعة / الدرس الثالث 

 : مقومات السياحة في األردنواحدة من اآلتية ليست من  -7

 المواقع األثرية والتاريخية. -ب               وقع وطرق المواصالت .         مال -أ

 سياحة المهرجانات -د                       المرافق والخدمات السياحية  -ج

 

 : مقومات السياحة في األردنواحدة من اآلتية ليست من  -0

 المواقع األثرية والتاريخية. -ب                                البيئة اآلمنة والمستقرة . -أ

 سياحة المهرجانات -د             الخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن -ج

 

 قارات : يتميز األردن بموقع متوسط وحلقة وصل بين -3

 باوأوروآسيا وإستراليا  -امريكا      دآسيا وإفريقيا و  -ج     وأوروبا آسيا وامريكا  -ب     آسيا وإفريقيا وأوروبا -أ

 

 المدينة االردنية التي تسهم في استقبال السياح من مختلف دول العالم:  -0

 العقبة -عمان                           د -ج          اربد               -ب                                  معان  -أ

           

 يبلغ عدد المواقع األثرية في األردن  المسجل في مختلف مناطق المملكة :  -5

 ألف  15 -د                            ألف  12 -ج               ألف   14 -ب                              ألف13 -ا

 :في األردن السياحة الثقافيةمن مواقع   -6

 جميع ماذكر -دالقصور الصحراوية                    -جرش               د  -متحف األردن                     ب -أ

 

 ع من السياحة:انوأ تعُد من  زيارة المواقع التاريخية واألثرية والمتاحف السياحة التي تقوم على  -7

 الدينية  -الببئية                                 د -عالجية                           ج -ب                          ثقافية -أ

 

 زيارة األماكن الجبلية والغابات صيف ا ، والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء، والمحميات الطبيعية السياحة التي تقوم -7

 :تعُد من  أنواع من السياحة

 الدينية  -د                                الببئية -عالجية                           ج -ثقافية                          ب -أ

 

 :ياحةمن السأنواع تعُد من  عقد المؤتمرات االقتصادية وغيرها والتمتع بزيارة المواقع السياحيةالسياحة التي تقوم  -9

 الدينية  -د                                المؤتمرات -جعالجية                            -ثقافية                          ب -أ

 

 المدينة التي تقع فيها حمامات عفرا هي :  -74

 الكرك  -الشونة الشمالية                           د -مادبا                    ج -ب                       الطفيلة -أ
 

 هي :  ماعينالمدينة التي تقع فيها حمامات  -77

 الكرك  -د  الشونة الشمالية                          -ج                    مادبا -الطفيلة                       ب -أ
 

 :المدينة التي تقع فيها الحمة األردنية هي  -70

 الكرك  -د                           الشونة الشمالية -ج                    مادبا -ب                       الطفيلة -أ

 يعد زيارة موقع المغطس على نهر االردن من أنواع السياحة :  -73

 الدينية  -د                                المؤتمرات -جعالجية                            -ثقافية                          ب -أ
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  من المناطق السياحية في االردن والتي تعد من المصايف :  -70

 موقع المغطس -د         مة األردنية            الح -العقبة والبحر الميت         ج -ب                        دبين  -أ

 

 من المناطق السياحية في االردن والتي تعد من المصايف :   -75

 موقع المغطس -الحمة األردنية               د -ج       العقبة والبحر الميت     -ب                      عجلون  -أ

 

 من المناطق السياحية في االردن والتي تعد من المشاتي :   -76

 موقع المغطس -الحمة األردنية               د -ج       العقبة والبحر الميت     -ب                      عجلون  -أ

 

 من مناطق المحميات في االردن : -77

 موقع المغطس -د      الحمة األردنية              -ج               االزرق -ب                      اربد -أ

 

 من مناطق المحميات في االردن : -77

 موقع المغطس -د      الحمة األردنية              -ج               ضانا -ب                      اربد  -أ

 

 .في األردن  التي تواجه قطاع السياحةالمشكالت  ليست من ةواحدة من اآلتي -79

 عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة  -بتدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية        -أ

 ضعف المنافسة -دضعف التسويق والترويج السياحي داخليًا وخارجيًا      - ج

 

 .في األردن  التي تواجه قطاع السياحةالمشكالت  واحدة من اآلتية ليست من  -04

 عدم االستقرار السياسي السياسي واألمني في المنطقة  -تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية       ب -أ

 ضعف المنافسة -د ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص .            -ج

 

 ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص من المشكالت التي يعاني منها القطاع االقتصادي :  -07

 السياحي -د                          التجاري -الصناعي                     ج  -الزراعي                     ب -أ
 

 ي يعاني منها القطاع االقتصادي : ضعف التسويق والترويج داخلي ا وخارجي ا  من المشكالت الت -00

 السياحي -د                          التجاري -الصناعي                     ج  -الزراعي                     ب -أ
 

 يعد موقع المغطس من المواقع الدينية التي تقع على نهر: -03

 العوجا  -د                       سيل الزرقاء   -ج         اليرموك             -ب                       االردن -أ
 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الدينية  في األردن :     – 00

 أم قيس  -دبين                             د  -جبل نيبو               ج  -البترا                      ب -أ
 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الدينية  في األردن :     -05

 أم قيس  -دبين                             د  -اضرحة الصحابة                ج  -البترا                      ب -أ
 

     من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الدينية  في األردن : -06

 أم قيس  -دبين                             د  -موقع المغطس               ج  -البترا                      ب -أ
 

 :     من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الدينية  في األردن -07

 أم قيس  -دبين                             د  -ج  الكنائس البيزنطية               -البترا                      ب -أ
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 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة العالجية  في األردن :     -07

 حمامات ماعين -دبين                             د  -الكنائس البيزنطية               ج  -البترا                      ب -أ
 

 لسياحة العالجية  في األردن :   المواقع السياحية التي تعد مثاال على امن  -09

 ات عفرا محما -دبين                             د  -الكنائس البيزنطية               ج  -البترا                      ب -أ

 

 ردن :    من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة العالجية  في األ -34

 الحمة االردنية -دبين                             د  -الكنائس البيزنطية               ج  -البترا                      ب -أ

 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة العالجية  في األردن :     -37

 البحر الميت  -دبين                             د  -يزنطية               جالكنائس الب  -العقبة                     ب -أ

 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -30

 ات عفرا محما -ددبين                               -الكنائس البيزنطية               ج  -البترا                      ب -أ

 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -33

 ات عفرا محما -د  دبين                       -الكنائس البيزنطية               ج  -متحف االردن                    ب -أ

 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -30

 ات عفرا محما -د    دبين                 -ج     الكنائس البيزنطية            -المتحائف التراثية                     ب -أ

 

 األردن :      من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في -35

 ات عفرا محما -د    دبين             -ج     الكنائس البيزنطية         -القصور الصحراوية                      ب-أ

 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -36

 ات عفرا محما -د    دبين                     -طية               جالكنائس البيزن  -ب           متحف التراث األردني -أ
 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -37

 ات عفرا محما -د    دبين                      -الكنائس البيزنطية               ج  -ب           متاحف الحياة الشعبية  -أ
 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -37

 ات عفرا محما -د   دبين                         -الكنائس البيزنطية               ج  -ب                      ام قيس        -أ
 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -39

 ات عفرا محما -دبين                             د  -الكنائس البيزنطية               ج  -ب       قلعة الشوبك        -أ
 

 ألردن :    من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  ا -04

 ات عفرا محما -دبين                             د  -الكنائس البيزنطية               ج  -ب    قلعة عجلون          -أ

 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -07

 ات عفرا محما -دبين                             د  -ج              الكنائس البيزنطية   -ب        قلعة الكرك         -أ
 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الثقافية في  األردن :     -00

 ات عفرا محما -دبين                             د  -الكنائس البيزنطية               ج  -ب             جرش         -أ
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 الوحدة الثامنة / الحياة االجتماعية والتعليمة في االردن

 الدرس االول: تطور الحياة االجتماعية في االردن 

 

 :مظاهر تطور المجتمع األردنياآلتية ليست من  واحدة من -7

 تزايد  الهجرات الداخلية   -تزايد النمو السكاني                                     ب -أ

                .تغير في بعض وظائف التقليدية  -د    التغير في شكل األسره األردنية                  -ج

 

 :مظاهر تطور المجتمع األردنياآلتية ليست من  واحدة من -2

 االهتمام بقطاع الشباب في المجتمع       -بتزايد دور المرأة في المجتمع األردني                  -أ 

 المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -د                                      رعاية ذوي اإلعاقة  -ج 

 

 :مظاهر تطور المجتمع األردنياآلتية ليست من  واحدة من -3

 اإلقبال المتزايدة على التعليم . -ب        التغير في النظرة إلى بعض القضايا االجتماعية السائدة .    -أ

 المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -رعاية ذوي اإلعاقة                                                      د -ج

 

 من مظاهر تطور المجتمع األردني:  -0

 المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -تزايد دور المرأة في المجتمع األردني                ب -أ

 تزايد  الهجرات الخارجية.  -ج                     .التقليديةتغير في بعض وظائف  -ب

 

 : هاتعرف ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات بأن -5

 انى التركيب العمري للسك -التركيب النوعي للسكان      د -الكثافة السكانية     ج -الزيادة الطبيعية للسكان     ب -أ

 

 من  اسباب ) عوامل (  إرتفاع عدد السكان في األردن :واحدة من اآلتية ليست  -6

 انخفاض نسبة الوفيات   -ارتفاع نسبة المواليد                                              ب -أ

 المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -الهجرات القسرية من الدول المجاورة إلى األردن        د -ج

 

   ها إلى االردن هو : موجات اللجوء الناتجة عنواألزمة السورية  العام الذي حدثت فيها  -7

 2113 -د                     م  2112 -ج               م2113 -ب                            م2111 -أ

 

 :عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج العربي بعد حرب الخليج الثانية عام  -7

 م 1414 -د                           1441 -ج               2112  -ب                           م1441 -أ

 

 :واحدة من اآلتية ال تعد من من األثار السليبة للهجره الداخلية في األردن  -9

 رياالختناق المرو -ارتفاع األسعار.        د -تراجع الطلب على الغذاء.    ج -ارتفاع الكثافة السكانية في المدن.   ب -أ

 

 واحدة من اآلتية ال تعد من من األثار السليبة للهجره الداخلية في األردن : -74

 تراجع الطلب على الغذاء.   -ارتفاع الكثافة السكانية في المدن.                       ب -أ

 ظهور المشكالت االجتماعية واإلسكانية -ارتفاع األسعار.                                          د -ج
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 :نمو المدن األردنية من أسباب  -77

     من البادية والريف إلى المدن.المتزايدة  الهجرة  -أ

 .م1467وحرب عام م 1441الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام   -ب

 عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج العربي بعد حرب الخليج الثانية -ج

 هجرة العراقيين إلى األردن  بعد حرب الخليج الثانية -د

 
 

 واحدة من اآلتية ليست من اإلجراءات التي بذلتها الحكومات األردنية للحد من هجرة المواطنيين إلى المدن: -70

 االرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية .  -إعادة النظر في أسباب االستقرار في األرياف والبوادي .         ب -أ

 مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة -د                 توفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة -ج

 

 بذلتها الحكومات األردنية للحد من هجرة المواطنيين إلى المدن:واحدة من اآلتية ليست من اإلجراءات التي  -73

 االرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية .  -.         بإنشاء  الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية -أ

 ل والحياة العامةمشاركة المرأة في سوق العم -دتوطين البدو                                                      -ج

 

حدا لحياة االرتحال توطين القبائل البدوية في األردن ووضككع اتخاذ إجراءات ل تم في عهده الذي الهاشككمي  الملك  -70

 واالنتقال هو: 

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب             الحسين بن طالل -أ
 

  :العام الذي تم فيه تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية هو -75

  2115 -د                       2114 -ج                       2113 -ب                            2112 -أ

 

  هو:  إنشاء  الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنيةفي عهده  تم  الملك الهاشمي الذي-76

 طالل بن عبدالله  -د            عبدالله الثاني -ج          الحسين بن طالل   -ب                عبدالله االول     -أ

 

 .الملك جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكان ، ومؤهلة لالستثمار من االجراءات التي اتخذت في عهد -77

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب              الحسين بن طالل -أ
 

حد من الفقر والبطالة ، وتفعيل دور المرأة عن طريق إنشاء المراكز الرفع المستوى المعيشي للسكان البادية ، و -77

 :الملك  النسائية في انحاء البادية. من االجراءات التي اتخذت في عهد

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب           الحسين بن طالل -أ
 

 من اسباب التي جعلت االسرة األردنية الممتدة تحافظ على طابعها المميز في المجتمع األردني لعقود طويلة :  -79
                  . تغير في بعض وظائف التقليدية -ب                   األوضاع األقتصادية . -أ

 المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -د               . ارتفاع مستوى التعليم -ج

 

 من اسباب التي جعلت االسرة األردنية الممتدة تحافظ على طابعها المميز في المجتمع األردني لعقود طويلة :  -04

       . تغير في بعض وظائف التقليدية -.                   بوالمفاهيم االجتماعيةاستمرار التمسك بالقيم  -أ

 المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -ج                                         . ارتفاع مستوى التعليم -ب

 

 :شيوع نمط األسرة النووية في المجتمع األردني في الوقت الحاضرمن اسباب  -07

 استمرار التمسك بالقيم والمفاهيم االجتماعية -األوضاع األقتصادية .                   ب -أ

 المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -د                 ارتفاع مستوى التعليم . -ج
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 :شيوع نمط األسرة النووية في المجتمع األردني في الوقت الحاضرمن اسباب واحدة من اآلتية ليست  -00

 استمرار التمسك بالقيم والمفاهيم االجتماعية -ب            .                 تنوع النشاط االقتصادي -أ

 تزايد الهجرة من الريف إلى المدن.                -د                   .تغير في بعض وظائف التقليدية -ج

 

 :النووية في المجتمع األردني في الوقت الحاضرشيوع نمط األسرة من اسباب واحدة من اآلتية ليست  -03

 ارتفاع مستوى التعليم -ب              .                 تنوع النشاط االقتصادي -أ

 تزايد الهجرة من الريف إلى المدن.                -د                   .المستوى المعيشي للسكانارتفاع  -ج

 

 مظاهر اهتمام الدولة األردنية بالمرأة:واحدة من اآلتية ليست من  -00

 تقلد المناصب العامة في الدولة -التوسع في تعليم المرأة ، وفتح المجال أمام للمشاركة في سوق العمل.   ب -أ

 إنشاء المراكز النسائية في انحاء البادية -م                         د1442تأسيس اللجنة األردنية لشؤون المرأة عام  -ج

 

 واحدة من اآلتية ليست من مظاهر اهتمام الدولة األردنية بالمرأة: -05

 تزايد مشاركة المراة في الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي -في المجالس النبابية والبلدية       ب المشاركة السياسية -أ

 في انحاء البادية إنشاء المراكز النسائية -حماية المراة من صور التمييز والعنف كافة       د -ج

          

 م وكان ذلك في وزارة :7979تقلدت المراة في األردن اول منصب وزاري عام  -06

 د الصناعة والتجارة                 التنمية االجتماعية -ج      السياحة واآلثار       -التربية والتعليم                ب -أ

 

 العام الذي تقلدت فيه المرأة أول منصب وزاري في األردن هو  -07

 م 1445 -د                       م1443 -ج                    م1412 -ب                        م    1474-أ

 

 :هوإنشاء إدارة حماية األسرة  فيه  تم العام الذي -07

 1444 -د                       1447 -ج                         1441 -ب                            1446 -أ

 

 هو : تأسيس اللجنة األردنية لشؤون المرأة  فيه  تم العام الذي -09

 1444 -د                    1442 -ج                         1441 -ب                            1446 -أ

 

  هي:إدارة حماية األسرة الحهة التابعة لها  – 34

  جمعية حقوق المراة -وزراة التنمية االجتماعية    د -اللجنة األردنية لشؤون المرأة     ج -ب     مديرية االمن العام -أ

 

، والمحافظة على ترابط األسرة بوصفها  الجهة السؤولة التي تم انشاها لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل -37

 وحدة أساسية في بناء المجتمع األردني هي : 

 وزارة الصحة   -د     وزارة التنمية االجتماعية   -جاللجنة األردنية لشؤون المرأة      -ب   إدارة حماية األسرة   -أ

  

 : معا كإدارة تابعة لمديرية العام  إنشاء إدارة حماية األسرةتم  -30

 1444 -د                           1446 -ج                     1441 -ب                        م   1447 -أ
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 :أول مشاركة نسائية في البرلمان األردني كانت في عام  -33

 1444 -د                       1443 -ج                         1445 -ب                            1446 -أ

 

 أول مشاركة نسائية في المجالس البلدية  كانت في عام:   -30 

 م1444 -د                         1443 -ج                      1445 -ب                            1446 -أ

 

 هو : األردن على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة فيه  صادقالعام الذي   -53

 1444 -د                    1442 -ج                         1441 -ب                            1446 -أ

 

  :هو وزارة خاصة للشباب فيه  أُنشئت العام الي -36

 1444 -د                    1414 -ج                         1441 -ب                            1466 -أ

 

 هو : مؤسسة رعاية الشباب تابعة لرئاسة الوزراء فيهأصبحت  العام الذي -37

 1444 -د                    1414 -ج                         1441 -ب                            1466 -أ

 

 م :0446التي واجهها إلى الحكومة عام  عبدالله الثاني من رسالة الملكمظاهر االهتمام بقطاع الشباب من  -37

  إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء -ب       واكتشاف طاقاتهم لدعم الشباب ورعايتهم الجميع  دعوة -أ

 م. 2111تشكيل المجلس األعلى للشباب في عام  -د                                       إعالن مبادرة فرسان التغيير -ج
 

 

مبادرة تدريب الشباب، وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفتهم المدنية في القوات في عهده  إطالق الملك الذي  -39

 :المسلحة األردنية للعمل في قطاع اإلنشاءات

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب              الحسين بن طالل  -أ

 

مبادرة فرسكان التغيير، وإشككراك الشككباب في صككنع القرار، والتركيز على العمل الجاد في عهده  إعالنالملك الذي  -04

 والتثقيف السياسي. 

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -ج       طالل بن عبدالله        -ب          الحسين بن طالل -أ

 

  : من االنجازات التي تحققت في عهد الملك  إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء -07

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 هو : تشكيل المجلس األعلى للشباب  فيه  تمالعام الذي  -00

  2114 -د                         2113 -ج                         2112 -ب                            2111 -أ

 

 :الملك عبدالله الثاني  في عهداإلنجازات التي تحققت في قطاع الشباب واحدة من أآلتية ليست من  -03

  م. 2111تشكيل المجلس األعلى للشباب في عام  -أ

 إطالق جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لإلنجاز واإلبداع الشبابي.  -ب

 والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي.  .الشباب في صنع القرارإعالن مبادرة فرسان التغيير، وإشراك  -ج

     واكتشاف طاقاتهم لدعم الشباب ورعايتهم الجميع  دعوة -د
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 :الملك عبدالله الثاني  في عهداإلنجازات التي تحققت في قطاع الشباب واحدة من أآلتية ليست من  -00

      إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء.  -أ

 .إطالق جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية  -ب

 إطالق مبادرة تدريب الشباب، وتشغيلهم بصفتهم المدنية في القوات المسلحة األردنية  -ج 

  لشؤون األشخاص المعوقين  تشكيل المجلس األعلى  -د 
 

  في األردن هي :  المستوى الرسميذوي اإلعاقة على التي اهتمت ب الجهة ( ( الوزارة -05

 المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقين   -ب                 وزارة التنمية االجتماعية -أ

 وزارة الصحة -د     وزارة التربية والتعليم                 -ج

 

 م :0446رسالته للحكومة األردنية عام كما جاء في  رعاية ذوي اإلعاقةب اهتمام الملك عبدالله الثاني مظاهرمن  -06

 عاون مع وزارة التربية والتعليم إطالق مبادرة مدرستي بالت -.                    ببهذه الشريحة من المواطنين االهتمام -أ

 توفير فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة  -د       إنشاء نظام المعلومات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة -ج

 

 هو : لشؤون األشخاص المعوقينتشكيل المجلس األعلى فيه  تم العام الذي  -07

  2114 -د                         2113 -ج                         2112 -ب                            2117 -أ

 

 المظلة القانونية والحقوقية لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن هي : -07

   المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقين -بوزارة التنمية االجتماعية                  -أ

 وزارة الصحة  -د وزارة التربية والتعليم                   -ج

 
 

 المبادرة التي تعني بتوفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة هي :  -09

  مدرستي -د                       حقق -تدريب الشباب                     ج -فرسان التغيير            ب -أ

 

 : إطالق مبادرة مدرستي بالتعاون معتم  -54

 المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقين   -وزارة التنمية االجتماعية                 ب -أ 

 وزارة الصحة -د                     والتعليموزارة التربية  -ج

 

 : إنشاء نظام المعلومات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع تم -57

 المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقين   -ب مديرية األمن العام                            -أ

                  وزارة الصحة وزارة التنمية االجتماعية -د                      وزارة التربية والتعليم -ج

 

 : إطالق مشروع خط الطوارئ للصم بالتعاون معتم  -50

 المجلس االعلى لشؤون األشخاص المعوقين   -ب                            مديرية األمن العام -أ

 وزارة الصحة وزارة التنمية االجتماعية -د      وزارة التربية والتعليم                 -ج

 
                  

 :  إنجازات  المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقينواحدة من ليست من  -53

 .إطالق مبادرة مدرستي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم -أ

  .إنشاء نظام المعلومات الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة  -ب

 تقديم منحة سمو األمير رعد بن زيد لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بالجامعات الرسمية.  -ج

 .واكتشاف طاقاتهم ورعايتهم هم لدعم الجميع  دعوة -د
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 : إنجازات  المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقينواحدة من ليست من  -50

 إطالق مشروع خط الطوارئ للصم  -ب            توفير فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.  -أ

 في المجاالت التشريعية والتعليمية والصحية دعمهم -د          ( تنفيذ حملة وطنية تحت شعار )مكاني بينكم -ج
 

بهدف زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس  الذي أطلق شعارال -55

 :الحكومية والخاصة
  مدرستي -دحقق                        -ج                 مكاني بينكم  -بفرسان التغيير             -أ

 

 الهدف من تنفيذ الحملة الوطنية التوعية تحت شعار ) مكاني بينكم ( هو :  -56

 اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة.زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي  -أ

 إشراك الشباب في صنع القرار، والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي.  -ب

 تدريب الشباب، وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفتهم المدنية في القوات المسلحة األردنية -ج

 رفع مستوى اللياقة الصحية للطلبة والكشف عن قدراتهم الخاصة  -د
 

 : القضايا االجتماعية التي تغيرت النظرة إليها في المجتمع األردنيمن  -57

 مشاركة المراة في الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي .   -.     بمشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة -أ

 مشاركة المراة في المجالس التشريعية والنبابية -د    مشاركة  المراة في الحياة السياسية               -ج

 

 .القضايا االجتماعية التي تغيرت النظرة إليها في المجتمع األردنيمن األتية ليست من  واحدة   -57

 .     مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة   -ب    .                                  التوسع في التعليم -أ

                  تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.  -د    مشاركة  المراة في الحياة السياسية             -ج
 

 : مظاهر تزايد اإلقبال على التعليم في األردن واحدة من اآلتية ليست -95

 .التوسع في التعليم وتزايد اإلقبال على التعليم الجامعي  -ب.          ارتفاع في المستوى المعيشي واالجتماعي  -أ

 التوسع في تعليم المراة -.                 دالنخفاض المستمر في نسبة األميةا -ج
 

 : مظاهر تزايد اإلقبال على التعليم في األردنمن  -64

     مشاركة  المراة في الحياة السياسية             -ب.          التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي طرأت على المجتمع -أ

 التوسع في تعليم المراة -.                                       دالنخفاض المستمر في نسبة األميةا -ج
 

 م:0475بلغت نسبة االمية في االردن عام  -67

 %17,7  -د                      %11,3  -ج                     %6 -ب                         %7,2 -أ

 

 م:7950بلغت نسبة االمية في االردن عام  -60

 %11  -د                      %11,3  -ج                     %6 -ب                         %7,2 -أ

 

 م: 7967بلغت نسبة االمية في االردن عام  -63

 %17,7  -د                      %11,3  -ج                     %76،6 -ب                     %7,2 -أ

 

 م:7977بلغت نسبة االمية في االردن عام  -60

 %17,7  -د                      %11,3  -ج                     %43 -ب                    %7,2 -أ
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 م: 7977بلغت نسبة االمية في االردن عام  -65

 %17,7  -د                      %11,3  -ج                     %24 -ب                    %7,2 -أ

 

 م:7997بلغت نسبة االمية في االردن عام  -66

 %17,7  -د                      %11,3  -ج                     %6 -ب                    %7,2 -أ

 

 م:7999بلغت نسبة االمية في االردن عام  -67

 %17,7  -د                      %11,3  -ج                     %6 -ب                    %7,2 -أ

 

 م:0449بلغت نسبة االمية في االردن عام  -67

 %17,7  -د                      %11,3  -ج                     %6 -ب                    %7,2 -أ

 

 هي :  على العمل الجاد والتثقيف السياسي ركزتالمبادرة الملكية التي  -69

  مدرستي -دتدريب الشباب                        -ج                 مكاني بينكم  -بفرسان التغيير             -أ

 

 كل من مما يلي من الفئات التي يتكون منها المجتمع األردني ماعدا :  -74
 الحرفيين -البادية                   د  -الريف                                   ج  -المدن                   ب -أ

 

 الهجرات القسرية التي تعرض لها األردن من الدول المجاورة ما عدا :  كل من مما يلي من -71

 . م1467م وحرب عام 1441الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام  -أ

 . م1441عودة آالف األردنيين المغتربين من دول الخليج العربي بعد حرب الخليج الثانية عام  -ب

 م.2113م ، وعام 1441لثانية عام هجرة العراقيين إلى األردن  بعد حرب الخليج ا -ج

 م.2111موجات اللجوء الناتجة عن  األزمة الليبية عام  -د

 

 الهجرات القسرية التي تعرض لها األردن من الدول المجاورة ما عدا :  كل من مما يلي من -72

 . م1467م وحرب عام 1441الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام  -أ

 م.2111األزمة السورية عام موجات اللجوء الناتجة عن   -ب

 م.2113م ، وعام 1441هجرة العراقيين إلى األردن  بعد حرب الخليج الثانية عام  -ج

 م.2111موجات اللجوء الناتجة عن  األزمة الليبية عام  -د

 

 المجتمع األردني ما عداشهدها كل مما يلي من عوامل التي ساعدت على تزايد  الهجرة من البادية والريف إلى المدن التي   -73

 شيوع االسرة األردنية الممتدة -النمو اقتصادي       د -فرص العمل         ج -الخدمات تعليمية وصحية      ب -أ

 

 م  ماعدا : 0443كل من مما يلي من أهداف إنشاء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية  عام  -70

 جعل البادية األردنية منطقة جاذبة للسكان ، ومؤهلة لالستثمار عبر االستغالل األمثل لمواردها  -أ

 رفع المستوى المعيشي للسكان -ب

 الحد من الفقر والبطالة . -ج

 تأمين مساكن حضرية وحديثة ، ومياًها جارية طوال السنة . -د
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 م  ماعدا : 0443كل من مما يلي من أهداف إنشاء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية  عام  -75

 رفع المستوى المعيشي للسكان -ب        المرأة عن طريق إنشاء المراكز النسائية في انحاء البادية. دور تفيعل -أ

 تأمين مساكن حضرية وحديثة ، ومياًها جارية طوال السنة . -الحد من الفقر والبطالة                              د -ج

 

من دور المرأة األردنية في قدرتها على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية مع الرجل في توفير مستوى معيشي  -76

 أفضل ألسرتها:

 لدية المجالس التشريعية والنبابية والبالمشاركة السياسية في  -العمل في الوظائف الحكومية والخاصة .                   ب  -أ

 تقلد المناصب العامة في الدولة  -تزايد مشاركة المراة في الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي    د --ج

 

من دور المرأة األردنية في قدرتها على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية مع الرجل في توفير مستوى معيشي  -77

 أفضل ألسرتها:

 أدارة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة التي قامت الدولة على تمويلها ورعايتها  -أ

 المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنبابية والبلدية  -ب 

 تزايد مشاركة المراة في الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي     -ج

 .تقلد المناصب العامة في الدولة  -د

 

 : على حماية المراة من صور التمييز والعنف  من خاللها االردنية لدولةعملت امن اإلجراءات التي  -77

 .م 1442عام  على اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة صادق -أ

 المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنبابية والبلدية  -ب 

 تزايد مشاركة المراة في الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي     -ج

 تقلد المناصب العامة في الدولة  -د

 

 على حماية المراة من صور التمييز والعنف من خاللها االردنية لدولةعملت امن اإلجراءات التي  -79

 م. تابعة لمديرية االمن العام1447إدارة حماية األسرة عام إنشاء  -أ

 المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والنبابية والبلدية  -ب 

 تزايد مشاركة المراة في الجمعيات ومؤسسات العمل االجتماعي     -ج

 تقلد المناصب العامة في الدولة  -د

 

 :بفئة الشباب في األردناالهتمام من أسباب  -74

 . ألنهم األولى بالرعاية والدعم -ب        .ثلثي المجتمع األردنيالشباب يشكل النه  -أ

 النهوض بإبداعاتهم  -د             يزثبات قدرتهم على المنافسة والتمإل -ج

 

 :بفئة الشباب في األردناالهتمام من أسباب  -77

 . ألنهم األولى بالرعاية والدعم -ب               لما لها من أهمية في تطور األردن ونموه وازدهاره -أ

 النهوض بإبداعاتهم  -د                                يزثبات قدرتهم على المنافسة والتمإل -ج

 

إطالق مبادرة تدريب الشككككباب، وتشككككغيلهم عن طريق اسككككتخدامهم بصككككفتهم المدنية في كل مما يلي من أهداف   -70

 : ما عدا القوات المسلحة األردنية

   للحد من الفقر والبطالة -ب                        إعداد قوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية  -أ

                                 زيقدرتهم على المنافسة والتم إلثبات -د          تعزيز روح االنتماء الوطني واالنضباط وااللتزام لدى المشاركين -ج
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 مبادرة تدريب الشكباب، وتشغيلهم عن طريق استخدامهم بصفتهم المدنية في القوات المسلحة األردنية إطالقتم   -73

 : للعمل في قطاع

  السياجة -د                          الصناعة   -ج           الزراعة    -ب                  اإلنشاءات  -أ 

 

 :الثاني ابن الحسين للياقة البدنيةإطالق جائزة الملك عبدالله من أهداف   -70

     يزقدرتهم على المنافسة والتم إلثبات -ب                رفع مستوى اللياقة الصحية للطلبة -أ

     ألنهم األولى بالرعاية والدعم -د                       تعزيز روح االنتماء الوطني  -ج

                 

 :الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنيةإطالق جائزة من أهداف  -75

 عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات فراغهم على نحو إيجابي. لكشف  -ب       يزقدرتهم على المنافسة والتم إلثبات -أ

     ألنهم األولى بالرعاية والدعم -د                       تعزيز روح االنتماء الوطني  -ج

 

 : منحة سمو تسمى  لدعم الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بالجامعات الرسمية  متقدالمنحة التي  -76

 االمير علي بن الحسين  -االمير راشد بن الحسن          د -االمير الحسين بن عبدالله    ج -ب    األمير رعد بن زيد -أ

 

 في األردن : النخفاض المستمر في نسبة األميةامن أسباب  -77

 .مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة  -ب                 تزايد اإلقبال على التعليم في األردن -أ

 االستثمار في الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة  -د                  تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية -ج

 

 في األردن : األميةالنخفاض المستمر في نسبة امن أسباب  -77

 .مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة  -ب            ارتفاع في المستوى المعيشي واالجتماعي  -أ

 االستثمار في الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة  -د                        تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية -ج
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 في األردن التعليمية والثقافية النهضةالدرس الثاني : 

 :   في عهد  اإلمارة متوسطة )مدة الدراسة فيها سنتان( الثانوية ال بلغ عدد المدارس -7

 ( مدارس 3)    -د                     مدرسة واحدة -جمدرستين                   -ب                   ( مدارس 4)  -أ
 

 :   (. في عهد  اإلمارة)مدة الدراسة فيها أربع سنوات الثانوية الكاملة ثانوية ال بلغ عدد المدارس -0

 ( مدارس 3)    -د                     مدرسة واحدة -ج                  مدرستين -ب                   ( مدارس 4)  -أ

 

 :   في عهد  اإلمارةتوسطة مثانوية المدن االردنية التي تأسست فيها مدارس  -3

 والكرك عمانالسلط و -د             وإربد والكرك عمان  -عمان     جالسلط وإربد   -ب   السلط وإربد والكرك -أ

 

 :   في عهد  اإلمارة مكاملةثانوية المدن االردنية التي تأسست فيها مدارس  -0

      والزرقاء عمانالسلط وإربد   -ب                 وعمان  السلط وإربد والكرك -أ

 ومعان والكرك عمانالسلط و -د             وعجلون  وإربد والكرك عمان  -ج 

 

 :م 7937في شرق األردن في عام  عدد مدارس الذكوربلغ  -5

 77   -د                                     1 -ج                     11 -ب                        51 -أ

 :م 7937في شرق األردن في عام  الناثعدد مدارس ا بلغ -6

 77   -د                                     1 -ج                     11 -ب                         51 -أ

 

 :م 7937في شرق األردن في عام  الصناعيةمدارس العدد  بلغ -7

 77   -د                                     1 -ج                     11 -ب                        51 -أ

 :ثالثة ألوية في عام إلى  صدر نظام المعارف وتعديالته، قسمت بموجبه اإلمارة من الناحية التعليمية -7

 1453   -د                            1455 -ج                1424 -ب                    1434 -أ

 : م7939نظام المعارف وتعديالته عام علمية التي تأسست حسب تمن اآلتية ليست من ألوية الواحدة  -9

 لواء أربد -د                .لواء البلقاء -.              بلواء الكرك ومعان -.         بلواء عجلون -أ

 

 بعد االسقالل:األردن  فيالحكومية عدد مدارس بلغ  -74

 77   -د                                     55 -ج                                11 -ب                      51 -أ

 :في تطوير ونشر التعليم البلديات والمجالس القرويةأسهامات   من -77

 التعليماألراضي لوزارة التربية وتقديم قطع من   -ب    .دفع تكاليف التعليم األساسية في تلك المدة مثل بناء المدارس -أ

 فتح الطرق إلى تلك المدارس -د                             أجور المعلمين وثمن مواد تعليمهمدفع  -ج

 

 فيها :  المتفوقون يحصلون على بعثات علمية الطلبة االردنيون كانمن الجامعات العربية التي  -70

 جامعة بغداد في العراق      -ب                       الجامعة األمريكية في بيروت -أ

 جامعة حلب في سوريا -د               جامعة االسكندرية في مصر         -ج
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 ا :اليهالمتفوقون يحصلون على بعثات علمية  الطلبة االردنيون كانواحدة من اآلتية ليست من الجامعات التي  -73

   الجامعة السورية في دمشق -ب                        بيروتالجامعة األمريكية في  -أ

 جامعة بغداد في العراق     -د                         جامعة األزهر في القاهرة -ج

 

 هو دستور عام : أثر في إحداث نهضة تعليمية في األردناآلردني الذي لدستور ا -14

 م 1452 -م                               د1447 -م                      ج1446 -م                ب1421 -أ 

   

 هو:  منابع األمية إلى حد كبير في عهده  جفتالملك الذي  -75

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

هككا آالف األردنيين المتسككككككلحين بككأعلى درجككات الكفكاءة في منالجكامعككات، وتخرج في عهكده افتتحككت الملكك الككذي  -76

 هو:  مختلف العلوم

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -ج       طالل بن عبدالله     -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 هو : عدد المدارس وعدد الطلبة الملتحقين بها في عهده  تضاعفالملك الذي  -77

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 هو:  نسبة اإلنفاق على التعليم إلى حد غير مسبوق اع في عهدهارتفالملك الذي  -77

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل  -أ

 

 و: ه الغرفة الصفيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في في شهدت المدارس في عهده ثورة الملك الذي  -79

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

ليكون منتجا  للمعرفة  لدور الطالب ال  على التعليم المستمر مدى الحياة، وتفعيز تركيالملك الذي زاد في عهده ال -04

 هو:  محلال  لها

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل  -أ

 

 هو:  االهتمام بالبيئة التعليمية اآلمنة وإغنائها بالمصادر والمختبراتالملك الذي برز في عهده  -07

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 : هو  عدد المدارس الستيعاب األعداد المتزايدة من الطلبةفي عهده زاد الملك الذي  -00

 عبدالله الثاني  -د   عبدالله االول             -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 وصوال  إلى أعلى معايير الجودة في التعليم اتوسع كبير في التعليم الجامعي كما  ونوع   في عهده  حدثالملك الذي  -03

 هو: 

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ
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 هو: العناية بالطلبة المتميزين  في عهده  زادالملك الذي  -00

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 يقصد بها: حصيلة التطور في المجاالت اإلنسانية جميعها من تراث وفنون وآداب ولغة وفكر -05

 أبداع  -إنجاز                         د-ج              معرفة   -ب                        الثقافة      -أ

  

 هو:  ملتقى األدباء والشعراء والمفكرين هبالطالملك الهاشمي الذي كان   -06

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل  -أ
 

ا هو: وشاع اأديب  الملك الهاشمي الذي كان  -07  ر 

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب            الحسين بن طالل -أ

 

 هو:  على إصدار الصحف والمجالت عشجلنهج الديمقراطي، واطبق الذي الملك الهاشمي  -07

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل  -أ

 

 : صحيفة في عهد اإلمارة أشهر الصحف الصادرة  من -09

 الراى -االستقالل                             د -بريد الحجاز                      ج -ب                   الحق يعلو  -أ

 

 : صحيفة في عهد اإلمارة أشهر الصحف الصادرة  من -34

 الراى -االستقالل                          د -بريد الحجاز                 د -ب             الجريدة الرسمية  -أ

 

 :م7906التي تغير اسمها إلى )الجريدة الرسمية( عام  الصحيفة  -37

 الشرق العربي -داالستقالل                        -ج         بريد الحجاز          -ب             الحق يعلو       -أ

 

   هو: تأسيس دائرة الثقافة والفنون  فيه  تمالعام الذي  -30
 1453   -د                            1455 -ج                1466 -ب                     1451 -أ

 :األردن مظاهر التطور الثقافي فيمن  -33
 إعالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة األردنية.  -ب           صدور المجالت الثقافية كمجلة أفكار  -أ

   إطالق مهرجان القراءة للجميع  -.       دم2113هيئة الملكية لألفالم عام إنشاء ال -ج

 

 :األردن مظاهر التطور الثقافي في واحدة من اآلتية ليست من  -30
  تأسيس قصر الثقافة -ب             .صدور المجالت الثقافية كمجلة أفكار  -أ

 اب والمثقفين والفنانينبالكت   ام هتماال -د .                رابطة الكتاب األردنيين تأسيس  -ج

 

 :األردن مظاهر التطور الثقافي في واحدة من اآلتية ليست من  -35

 مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي.  تأسيس -ب                  رابطة المسرحيين األردنيين تأسيس  -أ

   إطالق مهرجان القراءة للجميع -د .                  رابطة الكتاب األردنيين تأسيس  -ج
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الحركككة الثقككافيككة من خالل دعم الكتككاب والمثقفين، وتقككدير اإلبككداع بككواالهتمككام  الملككك الككذي حرص على الرعككايككة -36

 :والمبدعين

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 إيجاد العديد من المراكز والمؤسسات التي تساعد على النهوض بالحركة الثقافية.على  الملك الذي حرص -37

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

  "من خالل دعم الكتاب والمثقفين، وتقدير اإلبداع والمبدعينموضع الرعاية واالهتمام الحركة الثقافية "  ستظل  -73

 " من أقوال الملك

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 :  الهيئة الملكية لألفالم في عهده  إنشاءالملك الذي  -39

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 : عمان عاصمة للثقافة العربيةإعالن في عهده  تم  الملك الذي -04

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 :(مكتبة األسرةإطالق مهرجان القراءة للجميع )الملك الذي تم في عهده  -70

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 : اإلنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عهد الملك عبدالله الثانيمن  -00

                 رابطة المسرحيين األردنيين تأسيس  -ب                            هيئة الملكية لألفالمإنشاء ال -أ

 .  رابطة الكتاب األردنيين تأسيس  -د         مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي. تأسيس -ج

                  

 :التي تحققت في المجال الثقافي الملك عبدالله الثاني نجازات اواحدة من اآلتية ليست من  -03

 إعالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة األردنية.  -ب      م2112للثقافة العربية عام إعالن عمان عاصمة  -أ

 مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي تأسيس -د            .  م2113هيئة الملكية لألفالم عام إنشاء ال -ج

 

 :نجازات الملك عبدالله الثاني التي تحققت في المجال الثقافي اواحدة من اآلتية ليست من  -00

 مركز األمير الحسين الثقافي في مدينة معان. إنشاء  -ب               إطالق مهرجان القراءة للجميع )مكتبة األسرة(  -أ

 رابطة الكتاب األردنيين تأسيس -د  متحف األردن في منطقة رأس العين بمدينة عمان اءنشإ -ج

 

  هو :في االردن  الهيئة الملكية لألفالمتأسيس  فيه  تمالعام الذي  -05

  2115 -د                       2114 -ج                         2113 -ب                            2112 -أ

 

   هو: مهرجان أطلق  مهرجان القراءة للجميع )مكتبة األسرة(العام الذي أطلق فيه  -06

  2116 -د                       2117 -ج                         2114 -ب                            2115 -أ
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 :مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي  المدينة التي يقع بها -07

 معان -د                        الزرقاء -ج                   الطفيلة -ب                              العقبة  -أ

 

 :مركز األمير الحسين الثقافي المدينة التي يقع بها -07

 معان -د                        الزرقاء -ج                   الطفيلة -ب                              العقبة  -أ

 

 المدينة التي يقع فيها متحف االردن هي : -09

 معان -د                        الزرقاء -ج                  اربد -ب                               عمان  -أ

 

 م هي :  0440المدينة التي تم اإلعالن عنها لتكون عاصمة للثقافة العربية عام  -54

 بغداد -د                 دمشق       -جقاهرة                   ال -ب                             عمان  -أ

 

 هو : اإلعالن عن مدينة عمان عاصمة للثقافة العربية  فيه  تمالعام الذي  -57

 م2114   -د                            م2113 -ج                م2112 -ب                     م2111 -أ

 

 هي :  مسموعةالمرئية والمواد التطوير صناعة م بهدف 0443المؤسسة الحكومية التي إنشئت عام  -50

 المملكة  -رؤيا                   د -االذاعة والتلفزيون            ج -ب            الملكية لألفالمالهئية  -أ

 

 : م0447عام  مهرجان القراءة للجميع )مكتبة األسرة(إطالق  من أهداف -53

 .نأبرز أعالم الفكر والثقافة في األرد -ب    .اإلنسانية وبيعها بأسعار رمزيةإصدار مؤلفات في شتى المعارف  -أ

 .دعم الكتاب والمثقفين، وتقدير اإلبداع والمبدعين -د                                .في األردن تشجيع السياحة الثقافية -ج
 

 هو : األساس للتنميةيعد جوهر عملية التغيير، والمورد االقتصادي القطاع الذي  -50

 السياحي  -الزراعي                       د -الصناعي                  ج -التعليمي                  ب -أ

 

 أول مدرسة اصبحت ثانوية كاملة مدة الدراسة فيها أربع سنوات في عهد االمارة هي : -55

 الكرك  -د                                  اربد -ج                  السلط   -ب    ان                     عم -أ

 ما عدا :  بعد االستقاللتطور أعداد المدارس عدم  ليست من عواملكل مما يلي  -56

 إلى قلة الموارد المالية  -ب                       على المدن ًرا افتتاح المدارس كان مقتص -أ

 .دفع أجور المعلمين وثمن مواد تعليمهمعدم  -د        ضعف اهتمام األهالي بالتعليم، وخاصة تعليم المرأة. -ج

 

 هو دستور عام : أثر في إحداث نهضة تعليمية في األردنوأقر إلزامية التعليم ومجانيته الدستور الذي  -57

 م 1452 -م                               د1447 -م                      ج1446 -م                ب1421 -أ 

   

 هو : ذروته  في عهده وصل إلىلتعليم ا تطورالملك الهاشمي الذي  -57

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 



 

57 

 

 :في عهده هو  لى التعليم جل عنايتهالملك الهاشمي الذي أو -59

 عبدالله الثاني  -عبدالله االول               د -طالل بن عبدالله           ج -ب          الحسين بن طالل -أ

 

 في عهد الملك عبدالله األول ماعدا : المظاهر الدالة على الوعي الثقافي كل مما يلي من  -64

 تطبيقه للنهج الديمقراطي  -ًرا                  بوشاع اكان الملك عبدالله األول أديبً  -أ

 مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي تأسيس -د           تشجيعه على إصدار الصحف والمجالت -ج

 

 في عهد الملك عبدالله األول ماعدا : المظاهر الدالة على الوعي الثقافي كل مما يلي من  -67

 تطبيقه للنهج الديمقراطي  -ب          ملتقى األدباء والشعراء والمفكرين كان هبالط -أ

 مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي تأسيس -د           تشجيعه على إصدار الصحف والمجالت -ج

 

 ما عدا :  7966دائرة الثقافة والفنون عام  الحركة الثقافية في األردن بعد تأسيس اطنشكل مما يلي من عوامل  -60

    الفكري نتاجاإلودعم  -ب                                اب والمثقفين والفنانينبالكت   اماهتم-أ

 مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي تأسيس -.           دمن وزارة اإلعالم والسياحة واآلثار اجزءً ألنها   -ج

 

 ها متحف األردن هي :في المنطقة التي أنشى -63

 الهاشمي الشمالي  -جبل عمان                          د -رغدان       ج -رأس العين                    ب -أ

 

 هو :  لسياحة الثقافية اآثار األردن التاريخية. تشجيعيحوي المتحف الذي  -60

 متحف األردن -د             الحياة الشعبية      متحف  -ج           عمانمتحف   -ب            متحف التراثيال-أ

 

 :كان الطالب يتخرجون في المدارس األولية بعد اجتياز االمتحانات المدرسية قبل عام -65

 م 1436 -د                       م            1437 -ج            م      1431 -ب                    م1434 -أ

 

الحصكول على شكهادة الدراسة األولية مشروطا  بنجاح الطالب في االمتحان الذي  بعده أصكبحالذي  العام الدراسكي -66

  هو : تشرف عليه وزارة المعارف آنذاك 

  م (1441 -1441)  -م (      د143 -1442)   -م (    ج1444 -1443)  -ب                 ( م1445 -1444) -أ
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 في األردن النهضة الصحيةالدرس الثالث : 

 من مظاهر االهتمام بالقطاع الصحي في االردن في عهد اإلمارة : -7

 مسشفى البشيرإنشاء   -.          بعين مشاور )وزير( للصحة مع تشكيل أول حكومة أردنيةت -أ

 مستشفى اإليطالي  إنشاء    -د                                            تقديم خدمات األمومة والطفولة -ج
 

 :مالمح النهضة الصحية في األردن بعد االستقالل من  -0
                                             تقديم خدمات األمومة والطفولة -مثل مستشفى البشير          ب إنشاء عدد من المستشفيات الحكومية  -أ

                      مركز الملكة علياء ألمراض وجراحة القلب إنشاء -د                                     مركز الحسين للسرطان. تأسيس  -ج

 

  هو : في االردن ول دائرة للصحة تأسيس أ فيه  تمالعام الذي  -3

 1453   -د                            1455 -ج                   1424 -ب                     1451 -أ

 : في االردن عام  وزارة للصحةتأسيس  فيه  تمالعام الذي  -0

    1453   -د                            1455 -ج                  1457 -ب                     1451 -أ

 من المستشفيات الحكومية التي أنشئت بعد االستقالل: -5

 نمستشفى فلسطي -د                البشيرمستشفى  -ج   مستشفى راهبات الناصره      -مستشفى محلس      ب -أ

 

 من المستشفيات الحكومية التي أنشئت بعد االستقالل: -6

 ينمستشفى فلسط -مستشفى االمراض الصدرية       د -مستشفى راهبات الناصره     ج -محلس      بمستشفى  -أ

 

 :  التي أنشئت بعد االستقالل مستشفيات القطاع الخاصواحدة من اآلتية ليست من  -7

 ينفلسط مستشفى -مستشفى االمراض الصدرية       د -مستشفى راهبات الناصره     ج -مستشفى محلس      ب -أ

 

 :  التي أنشئت بعد االستقالل مستشفيات القطاع الخاصواحدة من اآلتية ليست من  -7

 نمستشفى فلسطي -مستشفى االمراض الصدرية       د -ج              األهليمستشفى  -ب         إليطاليمستشفى ا -أ

 

 من المراكز العلمية البحثية التابعة لمستشفى الجامعة األردنية مركز :   -9

 الحسين للسرطان.   -د     الغدد الصم والوراثة       -الوطني للسكري          ج  -ب         الخاليا الجذعية األردني-أ

 

 المستشفى الذي يتبع له مركز الخاليا الجذعية األردني هو :  -74

 الجامعة األردنية -داألمير حمزة                      -البشير                ج -الجامعي              ب الملك المؤسس - أ

 

 : مستشفى  المستشفيات الجامعية التعليميةمن  -77

 االيطالي  -الزرقاء                          د -البشير                        ج -ب               الجامعة األردنية - أ

 

 : مستشفى  المستشفيات الجامعية التعليميةمن  -70

 االيطالي  -الزرقاء                          د -البشير                ج -ب               الملك المؤسس – أ
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 مركز :  متخصصةالطبية المن المراكز  -73

 الحسين للسرطان.   -د                  الخالدي   -ج                 العربي -ب          الخاليا الجذعية األردني        -أ
 

 مركز :  متخصصةالطبية المن المراكز  -70

 لصم والوراثةالسكري والغدد لالمركز الوطني  -د      الخالدي -ج         العربي -ب    الخاليا الجذعية األردني      -أ

 

 هو :الخدمات الطبية الملكية مسيرة  فيه  بدأتالعام الذي  -75

 م1441 -د                م          1414 -م                   ج1412  -ب                              م1473 -أ

     

 هو :الطبية  وماركا العسكري مدينة الحسينإنشاء فيه تم العام الذي  -76

 م1472 -د                     م    1414 -م                   ج1412  -ب                              م1473 -أ

 

 هو:مركز الملكة علياء ألمراض وجراحة القلب إنشاء فيه تم العام الذي  -77

 م1472 -د                   م       1414 -ج                   م1412  -ب                            م1473 -أ

 

 هو:معهد األطراف االصطناعية في منطقة ماركا إنشاء فيه تم العام الذي   -77

 م1472 -د                           م1414 -جم                   1412  -ب                           م1473 -أ

 

 هي :مستشفى األمير هاشم بن عبدالله الثاني  المدينة التي يقع فيها  -79

 معان -ماركا الشمالية                        د -الطفيلة.                    ج -ب                              العقبة  -أ

 

 هي :  بن الحسيناألمير زيد مستشفى األمير  المدينة التي يقع فيها  -04

 نمعا -ماركا الشمالية                        د -ج                   الطفيلة -بالعقبة                                -أ

 

 : ماعدا  اودولي  ا األردني بالجودة العالية إقليمي  تميز قطاع الرعاية الصحية كل مما يلي من عومل  -07

 توافر المستشفيات العامة والخاصة  -ب.       والممرضين والفنيين المؤهلينوجود األطباء  -أ 

 تقديم خدمات األمومة والطفولة -د                 المستشفيات الجامعية التعليمية  توافر -ج

 

 : ماعدا  اودولي  ا األردني بالجودة العالية إقليمي  تميز قطاع الرعاية الصحية كل مما يلي من عومل  -00

 مراكز طبية متخصصةتوافر  -ب                             المراكز العلمية البحثية توافر -أ 

 تقديم خدمات األمومة والطفولة -د                 المستشفيات الجامعية التعليمية  توافر -ج

 

 ما عدا :  في األردن الصحي القطاعاإلنجازات التي تحققت في كل مما يلي من  -03

 رفد المؤسسات الطبية المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبية الحديثة.  -أ

 . اظومة التأمين الصحي المدني مجانً شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة في من -ب

 إنشاء المزيد من المستشفيات في القطاعين العام والخاص.  -ج

 انخفاض عدد الوفيات -د

  

 ما عدا :  في األردن الصحي القطاعاإلنجازات التي تحققت في كل مما يلي من  -00

 إنشاء المراكز الصحية األولية والشاملة -با      تقديم خدمات األمومة والطفولة، وتنظيم األسرة مجانً  -أ

 انخفاض عدد الوفيات  -د                          إلى التأمين الصحي الشامل الوصول -ج
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  ما عدا :  الخدمات الطبية الملكية التابعة للقوات المسلحة األردنيةأسهامات   منكل مما يلي  -05

 .معالجة المدنيين للحاالت المحولة من وزارة الصحة والجهات األخرى المتعاقد معها -أ

 .العديد من المستشفيات العسكرية مثل مستشفى ماركا العسكري إنشاء -ب

 م1412 مركز الملكة علياء ألمراض وجراحة القلب عام إنشاء -ج

 إنشاء المراكز الصحية األولية والشاملة -د

 

  ما عدا :  الخدمات الطبية الملكية التابعة للقوات المسلحة األردنيةأسهامات   كل مما يلي من -06

 لتدريب طلبة كليات الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة هااعتمد -أ

 م1414معهد األطراف االصطناعية في منطقة ماركا عام  إنشاء -ب

 إرسال الفرق الطبية بالمهمات اإلنسانية على المستوى الدولي -ج

 إنشاء المراكز الصحية األولية والشاملة -د
 

 مستشفي الملك المؤسس عبدالله الجامعي التعليمي تابع لجامعة : -07

 الهاشمية  -اليرموك                   د -العلوم والتكنولوجيا                      ج  -األردنية                   ب -أ

 

 : مستشفيهو لتكون مركز تحويلي وتعليمي للخدمات الطبية الملكيةمن المستشقيات التي إنشات  -07

    علياء -د                          الملك المؤسس  -ج         ردنية     أال -ب    مدينة الحسين الطبية     -أ

 

 

  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : السلطات الدستورية في األردن / الدرس األول  الخامسة إجابات الوحدة 
 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 د 53 د 04 د 07 أ 70 ج 7

 د 54 ج 07 ب 07 أ 75 أ 0

 د 55 د 00 ج 09 أ 76 أ 3

 ب 56 أ 03 أ 34 أ 77 أ 0

 أ 57 ج 00 ب 37 د 77 أ 5

   ج 05 أ 30 د 79 أ 6

   د 06 أ 33 د 04 أ 7

   د 07 أ 30 د 07 أ 7

   ب 07 أ 35 د 00 أ 9

   ج 09 ج 36 ج 03 د 74

   ج 54 ج 37 ج 00 د 11

   ب 51 ج 37 أ 05 أ 70

   د 52 ج 39 أ 06 أ 73

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : الحياة النيابية في األردنإجابات الوحدة الخامسة / الدرس الثاني 
 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 أ 53 أ 04 ج 07 أ 70 ب 7

 أ 50 ب 07 أ 07 أ 75 د 0

 أ 55 أ 00 أ 09 ج 76 أ 3

 أ 56 د 03 أ 34 أ 77 أ 0

 أ 57 أ 00 د 37 ب 77 ب 5

 أ 57 د 05 ج 30 ج 79 د 6

 ج 59 أ 06 ج 33 ب 04 أ 7

 ج 64 ج 07 ج 30 أ 07 أ 7

 د 67 ب 07 ج 35 أ 00 ج 9

 ب 60 أ 09 ج 36 د 03 أ 74

 أ 63 ب 54 د 37 أ 00 أ 77

   ج 57 د 37 ج 05 ج 70

   ب 50 د 39 ج 06 ج 73

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ياة الحزبية في األردن:  الحإجابات الوحدة الخامسة/ الدرس الثالث
 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 أ 09 د 00 د 75 أ 7 د 7

 أ 34 د 03 د 76 أ 9 أ 0

 أ 37 ب 00 د 77 د 74 ب 3

 د 30 أ 05 د 77 د 77 أ 0

 د 33 ج 06 د 79 ج 70 د 5

 د 30 أ 07 د 04 ج 73 أ 6

  35 أ 07 د 07 ب 70 د 7
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 الدور التنموي واإلنساني للقوات المسلحةالدرس الثاني : /  السادسةإجابات الوحدة 
 

 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 د 07 ج 37 ج 07 أ 77 د 7

 ب 00 ج 30 أ 00 ب 70 أ 0

 ج 03 ج 33 ب 03 أ 73 ج 3

  00 ج 30 د 00 د 70 ب 0

  05 ج 35 د 05 ج 75 أ 5

  06 ج 36 ج 06 ج 76 أ 6

  07 د 37 أ 07 ا 77 أ 7

  07 أ 37 د 07 ج 77 ب 7

  09 أ 39 ج 09 أ 79 ج 9

  54 ج 04 ج 34 ب 04 ب 74

 

 

 التطور التاريخي للقوات المسلحةإجابات الوحدة السادسة / الدرس األول: 
 

 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 أ 70 د 60 ب 03 د 00 ج 7

 ج 75 د 67 أ 00 أ 03 أ 0

 أ 76 ج 65 ب 05 ب 00 أ 3

 د 77 د 66 ب 06 أ 05 ج 0

 د 77 د 67 أ 07 أ 06 ج 5

 د 79 د 67 ب 07 ب 07 ج 6

 د 94 أ 69 ج 09 ج 07 ج 7

 د 97 د 74 ج 54 د 09 ب 7

 د 90 د 77 د 57 أ 34 ب 9

 أ 93 ج 70 ج 50 ب 37 ب 74

 أ 90 د 73 د 53 أ 30 أ 77

 أ 95 ج 70 ج 50 ج 33 أ 70

 أ 96 د 75 د 55 د 30 د 73

 أ 97 ج 76 ج 56 د 35 أ 70

 أ 97 ج 77 د 57 د 36 ب 75

 أ 99 د 77 ج 57 أ 37 ج 76

 أ 744 ج 79 د 59 د 37 ج 77

 أ 747 د 74 د 64 د 39 أ 77

 أ 740 د 77 د 61 أ 04 أ 79

 أ 743 د 70 د 60 ب 07 أ 04

   ب 73 ج 63 أ 00 ب 07



 

63 

 

 : األجهزة األمنية في األردنإجابات الوحدة السادسة / الدرس الثالث 
 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 ب 07 ج 37 د 07 بد 77 ج 7

 ب 00 ج 30 ج 00 د 70 ب 0

 ب 03 ج 33 ج 03 ب 73 ج 3

 د 00 ج 30 ج 00 د 70 أ 0

 د 05 ب 35 ج 05 د 75 ج 5

 ج 06 ج 36 ج 06 د 76 أ 6

 ج 07 ب 37 ج 07 ب 77 أ 7

 أ 07 ب 37 ج 07 د 77 أ 7

 أ 09 ب 39 ج 09 د 79 أ 9

 أ 54 ب 04 ج 34 د 04 أ 74

 

 الزراعة في األردنإجابات الوحدة السابعة / الدرس األول : 
 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 د 09 أ 00 د 75 أ 7 أ 7

 د 34 ب 03 أ 76 د 9 أ 0

 أ 37 ب 00 أ 77 د 74 ب 3

 أ 30 ب 05 د 77 ب 77 د 0

   أ 06 د 79 ب 70 أ 5

   د 07 أ 04 أ 73 أ 6

   د 07 د 07 د 70 أ 7

 

 الصناعة والتجارة في األردنإجابات الوحدة السابعة / الدرس الثاني : 
 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 د 57 ج 03 أ 09 أ 75 ج 7

 أ 57 د 00 أ 34 ب 76 ج 0

 د 59 ج 05 ج 37 أ 77 ج 3

 د 64 ج 06 ب 30 أ 77 أ 0

 أ 67 أ 07 أ 33 أ 79 ج 5

 ج 60 أ 07 أ 30 د 04 ب 6

 أ 63 ب 09 ج 35 ب 07 ب 7

 أ 60 ج 54 د 36 ب 00 أ 7

 د 65 ب 57 د 37 ب 03 أ 9

 د 66 ب 50 د 37 ب 00 د 74

 د 67 ب 53 د 39 ب 05 د 77

   ب 50 د 04 د 06 أ 70

   ب 55 د 07 د 07 أ 73

   د 56 ج 00 ج 07 أ 70
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 السياحة في األردنإجابات الوحدة السابعة/ الدرس الثالث:  
 

 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 أ 37 د 07 د 79 أ 74 د 7

 أ 37 د 09 د 04 ب 77 د 0

 أ 39 د 34 د 07 ج 70 أ 3

 أ 04 د 37 د 00 د 73 د 0

 أ 07 أ 30 أ 03 أ 70 أ 5

 أ 00 أ 33 ب 00 أ 75 د 6

 أ 03 أ 30 ب 05 ب 76 أ 7

 أ 00 أ 35 ب 06 ب 77 ج 7

  05 أ 36 ب 07 ب 77 ج 9

 

 الحياة االجتماعية قي األردنتطور إجابات الوحدة الثامنة / الدرس االول : 
 

 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 د 73 ب 55 أ 37 أ 79 د 7

 د 70 أ 56 أ 37 أ 04 د 0

 د 75 أ 57 د 39 ج 07 د 3

 أ 76 ج 57 د 04 ب 00 أ 0

 أ 77 د 59 د 07 ج 03 أ 5

 أ 77 ج 64 أ 00 د 00 د 6

 أ 79 ب 67 د 03 د 05 أ 7

 أ 74 د 60 د 00 ج 06 أ 7

 أ 77 ب 63 أ 05 أ 07 ب 9

 د 70 ب 60 أ 06 ج 07 ب 74

 أ 73 ب 65 أ 07 ج 09 أ 77

 أ 70 د 66 ب 07 أ 34 د 70

 ب 75 ج 67 د 09 أ 37 د 73

 أ 76 أ 67 أ 54 أ 30 أ 70

 أ 77 أ 69 د 57 ج 33 ب 75

 أ 77 د 74 أ 50 ب 30 ج 76

  79 د 77 د 53 ج 35 د 77

  94 د 70 د 50 أ 36 د 77
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 النهضة التعليمية والثقافية في األردنإجابات الوحدة الثامنة / الدرس الثاني : 
 

 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 د 57 د 03 أ 09 أ 75 د 7

 د 57 د 00 أ 34 أ 76 أ 0

 د 59 ب 05 د 37 أ 77 أ 3

 د 64 ج 06 ب 30 د 77 أ 0

 د 67 ج 07 أ 33 د 79 أ 5

 د 60 د 07 د 30 د 04 ب 6

 أ 63 أ 09 د 35 د 07 ج 7

 د 60 أ 54 د 36 د 00 أ 7

 أ 65 ب 57 د 37 د 03 د 9

 أ 66 أ 50 د 37 د 00 د 74

   أ 53 د 39 أ 05 ب 77

   أ 50 د 04 ج 06 أ 70

   ب 55 د 07 ج 07 د 73

   د 56 ا 00 ج 07 د 70

 

 

 النهضة الصحية في األردنإجابات الوحدة الثامنة الدرس الثالث:  
 

 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم

 د 05 أ 79 د 73 ج 7 أ 7

 د 06 ب 04 د 70 ج 7 أ 0

 ب 07 د 07 د 75 أ 9 ب 3

 أ 07 د 00 أ 76 د 74 أ 0

  09 د 03 ب 77 أ 77 ج 5

  34 د 00 ج 77 أ 70 ج 6

 


