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 : بكر عماٌرهاالستاذ اعداد                         (والثانٌة )الوحدة االولى     (              2022) 1تارٌخ االردن ف

  تــاســـعـــةلابنهاٌة الصفحة  المعتمدةاالجابات  ملحوظه:

 : األتٌةلكل فرع من الفروع  الصحٌحة ةرمز اإلجاباختر السإال االول: 

 : فً سورٌا الفٌصلٌةهارت به الحكومة العام الذي ان-1  

 م1120 -د               م             1121ج                            م1111 -ب      م                      1220-أ    

 : م1120الدولة التً قامت باحتالل سورٌا  -2  

 تركٌا -د                  المانٌا           -ج             فرنسا                   -ب            برٌطانٌا             - أ

 فً االردن وتخلٌص سورٌا من االحتالل العربٌةالشخص الذي لجا الٌه اهالً االردن لقٌادة الحركة  -3

 فٌصل بن الحسٌن -د            علً بن الحسٌن       -ج     عبدهللا بن الحسٌن             -ب           الحسٌن بن علً      - أ

 : االمٌر الذي كلفه الشرٌف الحسٌن بن علً بالتوجه الى االردن للقٌام بواجبه القومً -4

 ال شًء مما ذكر -د          فٌصل بن الحسٌن       -ج         علً بن الحسٌن           -ب      عبدهللا بن الحسٌن         - أ

 :معان فً الواحد والعشرٌن من تشرٌن الثانً من عام وصل االمٌر عبدهللا بن الحسٌن الى مدٌنة -5

 م1111 -د              م            1220 -ج              م              1120 -ب                 م         1121 - أ

 : وصل االمٌر عبدهللا بن الحسٌن الى عمان بتارٌخ الثانً من اذار من عام -6

 م1121 -د                           م1221 -ج          م                   1111 -ب           م               1120 - أ

 :فً امارة شرق االردن حكومةاول ربٌس  -7

 علً خلقً الشراٌري -د               رشٌد طلٌع             -ج         وصفً التل              -ب          ابراهٌم هاشم           - أ

 :العام الذي تشكلت فٌه اول حكومة اردنٌه  -2

 م1146 -د            م                 1122 -ج                             م1121 -ب           م               1120 - أ

 :البرٌطانٌة - األردنٌةالعام الذي وقعت به المعاهدة  -1

 م1146 -د                             م1122 -ج                  م         1121 -ب            م               1121 - أ

 : صدر القانون االساسً عام -10

 م1146 -د                 م            1152 -ج                           م1122 -ب                 م           1121 - أ

 : االردن الحدٌث المدٌنة التً استضافت اول مإتمر وطنً فً تارٌخ -11

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

 

 : انتخب .......... ربٌسا للمإتمر الوطنً االول فً تارٌخ االردن الحدٌث -12

 وصفً التل -د                   ابراهٌم هاشم      -ج                        رشٌد طلٌع  -ب                 الطراونةحسٌن  - أ

 : صدر المٌثاق الوطنً االردنً عام -13  

 م1122 -د                              م1121-ج                             م1152 -ب               م          1146-أ    
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 )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره                   (2022) 1تارٌخ االردن ف

 : رافق االمٌر عبدهللا بن الحسٌن ربٌس الوزراء ......... الى برٌطانٌا الستكمال اجراءات االستقالل -14  

 الطراونةحسٌن  -د                    رشٌد طلٌع       -ج         ابراهٌم هاشم             -ب       وصفً التل            -أ

 :استقلت االردن فً عهد  -15

 الحسٌن بن علً -د        ن  عبدهللا االول بن الحسٌ -ج               طالل بن عبدهللا     -ب     الحسٌن بن عبدهللا          - أ

 :  رار,شاكرا لشعبً واثقا بحكومتً"صاحب مقولة "متكال على هللا اوافق على هذا الق -16

 الحسٌن بن علً -د          ن  عبدهللا االول بن الحسٌ -ج                طالل بن عبدهللا   -ب     الحسٌن بن عبدهللا   - أ

 :من راٌة  الحالٌةبصورتها  األردنٌة الراٌةاستمدت  -17

 مما ذكر ءشًال  -د             الحجاز                   -ج                   المتحدةاالمم  -ب     الكبرى  العربٌةالثورة  - أ

 : استمد اللون االبٌض فً العلم االردنً من راٌة الدولة  -12

 األموٌة -د                             العباسٌة -ج                       الفاطمٌة -ب                       االٌوبٌة - أ

 : الى الهاشمٌةاالحمر فً شعار المملكة االردنٌة ٌرمز الوشاح  -11

 الثورة العربٌة الكبرى -د                   انتشار االسالم  -ج                العرش الهاشمً -ب             التاج الملكً     - أ

 :عام المكرمةولد الملك عبدهللا االول فً مكة  -20

 م1116 -د                            م1223 -ج                      م   1213 -ب           م           1222 - أ

 :تم الغاء القانون االساسً فً عهد الملك -21

 عبدهللا االول -د                      ثانًعبدهللا ال -ج                طالل بن عبدهللا -ب          الحسٌن بن طالل    - أ

 : من نظام امٌري الى ملكً نٌابً وراثً عام  تحول نظام الحكم فً االردن -22

 م1152-د                      م      1150 -ج                        م1147 -ب        م                1122 - أ

 : عام العربٌةتؤسست الجامعة  -23

 م1145 -د                       م     1143 -ج                        م1146 -ب           م             1245 - أ

 : العربٌةالمقر الدابم لجامعة الدول  -24

 القدس -د                             الرٌاض -ج                       اإلسكندرٌة -ب                              القاهرة - أ

 : صاحب فكرة مشروع سورٌا الكبرى-25  

 الحسٌن بن طالل -د                 فٌصل الثانً    –ج                       نوري سعٌد -ب                 عبدهللا المإسس    - أ

 : صاحب فكرة مشروع الهالل الخصٌب  -26  

 فٌصل الثانً -د              الحسٌن بن طالل     -ج                       نوري سعٌد -ب             عبدهللا االول               - أ

 :قامت وحدة الضفتٌن بٌن االردن وفلسطٌن عام -27

 م1150 -د                              م1167 -ج                         م1142 -ب                            م1173 - أ
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 الستاذ: بكر عماٌره(                   )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد ا2022) 1تارٌخ االردن ف

 :  تمت الوحدة بٌن الضفتٌن عن طرٌق عدة مإتمرات ,كان اهمها مإتمر -22

 رام هللا -د                           عمان -ج                                  ارٌحا -ب                            نابلس - أ

 :القصى عاماستشهد الملك عبدهللا االول على ابواب المسجد ا -21

 م1171 -د                        م1151 -ج                              م1150 -ب                م          1142 - أ

 ولد الملك طالل بن عبدهللا عام : – 30

 م1162 -د       م                 1102 -ج             م                 1122 -ب                            1101-أ

 عٌن االمٌر طالل بن عبدهللا ولٌا للعهد عام : -31  

 م1147 -د             م           1146-ج                                 م1145 -ب                         1151-أ    

 عام: الهاشمٌة األردنٌةطالل بن عبدهللا ملكا على المملكة  باألمٌرنودي  -32  

 م1147 -د                       م1146 -ج                                 1152 -ب                   م      1151 -أ

 : من انجازات الملك المحاسبةم وانشاء دٌوان 1152ٌعتبر اصدار دستور  -33

 الحسٌن بن علً -د      ن  االول بن الحسٌعبدهللا -ج                    طالل بن عبدهللا     -ب              الحسٌن بن طالل - أ

 : وقع االردن على اتفاقٌه الدفاع العربً المشترك فً عهد الملك -34

 الحسٌن بن علً -د       ن  عبدهللا االول بن الحسٌ -ج                     طالل بن عبدهللا   -ب        الحسٌن بن عبدهللا     - أ

 : هللا عن الحكم لصالح نجله االمٌر الحسٌن عام تنازل الملك طالل بن عبد -35

 م1142-د                            م1152 -ج                  م               1151 -ب           م            1150 - أ

 :  توفً الملك طالل بن عبدهللا فً السابع من تموز من عام -36

 م1153 -د                  م         1152 -ج                                   م1171 -ب                     م1172 - أ

 : ولد الملك الحسٌن بن طالل -37

 م1127 -د                 م          1135 -ج             م                      1136 -ب      م               1122 - أ

 عام: فً الثانً من اٌار الدستورٌةتسلم الملك الحسٌن بن طالل سلطاته  -32

 م1172 -د             م              1151 -ج                                   م1152 -ب                       م  1153-أ

 :مإلف كتاب مهنتً كملك -31

 عبدهللا الثانً -د                المإسس     عبدهللا -ج                      طالل بن عبدهللا     -ب      الحسٌن بن طالل      - أ

 تم تعرٌب قٌادة الجٌش العربً فً عام: -40

 م1146-د                م             1156 -ج             م                      1157-ب         م              1147 - أ

 تم تعرٌب قٌادة الجٌش العربً فً عهد الملك: -41

 عبدهللا الثانً -د              عبدهللا المإسس       -ج                  طالل بن عبدهللا           -ب      طالل      الحسٌن بن - أ
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 (                   )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 1تارٌخ االردن ف

 ً الهاشمً عام:تؤسس االتحاد العرب -42

 م1152 -د                  م             1150 -ج                م                    1172 -ب            م         1121 - أ

 ترأس الملك ............ االتحاد العربً الهاشمً: -43

 صدام حسٌن -د                     فٌصل الثانً    -ج                       طالل بن عبدهللا     -ب  الحسٌن بن طالل        - أ

 ً تكون منه االتحاد العربً الهاشمً:الدول االعضاء الت -44

 االردن وسورٌا -د                    العراق وسورٌا   -ج                      االردن والعراق        -االردن وفلسطٌن        ب - أ

 عام :استشهد الملك فٌصل الثانً  -45

 م1120 -د                    م         1121 -ج                              م       1152 -م                  ب1157 - أ

 عام: المتحدة العربٌةصدر مشروع المملكة  -46

 م1172 -د                  م           1152 -ج                           م            1121 -م                 ب1150 - أ

 : المتحدة العربٌةالدول االعضاء فً مشروع المملكة  -47

 االردن وسورٌا -د                فلسطٌن وسورٌا    -ج                      االردن والعراق         -ب   االردن وفلسطٌن     - أ

 : المتحدة العربٌةللمملكة  المركزٌةالعاصمة  -42

 غزه -د                        عمان              -ج                               اربد          -ب               القدس        - أ

 : المتحدة العربٌةربٌس المملكة  -41  

 ً التلوصف -د                    محمود عباس  –ج             الحسٌن بن طالل              -ب            ٌاسر عرفات    - أ

 : م وضم )االردن ومصر والعراق والٌمن الشمالً( هو1121المشروع الوحدوي الذي صدر عام  -50  

 العربٌةجامعة الدول  -د             المتحدة العربٌة المملكة -ج             االتحاد العربً الهاشمً    -ب     مجلس التعاون العربً   -أ

 : لعربً بسببانتهى مشروع مجلس التعاون ا -51

 ال شً مما ذكر -د                  اتفاقٌة كامب دٌفد  -ج                    الثانٌةحرب الخلٌج  -ب      حرب الخلٌج االولى       - أ

 :  العام الذي توحد فٌه الٌمن الشمالً والجنوبً فً دولة واحده -52

 م1111 -د                               م1110 -ج                           م        1121 -م                     ب1115 - أ

 : م1173واسرابٌل من جانب اخر عام المإتمر الدولً الذي نتج عنه فض النزاع بٌن مصر وسورٌا من جانب  -53

 جنٌف -د                                  استانا -ج                                        مدرٌد -ب                          لندن-أ

 :  المإتمر الدولً للسالم الذي شارك فٌه الجانب الفلسطٌنً ضمن الوفد االردنً هو -54

 استانا -د                  جنٌف                 -ج                             مدرٌد           -برشلونه                     ب - أ

 لك الحسٌن بن طالل عام:توفً الم -55

 م1112 -د                       م         1111 -ج                     م               2000 -ب    م               1117 - أ
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 (                   )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 1تارٌخ االردن ف

 عام: لثانً فً الثالثٌن من كانون الثانًولد الملك عبدهللا ا -56

 م1162 -د                     م            1163 -ج                            م        1153 -ب                     م1152-أ

 :فً االبتدابٌةتلقى الملك عبدهللا الثانً علومه  -57

 مدرسة اٌجلبروك -د                 جامعة الٌرموك      -ج                   اإلسالمٌة العلمٌة الكلٌة -ب           األردنٌةالجامعة -أ

 : عام الملكٌة الخاصةاصبح الملك عبدهللا الثانً قابدا للقوات   -52

 م1214-د          م                  1111 -ج                        م             1115 -ب                     م1114-أ

 : فً السابع من شباط من عام الدستورٌةاستلم جاللة الملك عبدهللا الثانً سلطاته  -51

 م1211 -د            م                1112 -ج                          م             1111 -ب                  م  2000-أ

 : السعً نحو السالم فً وقت الخطر ( : األخٌرةنا صاحب كتاب )فرصت -60

 طالل بن عبدهللا -د           الحسٌن بن طالل        -ج                   عبدهللا االول                -ب     عبدهللا الثانً         -أ

 عٌن االمٌر الحسٌن بن عبدهللا ولٌا للعهد فً الثانً من تموز من عام :-61  

 م1113 -د    م                     2002 –ج                      م                   2001 -ب        م         1114-أ

 :  ولد سمو االمٌر الحسٌن بن عبدهللا عام -62  

 م1114 -د              م              2002 -ج                             م           2001 -ب     م          1113  - أ

 :الثانً حسٌن بن عبدهللالتخصص الذي قام بدراسته االمٌر ا -63

 العامةاالدارة  -د                   التارٌخ الدولً -ج                              السٌاسٌةالعلوم  -ب        التارٌخ االسالمً -أ

 : وتؤهٌلهمدعم االطفال الصم المبادرة التً اطلقها االمٌر الحسٌن بن عبدهللا ل  -64

 سمع بال حدود -د                      االردن اوال -ج                                           حقق -ب        قصً              -أ

 : والجماعةالمبادرة التً اطلقها االمٌر الحسٌن بن عبدهللا لتنمٌة مهارات الفرد  -65

 قصً -د                     االردن اوال -ج                                 سمع بال حدود -ب                     حقق  -أ

 :فً المجال الرٌاضً الطبٌعٌةالكوادر  لتؤهٌلالمبادرة التً اطلقها االمٌر الحسٌن بن عبدهللا  –66

 سمع بال حدود -د        االردن اوال              -ج                                           حقق -ب                      قصً-أ

 : العام الذي ترأس به االمٌر حسٌن بن عبدهللا احدى جلسات مجلس االمن الدولً -67  

 م2001 -د                  م       2002-ج                             م              2015 -ب     م          2014-أ    

 :المستقلة لالنتخابات فً عهد الملك والهٌبة الدستورٌةتؤسست المحكمة  -62  

 طالل بن عبدهللا -د        عبدهللا الثانً             -ج                                  عبدهللا االول   -ب    الحسٌن بن طالل   -أ

 : الدستورٌةالعام الذي تؤسست به المحكمة  -61

 م2011 -د       م                  2012 -ج                                         م2010 -ب         م        2015-أ
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 (                   )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 1تارٌخ االردن ف

 : عام الالمركزٌةصدر قانون  -70

 م2011 -د        م                 2013 -ج                               م          2015 -ب           م      2014-أ

 : المحافظةتعٌن الحكومة ما نسبته ........... من اعضاء مجلس  -71

 %15-د              %               20 -ج                               %             25 -ب       %            30-أ

 التً نشرها جاللة الملك عبدهللا الثانً  : النقاشٌةعدد االوراق  -72    

 2 -د                                  7 -ج                                                   6 -ب                     5  - أ

 (:المتجددة الدٌمقراطٌةحمل عنوان )مسٌرتنا نحو بناء التً ت النقاشٌةالورقة  -73

 الخامسة -د                         السادسة -ج                                              الثالثة -ب         االولى         -أ

 :السٌاسٌة العملٌةمن اطراف  المطلوبةالتً تضمنت االدوار  النقاشٌةالورقة   -74

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

 :بناء نظامنا الدٌمقراطً االردنًفً  األساسٌة باللبنةالتً تضمنت وصف جاللة الملك المواطن  النقاشٌةالورقة  -75

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

 :الصالحةالتً ركزت على ما اسماه جاللته بــ المواطنة  النقاشٌةالورقة  –76

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

 التً ركزت على محطات االنجاز التً حققها االردن: النقاشٌةالورقة  -77  

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

 التً شدد فٌها جاللة الملك على سٌادة القانون: النقاشٌةالورقة  -72  

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

 جلس االمن الدولً عام:حصل االردن على عضوٌه غٌر دابمة فً م -71

 م2014 -د                       م      2013 -ج                          م                2012 -ب          م           2015-أ

 االمٌر الذي قام بتؤسٌس امارة شرق االردن : -20  

 مما ذكر ءشًال -د              علً بن الحسٌن     -ج                               فٌصل بن الحسٌن  -ب         ن الحسٌن عبدهللا ب-أ

 البرٌطانٌة فً عهد : –وقعت المعاهدة االردنٌة  -21

 طالل بن عبدهللا -د            عبدهللا الثانً            -ج                                عبدهللا االول      -ب        الحسٌن بن طالل   -أ

 :م1122الوطنً االول فً عمان عام  المإتمربلغ عدد الحضور فً  -22

 عضو 100 -د                          عضو 200 -ج                                        عضو 26 -ب                     عضو 150-أ

 :وقعت االردن تحت االنتداب -23

 الفرنسً -د                            البرٌطانً -ج                                          الٌطالًا -ب                   االسبانً      -أ
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 (                   )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 1تارٌخ االردن ف

 :نة انطلقت الثورة العربٌة الكبرى من مدٌ -24

 مكة المكرمة -د                      المدٌنة المنورة -ج                                             معان  -ب                     العقبة      -أ

 :استمد اللون االخضر فً العلم االردنً من راٌة -25

 الدولة العثمانٌة -د                      الدولة الفاطمٌة  -ج                                      ال البٌت -ب                          بج+-أ

 :الملك الذي اتم دراسته فً االستانة -26

 ولعبدهللا اال -د                       الحسٌن بن طالل -ج                              طالل بن عبدهللا -ب                 عبدهللا الثانً-أ

 :العام الذي انهٌت فٌه المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة -27

 م1142 -د                                م1146 -ج                                      م1157 -ب                      م1156-أ

 :والعمل المشتركالمشروع الوحدوي الذي ٌمثل انموذجا عملٌا نحو سعً الدول العربٌة للتضامن  -22

 الشً مما ذكر -د              مجلس التعاون العربً  -ج                   المملكة العربٌة المتحدة -ب    االتحاد العربً الهاشمً-أ

 :عام عقد مإتمر القمة العربٌة ) قمة الوفاق واالتفاق ( فً عمان -21

 م1127 -د                                 م2001 -ج                                     م2017 -ب                      م1120-أ

 :التخصص الذي قام بدراسته الملك عبدهللا الثانً  -10

 ةالعلوم السٌاسٌ -د                      الشإون الدولٌة -ج                             القانون الدولً -ب            التارٌخ الدولً-أ

 :واحدة من الدول االتٌة ال تعد من الدول االعضاء فً مجلس التعاون العربً-11

 العراق-د                                  مصر -ج                                 االردن          -ب                    لبنان-أ

 :ل العربٌةواحدة من االتٌة ال تعد من الدول المإسسة لجامعة الدو-12

 مصر-د                                   المغرب-ج                                          العراق-ب     االردن              -أ

 : االمٌر الهاشمً الذي تولى قٌادة الجٌش المكلف بتحرٌر مدٌنة الطابف من االتراك هو -13

 علً بن الحسٌن -د                             زٌد بن الحسٌن -ج                       بن الحسٌن عبدهللا -ب        فٌصل بن الحسٌن   -أ

 م ,ما عدا1164اٌار  22كل من االتٌة من التعدٌالت الدستورٌة التً اقرها المجلس التشرٌعً الخامس فً الجلسة االستثنابٌة بتارٌخ  -14   

 المملكة االردنٌة الهاشمٌة دولة مستقلة ذات سٌادة-واالتفاقٌات                   بالملك هو الذي ٌعقد المعاهدات -أ

 تحل عبارة الملك محل عبارة سمو االم -مجلس االمة هو الذي ٌعلن الحرب                          د -ج

 القوانٌن الناظمة للعمل السٌاسً فً االردن ,ماعدا :كل من االتٌة تعد من  -15   

 قانون االنتخاب-قانون العقوبات                            د-قانون المطبوعات                          ج-قانون االحزاب              ب-أ     

 من محطات االنجاز التشرٌعً التً حققها االردن للحفاظ على زخم مسٌرته االصالحٌة كما جاء فً الورقة النقاشٌة الخامسة : -16     

 استحداث هٌبة مستقلة لالنتخاب-اصدار المٌثاق الوطنً             د-دٌمقراطٌة جدٌدة   ج مإسساتاستحداث -انشاء محكمة دستورٌة    ب-أ        

 :االتٌة درس فٌها الملك عبد هللا الثانً ما عدا العلمٌةالمإسسات  -17

 أكادٌمٌة دٌر فٌلد( د                    مدرسة اٌجلبروك ( ج                            كلٌه فٌكتورٌا ( ب       تمدرسه سانت اٌدمون( أ 
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 (                   )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 1تارٌخ االردن ف

 :دااالنجازات األتٌة التً شهدها عهد الملك الحسٌن بن طالل ما ع -12

 مجلس التعاون العربً( د            تعرٌب قٌادة الجٌش العربً( ج                 االتحاد العربً الهاشمً( ب      انشاء دٌوان المحاسبة ( أ

 :الملك عبد هللا االول بن الحسٌن باستثناء بتؤلٌفهاالمإلفات والكتب األتٌة قام  -11

 حربنا مع اسرابٌل( د                       السٌاسٌةاالمالً ( ج                                لمذكراتا( ب                خواطر النسٌم ( أ 

 :األردنٌة  الهاشمٌة  المملكةاحدى الدول االتٌة لم ٌستخدم رمزها او راٌتها فً علم  - 100

 الدولة العباسٌة ( د                         الدولة الفاطمٌة( ج                        الدولة العثمانٌة ( ب                 الدولة االموٌة( أ 

 :ٌتكون شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة من الشعارات التالٌة ما عدا  -101 

 الوشاح االحمر( د                             طٌر النسر( ج                          الكرة األرضٌة ( ب               الشرٌط االصفر( أ 

 :م, ما عدا مدٌنة1150وحدة الضفتٌن  إلعالنشهدت المدن األتٌة مإتمرات تمهٌدٌة  -102 

 نابلس( د                                    ارٌحا( ج                                      قم  ( ب                          رام هللا( أ

 :م1144تٌة لم تكن مشاركة فً بروتوكول االسكندرٌة عام احدى الدول اال -103

 المغرب( د                                  الٌمن ( ج                                    سورٌا ( ب                        االردن ( أ 

 :االنجازات األتٌة شهدها عهد الملك عبد هللا االول ما عدا   -104

 العربٌةجامعه الدول ( د                      وحده الضفتٌن( ج                  مشروع سورٌا الكبرى(  ب     قٌة الضمان الجماعًاتفا( أ
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 )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره                   (2022) 1تارٌخ االردن ف

 رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم رمز االجابة قمالر

1 
 د

27 
 د

53 
 د

71 
 د

2 
 ب

22 
 ب

54 
 ب

20 
 أ

3 
 أ

21 
 ج

55 
 ج

21 
 ب

4 
 أ

30 
 أ

56 
 د

22 
 أ

5 
 ب

31 
 د

57 
 ب

23 
 ج

6 
 د

32 
 أ

52 
 أ

24 
 د

7 
 ج

33 
 ب

51 
 ب

25 
 أ

2 
 ب

34 
 ب

60 
 أ

26 
 أ

1 
 ج

35 
 ج

61 
 ب

27 
 ب

10 
 ب

36 
 أ

62 
 د

22 
 ج

11 
 ب

37 
 ج

63 
 ج

21 
 د

12 
 أ

32 
 أ

64 
 د

10 
 ج

13 
 ج

31 
 أ

65 
 أ

11 
 أ

14 
 ب

40 
 ج

66 
 أ

12 
 ج

15 
 ج

41 
 أ

67 
 ب

13 
 ب

16 
 ج

42 
 د

62 
 ج

 ج 14

17 
 أ

43 
 ج

61 
 د

 ج 15

12 
 د

44 
 ب

70 
 ب

 ج 16

11 
 ب

45 
 ب

71 
 ب

 أ 17

20 
 أ

46 
 د

72 
 ج

 أ 12

21 
 د

47 
 أ

73 
 أ

 ج 11

22 
 ب

42 
 ج

74 
 ج

 ب 100

23 
 د

41 
 ب

75 
 ب

 ج 101

24 
 أ

50 
 أ

76 
 أ

 ب 102

25 
 أ

51 
 ب

77 
 د

 د 103

26 
 ب

52 
 ج

72 
 ب

 أ 104 
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 )الوحدة الثالثة والرابعة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره               (2022) 1تارٌخ االردن ف

 عشر ثامنةلااالجابات المعتمدة بنهاٌة الصفحة  ملحوظه:

 السإال االول: اختر رمز اإلجابة الصحٌحة لكل فرع من الفروع األتٌة :

 العام الذي عقد به مإتمر قرٌة قم :-1  

 م1120 -د                م             1121ج            م                  1111 -ب          م                      1220-أ    

 دنً على ارض فلسطٌن:اول شهٌد ار -2  

 فٌصل االول -د            عبدهللا المإسس        -ج         كاٌد مفلح عبٌدات           -ب             وصفً التل            - أ

 عقد اجتماع الحصن الداعم للمقاومة الفلسطٌنٌة عام : -3

 م1122 -د             م             1121 -ج          م                    1120 -ب              م               1133 - أ

 ( عام :121صدر قرار التقسٌم رقم ) -4

 م1173 -د            م              1167 -ج         م                      1142 -ب             م               1147 - أ

 م:1142القرار الذي صدر عن االمم المتحدة وترتب علٌه حرب  -5

 (121قرار ) -د         (            332قرار ) -ج         (                171قرار ) -ب            (          443قرار ) - أ

 الحرب التً سمٌت بحرب حزٌران  : -6

 م1122 -د           م               1173 -ج         م                     1167 -ب           م                 1142 - أ

 وقعت معركة الكرامة عام: -7

 م1167 -د             م              1162 -ج           م                   1173 -ب          م                 1142 - أ

 الحرب التً سمٌت بحرب تشرٌن )رمضان(:  -2

 م1142 -د         م                  1167 -ج            م                   1122 -ب                م           1173 - أ

 قامت القوات اإلسرابٌلٌة بغزو لبنان عام: -1

 م1142 -د              م             1167 -ج            م                  1173 -ب              م              1122 - أ

 من عام : 15/5اعلنت برٌطانٌا انسحابها من فلسطٌن فً  -10

 م1146 -د              م              1142 -ج             م                     1147 -ب          م             1150 - أ

 جندي اسرابٌلً : 300المعركة التً قتل فٌها ما ٌزٌد على  -11

 باب الواد -د              اللطرون             -ج          القدس                         -ب             الكرامة             - أ

 الحرب التً سمٌت بالنكبة  : -12

 م1122 -د                م            1173 -ج               م                  1167 -م                        ب1142 - أ

 الحرب التً سمٌت بالنكسة  : -13  

 م1122 -د                   م        1167-ج                           م       1173 -ب          م             1142-أ    
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 )الوحدة الثالثة والرابعة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 اول نصر عربً على اسرابٌل : -14  

 م1122 -د                     حرب حزٌران     -ج         معركة الكرامة            -ب               حرب رمضان  -أ

 وقعت معركة الكرامة فً عهد جاللة الملك : -15

 ٌن بن علًالحس -د             عبدهللا االول بن الحسٌن  -ج            طالل بن عبدهللا        -ب        الحسٌن بن طالل         - أ

 الحرب التً شاركت بها القوات األردنٌة عبر اللواء المدرع االربعٌن  : -16

 م1122 -د                 م               1173 -ج          م                 1162 -ب         م           1167 - أ

 المعركة التً كسرت مقولة " الجٌش الذي ال ٌقهر " : -17

 الكرامة -د                       م         1122 -ج               تشرٌن              -ب             حزٌران        - أ

 العام الذي وقع فٌه الشعب العربً فً فلسطٌن البٌعة للشرٌف الحسٌن بن علً : -12

 م1122 -د                         م       1142 -ج           م                 1123 -ب        م           1124 - أ

 دفن الشرٌف الحسٌن بن علً فً رحاب المسجد االقصى عام  : -11

 م1122 -د                  م              1142 -ج           م                1121 -ب                     1131 - أ

 صاحب مقولة " سؤذهب الى هناك واموت على اسوار المدٌنة ": -20

 طالل بن عبدهللا -د                 الحسٌن بن طالل    -ج          عبدهللا االول             -ب       لحسٌن بن علً   ا - أ

 الملك الذي رفض اعطاء الٌهود ممرا الى حابط البراق: -21

 عبدهللا االول -د                    عبدهللا الثانً       -ج                طالل بن عبدهللا     -الحسٌن بن طالل        ب - أ

 استشهد  الملك عبدهللا االول بن الحسٌن على ابواب المسجد االقصى عام : -22

 م1152-د                  م               1150 -ج                  م           1142 -م                  ب1151 - أ

 وضوع مساومه  :الملك الذي شدد تؤكٌده ان القدس لٌست م -23

 الحسٌن بن طالل -د                 عبدهللا الثانً          -ج               طالل بن عبدهللا      -ب      عبدهللا االول       - أ

 تؤسس قانون االعمار الهاشمً للمقدسات اإلسالمٌة فً عهد الملك : -24 

 عبدهللا الثانً -د                     طالل بن عبدهللا    -ج                عبدهللا االول        -ب       الحسٌن بن طالل        - أ

 نجح االردن بادراج القدس على قابمة التراث العالمً )الٌونسكو( فً عهد الملك :-25  

 عبدهللا الثانً -د                  الحسٌن بن طالل    –طالل بن عبدهللا                   ج  -ب              عبدهللا االول      - أ

 الملك الذي امر بتشكٌل الصندوق الهاشمً العمار المسجد االقصى  : -26  

 عبدهللا الثانً -د                   الحسٌن بن طالل      -طالل بن عبدهللا                  ج -ب              عبدهللا االول         - أ

 العثمانٌة عام:اعلن االتراك انتهاء الخالفة  -27

 م1132 -د                   م              1111 -م                         ج1124 -ب              م            1112 - أ
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 )الوحدة الثالثة والرابعة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 الف دٌنار ذهب العمار المسجد االقصى  : 32الهاشمً الذي تبرع فٌه الشرٌف الحسٌن بن علً مبلغ  االعمار -22 

 الخامس -د          الثالث                    -ج      الثانً                        -االول                       ب - أ

 م:1141قٌامة عام االعمار الهاشمً الذي تم فٌه اعادة ترمٌم كنٌسة ال -21

 االول -د             الثالث                 -ج        الرابع                      -ب          الخامس           - أ

 االعمار الهاشمً الذي تم فٌه تبدٌل مسجد قبة الصخرة المشرفة بوضع قبة من االلمنٌوم المذهب : – 30

 الخامس -د              الرابع                -ج            انً                  الث -ب        االول                -أ

 العام الذي تم فٌه االعمار الهاشمً الطارئ: -31  

 م1124 -د               م           1161-ج            م                  1153 -ب   م               1114-أ    

 صفٌحة ذهبٌة: 5000شمً الذي تم فٌه اعادة تصفٌح قبة مسجد قبة الصخرة بحوالً االعمار الها -32  

 الرابع -د                  الثالث           -ج            الثانً                      -ب       االول              -أ

 االعمار الهاشمً الذي اصدر فٌه دلٌل المسجد االقصى : -33

 الخامس -د                الرابع             -ج             الثالث                     -ب             االول       - أ

 صدرت رسالة عمان  فً رمضان من عام : -34

 م2002 -د                 م        2003 -ج           م                   2005 -ب           م    2004 - أ

 وسلوكً قابم على اعتدال االنسان فً اموره . هذا المصطلح هو:موقف اخالقً -35

 التطرف-د                   الوسطٌة         -ج                   التسامح          -التعصب               ب - أ

 اتخاذ مواقف عنصرٌه متشددة تجاه الشعوب . نعنً بذلك التطرف  : -36

 الفكري -د               السٌاسً              -ج        خالقً                  اال -ب         الدٌنً          - أ

 التطرف الذي ٌكون بالخروج عن القواعد الفكرٌة والثقافٌة السابدة فً المجتمع  : -37

 الدٌنً -د   السٌاسً               -ج        االخالقً                -الفكري                   ب - أ

 التطرف الذي ٌعنً الخروج عن االتزان االخالقً: -32

 الدٌنً -د               السٌاسً              -ج             الفكري             -االخالقً                    ب-أ

 مفهوم انسانً ٌعنً احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة: -31

 الوسطٌة -د             التسامح              -ج                التطرف          -ب        التكافل           - أ

 مجموعه من االفكار والمعتقدات والمواقف التً ٌتشدد االفراد فً اتخاذها: -40

 التكافل-د              العنف               -ج       التطرف                   -التسامح                   ب - أ

 م فً فلسطٌن  :1142المعركة التً عدت اهم المعارك التً خاضتها الجٌوش العربٌة عام  -41

 الشً مما ذكر -د             باب الواد              -ج                   اللطرون        -القدس                        ب- أ
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 )الوحدة الثالثة والرابعة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 توجد مضابق تٌران فً البحر  : -42  

 االحمر -د                المتوسط         -ج               االسود             -العرب                   ب-أ    

 م :1167نا مباغتا من قبل اسرابٌل عام الدول العربٌة التً تعرضت لهجو -43  

 مصر وسورٌا والعراق -د           االردن وسورٌا ولبنان -ج       مصر وسورٌا واالردن -مصر وسورٌا ولبنان     ب -أ

 الحرب التً اصبحت فٌه القوات العربٌة من غٌر غطاء جوي : -44

 1122 -د                   م       1167 -ج          م              1173 -م                      ب1142- أ

 الملك الهاشمً الذي اطلق علٌه لقب شهٌد االقصى : -45

 الحسٌن بن طالل -د        طالل بن عبدهللا          -ج            عبدهللا االول           -ب       الحسٌن بن علً   - أ

 فٌه المإتمرون مهاجمة المستعمرات الصهٌونٌة فً بٌسان هو :م وقرر 1120المدٌنة الذي عقد عام  -46

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

 مود عباس :م بٌن جاللة الملك عبدهللا الثانً والربٌس الفلسطٌنً مح2013المدٌنة التً وقعت اتفاقٌة الوصاٌة  -47

 عمان-د            الحصن                  -ج           القدس                  -ب      العقبة                -أ

 م :2006الدولة التً عقد بها مإتمر ) الدور العملً لتٌار الوسطٌة فً االصالح ونهضة االمة( عام  -42

 البحرٌن -د       مصر                       -ج                          العراق     -ب            االردن       -أ

 الحرب التً استولت فٌه اسرابٌل على الضفة الغربٌة وقطاع غزة وهضبة الجوالن: -41

 حرب الكرامة -د           م          1142حرب  -ج              م        1167حرب  -ب     م     1173حرب -أ

 التطرف الذي من مظاهره التعصب للرأي االخر وعدم تقبل اراء االخرٌن: -50

 السٌاسً-د                   االخالقً           -ج              الدٌنً                  -ب          الفكري         -أ

 حرب : الحرب التً استطاعت من خاللها القوات المصرٌة تدمٌر تحصٌنات خط بارلٌف هً -51

 م1173 -د                           م                1167 -ج         م                   1122 -ب       م            1142-أ

 ( عن االمم المتحدة بناءا على حرب:332صدر قرار رقم ) -52

 م1122 -د                          م  1167 -ج         م                    1173 -ب        م          1142-أ

 من اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة للملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا: -53

 ب( إلغاء المجالس التشرٌعٌة لٌحل محلها مجلس األمة                أ( تعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً

 ء دٌوان المحاسبةد( إنشا                      م  1152ج( صدور دستور عام 

 الذي تناولته الورقة النقاشٌة السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثانً - 54

 ب( تعمٌق التحول الدٌموقراطً                   سٌادة القانون أساس الدولة المدنٌة -أ 

 الفاعلةد( التمكٌن الدٌموقراطً والمواطنة               ج( تطوٌر التعلٌم أساس اإلصالح الشامل 
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 اعداد االستاذ: بكر عماٌره    بعة(                )الوحدة الثالثة والرا                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 م1142من أسباب هزٌمة العرب فً حرب فلسطٌن عام  -55 

 ة للدول العربٌةب( تدمٌر القوة الجوٌ            م 1147أ( قرار التقسٌم الصادر عن هٌبة األمم المتحدة عام  

 د( غٌاب التنسٌق بٌن قٌادات الجٌوش العربٌة          تحصٌنات خط بارلٌف الذي أقامته إسرابٌل بٌنها وبٌن مصر (ج

 العرب هً المعركة التً تمكن فٌها الجٌش العربً األردنً من اإلبقاء على القدس وما جاورها من األحٌاء العربٌة باٌدي -56

 د( القدس                            ج( الكرامة                        ب( باب الواد                   أ( اللطرون 

 األقصً هوالمسجد الملك الهاشمً الذي أمر بتشكٌل الصندوق الهاشمً إلعمار  -57 

 عبد هللا األول ابن الحسٌن(د                    طالل بن عبد هللا(ج           الحسٌن بن طالل (ب     عبد هللا الثانً ابن الحسٌن(أ 

 كل مما ٌؤتً من إنجازات اإلعمار الهاشمً الثانً ما عدا : - 52 

  ب( تشكٌل لجنة اإلعمار الهاشمً                     أ( إعادة ترمٌم كنٌسة القٌامة بعد أن شب بها حرٌق 

 تبدٌل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من األلمنٌوم المذهب (د                                                ج( ترمٌم مبنى الجامع القبلً

 الغزالً فً المسجد األقصى, هو اإلعمار الهاشمً الذي تضمن تؤسٌس كرسً جاللة الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن لدراسة فكر اإلمام  -51 

 د( الثانً                                  ج( الخامس                         ب( الرابع                              الثالث (أ

 المدٌنة التً شهدت إطالق رسالة عالمٌة تبعث من تعالٌم القرآن ونبض اإلسالم ووسطٌته ومن رإٌة هاشمٌة نٌرة هً -60

 د( القاهرة                               الرباط (ج                              ب( القدس                           أ( عمان 

 بعٌدا عن اإلفراط والتفرٌط كافة  المفهوم الذي ٌعنً: منهج فكري وموقف أخالقً سلوكً قابم على اعتدال اإلنسان فً أموره الدٌنٌة والدنٌوٌة -61

 د( التطرف األخالقً                    ج( التطرف الفكري                            ب ( الوسطٌة                      التسامح  (أ 

  م هً: 2006الدولة التً عقد فٌها مإتمر الدور العلمً لتٌار الوسطٌة فً اإلصالح ونهضة األمة) عام  - 62 

 د( تونس                                 ج( األردن                              ب( مصر                         أ( المغرب

 التطرف الذي ٌعنً اتخاذ مواقف عنصرٌة متشددة تجاه الشعوب هو -63

 د( الدٌنً                                      ج( الفكري                         األخالقً  (ب                         السٌاسً (أ

 رسالة عمان ما عدا أتباع الدٌانات تصلح أن تكون منطلقة للحوار والتقارب كما جاء فً كل مما ٌؤتً من القواسم المشتركة بٌن -64 

 د( التمٌٌز                                ج( الرحمة                             ب( السالم                          أ( العدل 

 مز إلى انتشار اإلسالم وحضارته فً العالممن مكونات شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة, وٌر -65 

 د( طٌر العقاب                       الكرة األرضٌة (ج                   األسلحة العربٌة (ب                الوشاح األحمر (أ

 الدولة اإلسالمٌة التً اتخذت من اللون األسود راٌة لها, هً -66

 د( األموٌة                               األٌوبٌة (ج                          ب( الفاطمٌة                       العباسٌة  (أ 

 المدٌنة التً ولد فٌها الملك عبدهللا األول ابن الحسٌن, هً - 67

 د( المدٌنة المنورة                                   ج( جدة                      ب( مكة المكرمة                        أ( الطابف 
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 اعداد االستاذ: بكر عماٌره    بعة(                )الوحدة الثالثة والرا                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 من المشارٌع الوحدوٌة التً طرحت عربٌا وساندها الملك عبدهللا األول ابن الحسٌن -62 

 االتحاد العربً الهاشمً (د                المملكة العربٌة المتحدة (ج            سورٌا الكبرى (ب            مجلس التعاون العربً (أ

 هو الملك الهاشمً الذي وقع على اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك لتوحٌد الجهود فً الدفاع عن البالد العربٌة, -61 

 د( طالل بن عبدهللا                     ج( الحسٌن بن طالل               ول ب( عبدهللا األ                     عبدهللا الثانً  (أ  

 واحدة من الدول اآلتٌة ال تعد من الدول األعضاء فً مجلس التعاون العربً -70

 د( مصر                                   ج( العراق                      ب( لبنان                               أ( األردن 

 م, هً: 1111المدٌنة التً شارك فٌها األردن فً المإتمر الدولً للسالم عام  -71

 د( مدرٌد                                    ج( واشنطن                    ب( جنٌف                                روما  أ( 

 لسٌاسٌة كما جاء فً الورقة النقاشٌة الثالثة لجاللة الملك عبدهللا الثانً:واحدة من اآلتٌة ال تعد من أطراف العملٌة ا -72

 د( مجلس النواب                            ج( الملكٌة الهاشمٌة      ب( المجلس القضابً                            ( المواطن أ    

 ة للملك عبدهللا الثانً:واحدة من اآلتٌة ال تعد من اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌ -73

 ب( تؤسٌس الهٌبة المستقلة لالنتخابات                                    إصدار قانون الالمركزٌة  (أ 

 د( إنشاء دٌوان المحاسبة                                      إنشاء المحكمة الدستورٌة (ج

 د العربً وتوقف التنمٌة,هًالحرب التً كان من نتابجها انهٌار االقتصا -74 

  م 1162د( حرب                          م 1167ج( حرب                 م 1173ب( حرب                  م  1142حرب (أ 

 م, هً: 1122المدٌنة الفلسطٌنٌة التً تم استثنابها من قرار فك االرتباط اإلداري والقانونً الذي أتخذ عام  -75

 د( أرٌحا                                      ج( رام هللا                       ب( القدس                        أ( طولكرم 

 الملك الهاشمً الذي تم فً عهده تشكٌل مجلس الكنابس األردنً والذي ٌشمل كنابس القدس الربٌسة, هو - 76 

 د( عبدهللا األول                            ج( الحسٌن بن طالل           عبدهللا  ب( طالل بن                   أ( عبدهللا الثانً 

 التطرف الذي من مظاهره التعصب للرأي وعدم تقبل آراء اآلخرٌن , هو -77

 دٌنًد( ال                         ج( األخالقً                      ب( الفكري                        ( السٌاسًأ 

 واحدة من اآلتٌة ال تعد من مبادئ رسالة عمان -72

 تحقٌق الرحمة للناس أجمعٌن (ب                                    أ( احترام العهود والمواثٌق 

 د( العدالة فً معاملة اآلخرٌن                    ج( احترام حق الحٌاة للمقاتلٌن المتطرفٌن 

 م: 1122ة األردنٌة البرٌطانٌة عام من أهم بنود المعاهد -71

 د( إلغاء القانون األساسً            ( إلغاء المجالس التشرٌعٌةج          حدود إمارة شرق األردن ٌٌن( تعب         أ( صدور قانون االنتخاب

 رمزا لها هً فً العلم االردنً الدولة اإلسالمٌة التً اتخذت من اللون األبٌض -20

 د( العثمانٌة                         ج( العباسٌة                                    ب( الفاطمٌة                         أ( األموٌة 
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  اعداد االستاذ: بكر عماٌره            بعة(      )الوحدة الثالثة والرا                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة إلى ٌرمز الوشاح األحمر فً -21 

 د( نظام الحكم                      ج( العرش الهاشمً                        ب( انتشار اإلسالم                  أ( القوة والباس 

 المشروع الوحدوي الذي قدمه ربٌس الوزراء العراقً نوري السعٌد هو -22

 د( الهالل الخصٌب              ج( المملكة العربٌة المتحدة                         ب( وحدة الضفتٌن                  أ( سورٌا الكبرى

 مشروع سورٌا الكبرى  غاءبال المنظمة التً اتخذت قرارا -23

 د(مجلس التعاون العربً               ج(االتحاد االوروبً                    ب( عصبة االمم                        أ(جامعة الدول العربٌة 

 م هو : 1142األمٌر الهاشمً الذي شارك فً حرب فلسطٌن عام  -24

 د( زٌد بن الحسٌن                 ج( طالل بن عبد هللا.                              دزٌب( رعد بن               أ( علً بن الحسٌن

 ة للملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا:من اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌ -25

 ب( إلغاء المجالس التشرٌعٌة لٌحل محلها مجلس األمة                     أ( تعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً

 د( إنشاء دٌوان المحاسبة                             م 1152صدور دستور عام  (ج

 العاصمة المركزٌة لمشروع المملكة العربٌة المتحدة هًالمدٌنة التً كان من المقرر أن تكون  -26 

 د( عمان                               ج( القاهرة                                 ب( القدس.                        أ( أرٌحا

  عدا كل مما ٌؤتً من المبادرات التً أطلقها سمو ولً العهد األمٌر الحسٌن بن عبدهللا ما -27

 سمع بال حدودد(                          ج( مدرستً                                       ب( قصً                       أ( حقق 

 م: 1131المدٌنة التً توفً فٌها الشرٌف الحسٌن بن علً عام  - 22 

 د( قبرص                       مكة المكرمة (ج                                   ب( عمان                       القدس (أ 

 عن اهتمام الملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا بالقدس مـنـتمن أبرز القرارات السٌاسٌة التً  -21 

 ب( رفض إعطاء الٌهود ممرا إلى حابط البراق                               أ( تشكٌل اللجنة الملكٌة لشإون القدس 

 د( تشكٌل مجلس الكنابس األردنً الذي ٌشمل كنابس القدس الربٌسة           م القبر المقدس فً كنٌسة القٌامةإطالق مشروع ترمٌ (ج 

 :احدى قرى محافظه اربد شهدت مإتمر معروف نتج عنه قرار بمهاجمة المستعمرات الصهٌونٌة فً منطقه بٌسان -10

 قمٌم(  د                                    قم  (ج                                 امة الكر( ب                    الحصن( أ 

 األردنٌة التً توجد بها منطقتً قم والحصن اللتٌن لعبتا دور مهم فً مقاومه الصهٌونٌة المحافظة -11

 مادبا( د                                  البلقاء( ج                                عجلون ( ب                         اربد( أ

 :ما عدا( النكبة)م 1142تشكل المعارك االتٌة من اهم المعارك عام  -12

 الكرامة ( د                               اللطرون( ج                             باب الواد ( ب                    القدس ( أ 

 :على المناطق االتٌة ما عدا( النكسة)م 1167سرابٌل بعد حرب عام  استولت ا - 13

 الضفة الغربٌة( د                                  سٌناء( ج                         الضفة الشرقٌة( ب                 قطاع غزه( أ
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  اعداد االستاذ: بكر عماٌره                 بعة( )الوحدة الثالثة والرا                (2022) 1تارٌخ االردن ف 

 :م1142المحورٌن اللذان كان على الجٌش االردنً ان ٌتقدم نحوهما للوصول الى القدس والسهل الساحلً فً حرب فلسطٌن عام   -14

 سٌنالغور الصافً وجسر الملك ح( ب                   الجنوبٌة الشونةومثلث ( دامٌا)جسر االمٌر محمد ( أ 

 وجسر الملك حسٌن( دامٌا)جسر االمٌر محمد ( د                      (دامٌا)جسر الملك عبد هللا وجسر االمٌر محمد ( ج  

 : م1122المدٌنة التً تم استثناها من قرار فك االرتباط االداري والقانونً بٌن الضفتٌن الشرقٌة والغربٌة عام  - 15

 نابلس( د                                   رام هللا ( ج                                     ٌحا ار( ب                القدس ( أ

 :المباشر على االعمار الهاشمً للمسجد االقصى لألشرافالرسمٌة  البٌعةاالمٌر الهاشمً الذي ورد اسمه فً نص  -16

 فٌصل بن الحسٌن( د                     عبد هللا بن الحسٌن( ج                           زٌد بن الحسٌن( ب   علً بن الحسٌن  ( أ 

 :الملك الحسٌن بن طالل ما عدا   بتؤلٌفهاالمإلفات االتٌة قام  -17

 مخواطر النسٌ( د                لٌس سهال ان تكون ملكا( ج                 حربنا مع اسرابٌل( ب                 مهنتً كملك( أ 

 :م الذي نتج عنه فضل النزاع بٌن مصر وسورٌا من جهة واسرابٌل من جهة اخرى1173المدٌنة التً احتضنت المإتمر الدولً للسالم عام   -12

 انةاست( د                                   جنٌف( ج                                       اوسلو( ب                         مدرٌد( أ 

 :االتٌة اطلقها سمو االمٌر الحسٌن بن عبد هللا ما عدا الهادفةالمبادرات  -11

 قصً( د                                         قصً   (ج                             .كلنا االردن( ب                  سمع بال حدود( أ

 :له الملك عبد هللا بن الحسٌن المبادئ الراسخة االتٌة للنهج االصالحً فً االردن ما عدا جال تؤكٌدالنقاشٌة الثالثة  الورقةاشتملت  -100 

 توفٌر فرص متباٌنة للتنافس السٌاسً( د    صون حقوق االقلٌات ( ج    التعددٌة السٌاسٌة بمبدأااللتزام ( ب   تقوٌة مإسسات المجتمع المدنً( أ 

 :االتٌة من االحزاب ما عدا المنتظرةلنقاشٌة الثالثة االدوار ا ةتضمن المحور الثالث من الورق -101

 نٌل الثقة النٌابٌة والمحافظة علٌها( د            االلتزام بالعمل الجماعً( ج                  تبنً برامج وطنٌة( ب     التقٌٌد بالمبادئ المشتركة(  أ 

 :االتٌة من المواطن ما عدا المنتظرةثة االدوار النقاشٌة الثال الورقةتضمن المحور الثالث من  -102 

 اقتراح االفكار والحلول البدٌلة ( د      البحث المستمر عن الحقٌقة ( ج  متابعة القضاٌا الوطنٌة  ( ب   وضع معاٌٌر للعمل الحكومً المخلص( أ 

 :على المواطن ما عدا بةالمترت األتٌةالنقاشٌة الرابعة على الممارسات الدٌمقراطٌة  الورقةاكدت  -104 

 الشراكة فً التضحٌات والمكاسب (د                     رفض العنف( ج            رفض الحوار والحلول الوسط( ب          احترام الراي االخر( أ  
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 االستاذ: بكر عماٌرهاعداد         بعة(           )الوحدة الثالثة والرا                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم

1 
 د

27 
 ب

53 
 أ

71 
 ب

2 
 ب

22 
 أ

54 
 ج

20 
 أ

3 
 ج

21 
 د

55 
 د

21 
 ج

4 
 أ

30 
 ب

56 
 د

22 
 د

5 
 د

31 
 ج

57 
 أ

23 
 أ

6 
 ب

32 
 ج

52 
 أ

24 
 ج

7 
 ج

33 
 د

51 
 ج

25 
 أ

2 
 أ

34 
 أ

60 
 أ

26 
 د

1 
 أ

35 
 ج

61 
 ب

27 
 ج

10 
 ج

36 
 ج

62 
 ج

22 
 ب

11 
 ب

37 
 أ

63 
 أ

21 
 أ

12 
 أ

32 
 أ

64 
 د

 ج 10

13 
 ج

31 
 ج

65 
 ج

 أ 11

14 
 ب

40 
 ب

66 
 أ

 د 12

15 
 أ

 67 أ 41
 ب

 ب 13

16 
 ج

 62 د 42
 ب

 د 14

17 
 د

 61 ب 43
 د

 أ 15

12 
 أ

 70 ج 44
 ب

 ج 16

11 
 أ

 71 ب 45
 د

 د 17

20 
 ب

 72 أ 46
 ب

 ج 12

21 
 د

 73 د 47
 د

 ب 11

22 
 أ

 74 أ 42
 ج

 د 100

23 
 د

 75 ب 41
 ب

 د 101

24 
 أ

 76 أ 50
 أ

 أ 102

25 
 ج

 77 د 51
 ب

 ب 103

26 
 د

 72 ب 52
 ج

   



 

19 
 

 (                         اعداد االستاذ: بكر عماٌرهاالولى والثانٌة)الوحدة                 (2022) 1تارٌخ االردن ف

 هٌم والمصطلحات األتٌة:السإال االول: عرف المفا

جامعة الدول العربٌة,                       ,م1943وثٌقة االستقالل,   مشروع سورٌا الكبرى    ,المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة  

 بروتوكول اإلسكندرٌة,  اتفاقٌة الضمان العربً الجماعً,  مجلس التعاون العربً,     , المحكمة الدستورٌة

 ما ٌلً :: فسر السإال الثانً

 اصدار جاللة الملك عبدهللا الثانً سلسله من االوراق النقاشٌة-1

 .انشاء المحكمة الدستورٌة -2

 .اطلق سمو االمٌر حسٌن بن عبدهللا الثانً مبادرة سمع بال حدود -3

 .صدور كتاب فرصتنا األخٌرة: السعً نحو السالم فً وقت الخطر -4

 على اٌجاد درع امنً قوي بتوحٌد الجٌش فً البلدٌن . عمل االتحاد العربً الهاشمً -5

 . م1951توقٌع اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك  -7  .اتسمت العالقات السٌاسٌة بٌن االردن والعراق بالتوافق والتألف  -6

  .اته الدستورٌة  اعتراف برٌطانٌا بقرار االمم المتحدة الذي ٌنص على ان االردن وصل الى مرحلة استكمال بناء مؤسس -8

 م1943عدم نجاح مشروع سورٌا الكبرى  – 11         .م1952انشاء دٌوان المحاسبة  -9

                             .خاض االمٌر عبدهللا بن الحسٌن مفاوضات شاقة مع هربرت صموئٌل فً القدس -11

 السإال الثالث: اجب عما ٌلً :

 م(؟1933-م1929وضح سمات المؤتمرات الوطنٌة التً عقدت بٌن ) -2   ؟اذكر بنود المٌثاق الوطنً-1

 ما هً اآلمال التً ٌتطلع الٌها اهالً االردن من قدوم االمٌر عبدهللا االول بن الحسٌن؟ -3

                                                  م؟                                                     1946اٌار  15بٌن قرارات المجلس التشرٌعً المنعقد بتارٌخ  -4

 سم الدول المؤسسة لجامعة الدول العربٌة -6  ؟اذكر المؤلفات االدبٌة التً تركها الملك المؤسس -5

 ما هً االنجازات السٌاسٌة الخارجٌة فً عهد الملك الحسٌن بن طالل ؟    -7

 ات شعار المملكة االردنٌة الهاشمٌة؟  عدد مكون-9بٌن دالالت الراٌة األردنٌة؟   -8  

 قارن بٌن الملك عبدهللا المؤسس والملك الحسٌن بن طالل من حٌث : سنة المٌالد ,الكتب المؤلفه,االنجازات الخارجٌة . -11

 م1952بٌن ابرز مواد الدستور الصادر عام -12سم المؤتمرات التً كان لها دور مهم فً وحدة الضفتٌن؟    -11

 بٌن مظاهر تعزٌز النهج الدٌمقراطً فً عهد الملك الحسٌن بن طالل-14م؟      1948كر قرارات مؤتمر ارٌحا اذ -13 
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ه      (                         اعداد االستاذ: بكر عماٌروالثانٌة االولى)الوحدة                 (2022) 1تارٌخ االردن ف

 شروع المملك العربٌة المتحدة من حٌث : الدول االعضاء , الرئٌس  ؟   قارن بٌن االتحاد العربً الهاشمً وم -15

 قارن بٌن االتحاد العربً الهاشمً ومجلس التعاون العربً من حٌث : سنة التأسٌس, الدول االعضاء , سبب الفشل؟ -16 

 لداخلٌة فً عهد الملك عبدهللا الثانًبٌن االنجازات السٌاسٌة ا-18عدد المبادرات التً اطلقها االمٌر الحسٌن بن عبدهللا؟  -17

 تطرقت الورقة النقاشٌة االولى الى مسألتٌن اساسٌتٌن , وضح ذلك -19

 دعت الورقة النقاشٌة االولى الى اربع ممارسات اجتماعٌه لتجذٌر الدٌمقراطٌة ,عدد هذه الممارسات. -21

 بعض الخطوات والمتطلبات للوصول الى  بٌن جاللة الملك عبدهللا الثانً فً الورقة النقاشٌة الثانٌة-21

 الحكومات البرلمانٌة الفاعلة؟     

 وضح ابرز ما تضمنه المحور االول من الورقة النقاشٌة الثالثة؟  -22

 اذكر المهام المطلوبة من )االحزاب السٌاسٌه,مجلس النواب , الملكٌة الهاشمٌة, مجلس الوزراء ,الموطن( كما -23

 النقاشٌة الثالثة ؟ ورد فً الورقة     

 لخص جاللة الملك عبدهللا الثانً فً الورقة النقاشٌة الرابعة االسس الرئٌسة للمواطنة الفاعلة, اذكر هذه االسس. -24

 تقف الورقة النقاشٌة الخامسة على محطات االنجاز التشرٌعً التً حققها االردن, -25

 اذكر محطات االنجاز التشرٌعً والمؤسسً؟      

 حذر جاللة الملك عبدهللا الثانً فً الورقة النقاشٌة السادسة من بعض مكامن الخلل فً االداء الرسمً, -26

 عدد هذه المكامن؟     

 بسط جاللة الملك عبدهللا الثانً فً الورقة النقاشٌة السادسة مفهوم سٌادة القانون من خالل االشارة الى -27

 الحوادث.بعض الحوادث الٌومٌة , اذكر هذه       
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 )الوحدة الثالثة والرابعة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره                (2022) 1تارٌخ االردن ف

 السإال االول: عرف المفاهٌم والمصطلحات األتٌة:

, التطرف,        338قرار رقم  , معركة باب الواد, معركه الكرامة, خط بارلٌف,181م, قرار رقم 1921مؤتمر قرٌة قم   

 م2113م , الصندوق الهاشمً ,اتفاقٌه الوصاٌة الهاشمٌة 1971اللواء المدرع االربعٌن, اللجنة الملكٌة لشؤون القدس 

 السإال الثانً: فسر ما ٌلً :

 .2114صدور رسالة عمان  -2ترجمت رسالة عمان الى العدٌد من اللغات العالمٌة        -1

 سامح من اهم المبادئ اإلنسانٌة التً دعت الشرائع السماوٌة الى تطبٌقها.ٌعد الت -3

 م1968معركة الكرامة  -6م        1967قٌام حرب حزٌران  -5م.      1948هزٌمة العرب حرب  -4

 م على وثٌقة البٌعة للشرٌف الحسٌن بن علً .  1924وقع الشعب العربً فً فلسطٌن عام  -7

 باهتمام الهاشمٌن  .  حظٌت مدٌنه القدس -8

 السإال الثالث: اجب عما ٌلً :

 م ؟1948عدد نتائج معركه القدس  -2بٌن الدور االردنً الداعم للمقاومة الفلسطٌنٌة؟          -1

 م؟1947الصادر عام   181ما هً النتائج التً ترتبت على قرار التقسٌم  -3

 م؟ 1948ى القدس عام سم المعارك التً خاضها الجٌش العربً للحفاظ عل -4

 بٌن نتائج معركة الكرامة ؟ -6م؟       1967عدد نتائج حرب حزٌران  -5 

 م ؟1973بٌن دور القوات المصرٌة والسورٌة فً حرب  -7

 وضح موقف الملك عبدهللا االول تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة-8 

 , مضمون القرار؟  من حٌث : تارٌخ الصدور   338وقرار رقم   181قارن بٌن قرار رقم -9  

 م( ؟1994-1992بٌن ابرز ما تضمنه االعمار الهاشمً الثالث )  -11

 م؟ 2114عدد مبادئ رسالة عمان  -11

 ما مظاهر تطبٌق الوسطٌة فً الفكر الهاشمً ؟ -12  

 م؟     2114بٌن توصٌات المؤتمر الدولً االول  لمنتدى الوسطٌة الذي عقد فً عمان  -13 

 ائل التً دعت الٌها رسالة عمان لتطبٌق التسامح  ؟   ما هً الوس -14

 وضح دور المواطن فً مواجهة التطرف؟ -15 

 عدد صور التطرف ؟ -16
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 اعداد االستاذ: بكر عماٌره                             )الوحدة االولى(         (             2022) 2تارٌخ االردن ف

 مصطلحات األتٌة:السإال االول: عرف المفاهٌم وال

           السلطة التنفٌذٌة,   الحكومة,   البٌان الوزاري, مجلس االمه,  المجلس القضابً ,المحاكم الدٌنٌة , الكوتا النسابٌة                  

 حكومة سلٌمان النابلسً,  المجلس الوطنً االستشاري,  االحكام العرفٌة  , الحزب

 السإال الثانً: فسر ما ٌلً :

 م1121عودة النشاط الحزبً فً االردن عام -1

 م.1111ظهور فكرة المٌثاق الوطنً عام  -2

 م(.1157-1146نشطت الحٌاه الحزبٌة بٌن عامً )  -3

 صدور قانون الكوتا النسابٌة. -4

 شهدت الحٌاة النٌابٌة فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن تطورا ملحوظا . -5

 م . 1121ن بن طالل الى اجراء انتخابات عام دعوة الملك الحسٌ -6

 انشاء المجلس الوطنً االستشاري. -7 

 م . 1167-1146حل معظم المجالس النٌابٌة قبل انتهاء مدتها الدستورٌة بٌن عامً  -2

 تغٌٌر الحكومات فً االردن.                                     -1

 السإال الثالث: اجب عما ٌلً :

السس التً تقوم علٌها وراثة العرش فً الذكور فً االردن؟                                                                    بٌن ا-1

 عدد مهام مجلس الوزراء؟ -3بٌن اسس تشكٌل مجلس الوزراء؟      -2

ن؟                                                      عدد انواع المحاكم فً االرد -5بٌن اختصاصات السلطة التشرٌعٌة؟             -4

 م؟1146-1121اذكر ممٌزات المجالس التشرٌعٌة التً شكلت بٌن عامً  -6

 م ؟   1167 -1146بٌن التحدٌات التً واجهت الحٌاة النٌابٌة بٌن عامً  -7

 م؟1172نٌسان  13بٌن مضامٌن الرسالة الملكٌة الى ربٌس الوزراء بتارٌخ  -2  

 عدد االحزاب التً شكلها االردنٌون فً عهد االمارة ؟  -1  

 م؟1121عدد مظاهر مرحلة العودة الى الحٌاة الحزبٌة منذ عام  -10

 م؟ 1111بٌن مبادئ المٌثاق الوطنً االردنً عام  -11

 م؟1121بٌن مظاهر اطالق الحرٌات العامة منذ عام  -12  
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 اعداد االستاذ: بكر عماٌره                  (             الثانٌة )الوحدة          (         2022) 2تارٌخ االردن ف

 السإال االول: عرف المفاهٌم والمصطلحات األتٌة:

 القوة العربٌة,   القوة السٌارة, قانون خدمة العلم, صرح الشهٌد, المركز الجغرافً الملكً,  دائرة المخابرات العامة   

 فسر ما ٌلً : السإال الثانً:

 تشكٌل القوات الخاصة-1

 تأسٌس كلٌه االمٌرة منى للتمرٌض. -2

 مشاركة الجٌش العربً ضمن قوات حفظ السالم الدولٌة -3

 انشاء صرح الشهٌد. -4

 انشاء مركز  الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر. -5

 مٌزاً واحترافٌة على مستوى العالم . تعد دائرة المخابرات العامة من اكثر الدوائر االستخبارٌة ت -6

 السإال الثالث: اجب عما ٌلً :

                        قارن بٌن المخابرات العامة والدفاع المدنً من حٌث : سنة التأسٌس , الواجبات والمهام؟                                            -1

 ل التً شارك فٌها االردن فً مهام قوات حفظ السالم الدولٌة؟سم الدو -3عدد واجبات قوات الدرك؟      -2

م؟                                                      1999-1977عدد اربعه من مظاهر تطور الجٌش العربً بٌن ) -5عدد الحروب التً شارك فٌها الجٌش العربً؟   -4

 العام التً استحدثت فً عهد الملك عبدهللا الثانً؟ اذكر االدارات والوحدات التابعة لجهاز االمن -6

 بٌن دور الجٌش العربً فً عملٌات االخالء واالنقاذ ؟    -7

 بٌن اهم التطورات التً شهدها الجٌش العربً فً المرحلتٌن الثانٌة والثالثة؟ -8  

 امأل الجدول االتً بالمعلومات المناسبة: -9  

 سبب االنشاء                اسم المركز / الجهاز االمنً    

 ...............................           صرح الشهٌد         

 تلبٌة القوات المسلحة من االسلحة         ...............................        

 ...............................           المركز الجغرافً الملكً        

 مراقبة حركة النقل على الطرق العامة       ...............................       

 مكافحة التجسس                ...............................      
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 (                  )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 2تارٌخ االردن ف

 الواحدة والثالثوناالجابات المعتمدة فً الصفحة  ملحوظه:

 الصحٌحة لكل فرع من الفروع األتٌة : ةالسإال االول: اختر رمز اإلجاب

 تتكون السلطة .......... من مإسسة العرش ومجلس الوزراء :-1  

 التشرٌعٌة -د                   التنفٌذٌة      -ج             القضابٌة               -ب     الرابعة                       -أ    

 نظام الحكم فً االردن : -2  

 امبراطوري -د             جمهوري            -ج     ملكً نٌابً وراثً            -ب         نٌابً ملكً وراثً     -أ

 الذي ٌمثل مإسسة العرش فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة -3

 مجلس االعٌان -د         مجلس النواب          -ج        ربٌس الوزراء             -ب                      الملك     - ب

 من الدستور االردنً ان عرش المملكة االردنٌة الهاشمٌة وراثً فً اسرة الملك : 22تنص المادة  -4

 فٌصل الثانً -د                فٌصل االول        -ج    الحسٌن بن طالل             -ب        عبدهللا االول           - ب

 تعد المصادقة على القوانٌن بعد اقرارها من مجلس االمه من صالحٌات : -5

 الملك -د            ربٌس الوزراء        -ج        ولً العهد                 -ب      مستشار الملك           - ب

 لس االعٌان واعضابه :الذي ٌقوم بتعٌن ربٌس مج -6

 ولً العهد -د           ربس الوزراء        -ج          الملك                       -ب        مجلس النواب        - ب

 الذي ٌعٌن ربٌس الوزراء هو : -7

 مجلس الوزراء -د              الملك                -ج        مجلس االعٌان             -ب     مجلس النواب          - ب

 لمجلس النواب: يالمدة الزمنٌة التً ٌتقدم من خاللها مجلس الوزراء ببٌانه الوزار  -2

 اسبوعٌن -د             اسبوع واحد          -ج          شهرٌن                   -ب          شهر واحد         - ب

 من مهام مجلس الوزراء: -1

 جمٌع ما ذكر -د            ادارة شإون الدولة    -ج        اقتراح مشارٌع القوانٌن  -ب    اعداد الموازنة العامة  - ب

 السلطة التً تعد مصدر السلطات : -10

 التنفٌذٌة -د               الرابعة              -ج             التشرٌعٌة             -ب    القضابٌة                 - ب

 : ..........لتشرٌعٌة بالملك  و تناط السلطة ا -11

 مجلس االمه -د                مجلس الوزراء       -ج          المجلس القضابً       -ب        مجلس العشابر     - ب

 اعضاء مجلس االعٌان ٌتم تعٌنهم  بــ  : -12

 مما ذكر ءال شً -د                      استفتاء شعبً -ج      قرار مجلس الوزراء         -ب   ارادة ملكٌه            - ب

 من اختصاصات السلطة التشرٌعٌة  : -13  

 جمٌع ما ذكر -د        اقرار الموازنة العامة       –ج       منح الثقة للحكومة          -ب       تشرٌع القوانٌن -أ    
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 نٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره(                  )الوحدة االولى والثا2022) 2تارٌخ االردن ف

 تعد السلطة  ......... مستقله عن السلطات االخرى : -14  

 القضابٌة -د              الرابعة             -ج           التشرٌعٌة                 -ب    التنفٌذٌة           -أ

 المحاكم على اختالف انواعها : السلطة الدستورٌة التً تتوالها -15

 الرابعة -د         التشرٌعٌة                -ج              القضابٌة               -ب        التنفٌذٌة           - ب

 السلطة التً تقوم بالفصل بٌن المتخاصمٌن  : -16

 التشرٌعٌة -د                  بعة        الرا -ج      التنفٌذٌة                         -ب   القضابٌة        - ب

 ٌعد هرم السلطة القضابٌة فً االردن : -17

 محكمة امن الدولة -د          محكمه التمٌٌز         -ج          المجلس القضابً          -ب        لقصر العد - ب

 ٌة :تشمل المحاكم الشرعٌة ومحاكم الطوابف الدٌن  ..........المحاكم    -12

 مما ذكر ءال شً -د           الدٌنٌة                 -ج                   النظامٌة        -الخاصة             ب - ب

 بدأت الحٌاة النٌابٌة فً االردن منذ  : -11

 الضفتٌن وحدة -د              استقالل المملكة      -ج           تؤسٌس اإلمارة        -الثورة العربٌة      ب - ب

 م :1146-1121مجالس تشرٌعٌه فً المدة ما بٌن  ..........شكلت   -20

 ثالثة -د                  سته              -ج              خمسه           -ب        اربعه             - ب

 بدأ االردن ٌقطف ثمار التطور الدستوري والنٌابً عندما اجرٌت االنتخابات عام: -21

 م1156 -د                   م        1146 -ج               م        1150 -م               ب1160 - ب

 المجلس النٌابً الذي شهد ظهور اكبر كتله ابتالفٌه حزبٌه  : -22

 السادس-د                  الخامس          -ج               الثالث           -الرابع                  ب - ب

 اول حكومة حزبٌه ابتالفٌه عرفت بالحكومة الوطنٌة : ..........تعد حكومة   -23

 ابراهٌم هاشم -د                  رشٌد طلٌع         -ج         سلٌمان النابلسً    -وصفً التل            ب - ب

 العام الذي انتخب فٌه اخر مجلس نٌابً ٌجمع الضفتٌن الشرقٌة الغربٌة : -24

 م1124 -د                     م     1167 -م                       ج1156 -ب                       م1150 - ب

 العام الذي حل فٌه المجلس الوطنً االستشاري :-25  

 م1156 -د              م          1167 –ج              م             1121 -م                    ب1124 - ب

 بداٌة مرحلة جدٌده فً مسٌرة الدٌمقراطٌة األردنٌة  : ..........المجلس النٌابً  ٌعد -26  

 الثالث عشر -د         الحادي عشر           -ج               الثانً عشر              -العاشر                  ب  - ب

 اخر المجالس النٌابٌة فً عهد الملك الحسٌن بن طالل: -27

 الرابع عشر -د             الثانً عشر         -ج                  الثالث عشر         -ب       الحادي عشر   - ب
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 (                  )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 2تارٌخ االردن ف

 كومة اردنٌه  :الحزب الذي تؤسس منذ عهد االمارة وشكل اول ح -22

 العمل االسالمً -د                   البعث            -ج            االستقالل           -الشعب                       ب - ب

 العام الذي صدر فٌه قانون انتخابً جدٌد ٌنص على الغاء قانون الصوت الواحد واعتماد القابمة النسبٌة : -21

 م2016 -د                        م   2015 -م                       ج2013 -ب              م        2012 - ب

 تؤسست الهٌبة المستقلة لالنتخاب : – 31

 م2016 -د           م                2015 -ج     م                    2013 -ب          م           2012-أ

 ( عضو :500( بدال من )150اب لٌصبح فٌه عدد المإسسٌن للحزب )العام الذي عدل فٌه قانون االحز -31  

 م2013 -د                    م       2014-ج        م                    2015 -ب       م          2016-أ    

 العام الذي الغً فٌه قوة االمن العام والحاقها بالقوة السٌارة: -32  

 م1122 -د                م          1123 -ج                              1156 -بم                1121 -أ

 اطلق اسم الجٌش العربً على الجٌش االردنً عام : -33

 م1146 -د                م            1122 -ج        م                     1156 -م              ب1123 - ب

 وسالح المدفعٌة بالمرحلة  :شكل سالح الجو الملكً  -34

 االولى -د                الثانٌة                -ج         الثالثة                       -ب    الرابعة            - ب

 تم تعرٌب قٌادة الجٌش العربً عام : -35

 م1146-د               م              1122 -ج                م           1156 -م               ب1123 - ب

 اول قابد اردنً للجٌش العربً  : -36

 بهجت طٌاره -د              راضً عناب        -ج         وصفً التل          -سلٌمان النابلسً          ب - ب

 البرٌطانٌة عام : -الغٌت المعاهدة األردنٌة -37

 م1127 -د             م           1135 -ج     م                  1156 -م                   ب1157 - ب

 المرحلة الذي شكل فٌها الوٌة جدٌدة للمشاة: -32

 الرابعة-د             الثالثة                -ج         الثانٌة                       -االولى                     ب-أ

 البرٌطانٌة كانت: -مدة المعاهدة األردنٌة -31

 عام22 -د            عام            30 -ج               عام             25 -عام                   ب27 - ب

 المرحلة التً شكل فٌها المركز الجغرافً الملكً: -40

 ابعةالر-د       الثالثة                    -ج                    الثانٌة            -االولى                   ب - ب

 المرحلة التً شكل فٌها الجناح العسكري فً جامعة مإته وصدور قانون خدمة العلم: -41

 الخامسة -د             الرابعة             -ج      الثالثة                          -ب      الثانٌة              - ب
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 ثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره(                  )الوحدة االولى وال2022) 2تارٌخ االردن ف

 أسس مركز الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر : -42

 م2001 -د              م           2000 -ج             م         1111 -م                 ب1112 - ب

 العسكرٌة من اسهامات القوات المسلحة فً   :توفٌر التعلٌم المجانً فً مدارس التعلٌم والثقافة  -43

 الصناعٌة -د            التعلٌم والثقافة       -ج            القوى البشرٌة        -ب     الصحٌة               - ب

 الجهاز االمنً الذي ارتبط  تشكٌله  بتؤسٌس الجٌش العربً االردنً: -44

 قوات الدرك -د         المخابرات العامة      -ج        لمدنً           الدفاع ا -ب         االمن العام        - ب

 الجهاز االمنً الذي ٌدٌر مراكز االصالح والتؤهٌل وحراسة السجناء  : -45

 االمن العام -د      الدفاع المدنً            -ج           قوات الدرك            -ب     المخابرات العامة     - ب

 جهاز الدفاع المدنً االردنً عام: تؤسس -46

 م2002 -د           م            1164 -ج        م                  1156 -ب     م              1155 - ب

 الجهاز االمنً الذي ٌقوم بتوفٌر وسابل االنذار من الغارات والكوارث : -47

 المخابرات العامة -د         قوات الدرك          -ج          االمن العام               -ب        الدفاع المدنً      - ب

 تؤسست دابرة المخابرات العامة عام : -42

 م2002 -د            م          1146 -م                       ج1156 -ب                       م1164 - ب

 جمع المعلومات وتحلٌلها ومكافحة التجسس من مهام : -41  

 الدفاع المدنً -د        المخابرات العامة    -االمن العام                    ج  -الدرك                   ب قوات - ب

 شكلت قوات الدرك عام : -50  

 م2002 -د           م           2001 -م                         ج1164 -م                        ب1156 -أ

 الذي ٌقوم بحماٌة الوفود الرسمٌة الزابرة للمملكة : الجهاز االمنً -51

 االمن العام -د        الدفاع المدنً          -ج          المخابرات العامة      -ب           قوات الدرك          - ب

 :  ٌعد ـــــــــــــ القابد االعلى للقوات المسلحة -52

 ولً العهد -د               وزٌر الداخلٌة  -ج                             الملك -ب        ربٌس الوزراء             - أ

 : الذي ٌقوم بالدعوة الى اجراء االنتخابات النٌابٌة وتؤجٌلها  -53

 هدولً الع -د                  الملك         -ج            ربٌس مجلس النواب -ب                       ربٌس الوزراء- أ

 :........... هً صاحبة الوالٌة العامة على شإون الدولة كافة -54

 النقابات المهنٌة-د              مجلس المحافظة -ج                     مجلس االمة -ب                              لحكومةا-أ

 :الذي ٌقوم بمسابلة الحكومة عن التزامها بتنفٌذ البٌان الوزاري -55

 مجلس النواب -د                مجلس المحافظة-ج                المجلس القضابً -ب                    لنقابات المهنٌةا- أ
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 (                  )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 2تارٌخ االردن ف

 :ء فً السلطة الحصول على ثقة ٌتوجب على الحكومة البقا-56

 مجلس المحافظة-د                     لمجلس القضابًا -ج                    مجلس النواب-ب                   لنقابات المهنٌةا - أ

 :السلطة التً تعد ركٌزة اساسٌة للحكم فً الدولة االردنٌة  -57

 التشرٌعٌة  -د                               الرابعة -ج                           لتنفٌذٌة ا -ب               قضابٌة           ال - أ

 : ٌتم تعٌٌن وعزل القضاة فً المحاكم النظامٌة بقرار من  -52

 مجلس االعٌان -د                   المجلس القضابً -ج                       مجلس النواب -ب                مجلس المحافظة - أ

 :السلطة التً تضمن الحقوق والحرٌات على اساس سٌادة القانون  -51

 تنفٌذٌةال -د                            شرٌعٌةالت -ج                            القضابٌة -ب                           رابعةال - أ

 :بعد االحتالل االسرابٌلً للضفة الغربٌةالمجلس النٌابً الذي مددت فترته الكثر من مرة  -60

 التاسع -د                                 ثامنال -ج                         حادي عشرال -ب                          لعاشرا - أ

 :  المدة الدستورٌة للمجلس الوطنً االستشاري -61

 خمسة اعوام -د                          اربعة اعوام-ج                             عوامثالثة ا -ب         عامان                 - أ

 :المجلس النٌابً الذي اجرٌت له انتخابات فرعٌة لملء المقاعد الشاغرة بوفاة ثمانٌة نواب -62

 الثانً عشر -د                         ادي عشرالح -ج                           العاشر      -ب                        التاسع  - أ

 :تشكلت نواة الجٌش العربً االردنً من رجال الثورة العربٌة الكبرى عام -63

 م1121 -د                            م1123 -ج                                م1156 -ب                        م1146- أ

 االمٌر عبدهللا االول بن الحسٌن من الحجاز الى معان هً  : القوة التً جاءت مع -64

 البادٌة -د                السٌارة                   -ج             االمن العام                   -ب              العربٌة       -أ

 ( فردا هً :750القوة التً تكونت من فرسان ومشاة وبلغ عدد افرادها ) -65

 السٌارة -د                      االمن العام          -ج                   العربٌة                   -ب   البادٌة                 -أ

 الحرب التً شارك بها الجٌش العربً االردنً بالقتال على الجبهة السورٌة: -66

 م1122-د                  م            1167 -ج                        م          1173 -م                   ب1162-أ

 :العلم خدمة قانون حسب العسكري التدرٌب مدة تكون -67

 عام واحد -د               عام ونصف            -ج                               عامٌن     -ثالثة اعوام                 ب-أ

 ت فٌها كلٌة االمٌرة منى للتمرٌض:المرحلة التً اسس -62

 الرابعة-د                الثالثة                 -ج                       الثانٌة            -االولى                   ب-أ

 ٌلتحق بالتدرٌب العسكري مدة عامٌن ممن بلغوا سن......... حسب قانون خدمة العلم: -61

 20 -د                                   11 -ج                                      12 -ب                        17-أ
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 (                  )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 2تارٌخ االردن ف

 مات :المرحلة التً انشا فٌها مركز ادارة االز -70

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

 المشاركة فً المعارض مثل معرض اٌدكس  و سوفكس , من اسهامات القوات المسلحة فً مجال  : -71

 الزراعة -د            التعلٌم والثقافة         -ج              ٌة         القوى البشر -ب          الصناعة        -أ

 اصبح جهاز االمن العام ٌتبع وزارة الداخلٌة عام : -72

 م1162 -د                 م           1152 -ج          م                1156 -م                       ب1146-أ

 ف ام جهاز  :تتبع اذاعة امن ا -73

 االمن العام -د           الدفاع المدنً            -ج            قوات الدرك               -ب      المخابرات العامة   -أ

 الجهاز االمنً الذي ٌعمل على انجاح العملٌة االنتخابٌة البرلمانٌة والبلدٌة : -74

 المخابرات العامة -د                 قوات الدرك        -ج                             االمن العام -ب         الدفاع المدنً       -أ

 :تعٌٌن قابد الجٌش ومدٌر المخابرات وانهاء خدمات كل منهم -75

 جلس االعٌانم -د                    مجلس النواب -ج                                     لملكا -ب              مجلس الوزراء-أ

 :المرحلة التً تم فٌها انشاء مدٌرٌة الحرب االلكترونٌة -76

 الثالثة -د                            الخامسة -ج                                   االولى -ب                      رابعةال - أ

 :الجهاز االمنً المسإول عن مراقبة النقل على الطرق -77

 الدرك -د                           المن العاما -ج                          الدفاع المدنً -ب          ابرات العامةلمخا - أ

 :توافر شروط السالمة العامة فً المبانً عن المسإول االمنً الجهاز -72

 الدرك -د                           العام االمن -ج                          المدنً الدفاع -ب          العامة المخابرات - أ

 :دور الذي ٌقوم به الجٌش العربً االردنً المتمثل بالوقوف الى جانب االشقاء العرب فً ازماتهم هوال -71

 وطنً -د                                      تنموي       -ج                         نسانً       ا -ب            قومً            - أ

 ٌعد تعٌٌن قابد الجٌش ومدٌر المخابرات العامة ومدٌر الدرك وإنهاء خدماتهم, من صالحٌات 20

 د( مجلس األعٌان                               ج( الملك                   ب( مجلس النواب             أ( مجلس الوزراء 

 السٌاسة العامة للدولة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً هوالمجلس الذي من مهامه تنفٌذ  -21 

 د( مجلس األعٌان                     ج( مجلس النواب               ب( المجلس القضابً             مجلس الوزراء (أ 

 من المحاكم الدٌنٌة فً األردن -22 

 د( محاكم الطوابف            ج( المحكمة الدستورٌة                   ب( المحاكم الخاصة             أ( المحاكم النظامٌة

 تناط السلطة التشرٌعٌة فً األردن -23

 د( الملك والمحكمة الدستورٌة           ج( الملك ومجلس األمة      ب( الملك والمجلس القضابً      أ ( الملك ومجلس الوزراء 
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 )الوحدة االولى والثانٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره  (                2022) 2تارٌخ االردن ف

 الحزب السٌاسً الذي شكل أول حكومة أردنٌة فً عهد اإلمارة , هو : -24 

 حزب األمة(د                        ج( حزب اللجنة التنفٌذٌة                       ب( الشعب                      أ( االستقالل  

 من التطورات التً شهدتها المرحلة الخامسة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنٌة الجٌش العربی -25

 د ( تشكٌل ألوٌة الحرس الملكً                        ج( إنشاء صرح الشهٌد ب( إنشاء مركز إدارة األزمات        أ( تشكٌل القوات الخاصة 

 ٌقوم به الجٌش العربً األردنً, والمتمثل بالمشاركة فً قوات حفظ السالم الدولٌة, هو الدورالدور الذي  -26 

 ( التنمويد                                      ج( العسكري                        اإلنسانً (ب                       ( القومًأ 

 ٌة والمابٌة فً القوات المسلحة األردنٌة, هوالسالح المسإول عن تنفٌذ المشارٌع الزراع -27

 د( سالح الجو الملكً                   ج( سالح الهندسة الملكً             ب( سالح الدروع الملكً      أ( سالح المدفعٌة الملكً 

 السرٌة, هو   حمل هذه األعمال طاٌعالجهاز األمنً الذي ٌقوم باألعمال والمهام التً ٌكلفه بها ربٌس الوزراء بؤوامر خطٌة وت -22 

 د( قوات الدرك                             ج( الدفاع المدنً                ب( المخابرات العامة                   أ( األمن العام

 الثانً:واحدة من اآلتٌة ال تعد من إدارات ووحدات جهاز األمن العام التً استحدثت فً عهد الملك عبدهللا  -21

 إدارة الشرطة البٌبٌة(د                  ج( إدارة شرطة األحداث     ب( وحدة أمن وتشجٌع االستثمار      إدارة الشرطة السٌاحٌة(أ

 :كل مما ٌؤتً من صالحٌات الملك ما عدا - 10

 تعٌٌن ربٌس مجلس النواب( د                       داختٌار ولً العه( ج            قٌاده القوات المسلحة ( ب       اصدار القاب الشرف( أ 

 :كل مما ٌؤتً من اختصاصات السلطة التشرٌعٌة ما عدا  -11 

 مساءلة الحكومة ( د                      منح الثقة للحكومة(  ج            اعداد الموازنة العامة( ب               تشرٌع القوانٌن( أ

 :م ما عدا 1121مظاهر مرحلة العودة الى الحٌاة الحزبٌة منذ عام كل  مما ٌؤتً من  -12 

 المجلس الوطنً االستشاري( د لمٌثاق الوطنً                      ا( ج                     قانون االحزاب( باطالق الحرٌات العامة        ( أ 

 :االردنٌة المسلحةمن تطور القوات ( م1176 -م  1167)من التطورات التً شهدتها المرحلة الثالثة  -13

 تشكٌل سالح الدروع الملكً( د                    تشكٌل لواء القادسٌة ( ج           تشكٌل القوات الخاصة ( ب      تشكٌل الحرس الوطنً( أ

 :فً مجال الزراعة والري ما عدا المسلحةمن اسهامات القوات  ٌؤتًكل مما   -14

 انشاء المركز الجغرافً الملكً( د  شق الطرق الزراعٌة(  ج     انشاء السدود الترابٌة فً البادٌة االردنٌة( ب  اضً الزراعٌةاستصالح االر( أ 

 :الجهاز األمنً الذي ارتبط تشكٌله بتؤسٌس الجٌش العربً االردنً -15

 الدفاع المدنً( د                                    الدرك( ج                  المخابرات العامة(  ب                       االمن العام ( أ

 :كل مما ٌلً من مهام جهاز االمن العام ما عدا  -16

 مكافحة التجسس( د                           منع الجرابم( ج         مراقبة النقل على الطرق ( ب  والتؤهٌلادارة مراكز االصالح (  أ

 :من االدارات والوحدات التً استحدثت فً جهاز األمن العام ما عدا كل مما ٌلً   -17

 اداره شرطه االحداث( د                  اذاعه امن اف ام ( ج             المركز الجغرافً الملكً( ب           إدارة الشرطة البٌبٌة( أ
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 ٌة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره(                  )الوحدة االولى والثان2022) 2تارٌخ االردن ف

 رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم

1 
 ج

27 
 ب

53 
 ج

71 
 أ

2 
 أ

22 
 ب

54 
 أ

20 
 ج

3 
 أ

21 
 د

55 
 د

21 
 أ

4 
 أ

30 
 أ

56 
 ب

22 
 د

5 
 د

31 
 ب

57 
 د

23 
 ج

6 
 ب

32 
 ج

52 
 ج

24 
 أ

7 
 ج

33 
 أ

51 
 ب

25 
 ب

2 
 أ

34 
 د

60 
 د

26 
 ب

1 
 د

35 
 ب

61 
 أ

27 
 ج

10 
 ب

36 
 ج

62 
 ب

22 
 ب

11 
 د

37 
 أ

63 
 د

21 
 أ

12 
 أ

32 
 ب

64 
 أ

 د 10

13 
 د

31 
 د

65 
 د

 ب 11

14 
 د

40 
 ج

66 
 ب

 د 12

15 
 ب

41 
 ج

67 
 ب

 ب 13

16 
 أ

42 
 ب

62 
 ج

 د 14

17 
 ب

43 
 ج

61 
 ب

 أ 15

12 
 ج

44 
 أ

70 
 د

 د 16

11 
 ب

45 
 د

71 
 أ

 ب 17

20 
 ب

46 
 ب

72 
 ج

12 
 

21 
 د

47 
 د

73 
 د

11 
 

22 
 ج

42 
 أ

74 
 ج

100 
 

23 
 ب

41 
 ج

75 
 ب

101 
 

24 
 ج

50 
 د

76 
 أ

102 
 

25 
 أ

51 
 أ

77 
 ج

103 
 

26 
 ج

52 
 ب

72 
 ب

   



 

32 

 

 عماٌرهاعداد االستاذ: بكر               )الوحدة الثالثة(                    (                 2022) 2تارٌخ االردن ف

 السإال االول: عرف المفاهٌم والمصطلحات األتٌة:

 الحصاد المائً, دافوس, هٌئة االستثمار االردنٌة, السٌاحة العالجٌة, سٌاحة المؤتمرات  

 السإال الثانً: فسر ما ٌلً :

                                         االهتمام بقطاع الزراعة فً االردن بوصفه قطاعاً اقتصادٌاً مهماً                             -1

 شق قناة الملك عبدهللا. -2

 ٌعد القطاع الصناعً والتجاري من القطاعات المهمة لالقتصاد الوطنً. -3

 ة بعد االستقالل.          توالً االهتمام بالقطاع الصناعً عن طرٌق خطط التنمٌة المتتالٌ -4

 انشاء هٌئة االستثمار االردنٌة -6                      م 1995ار صدور قانون تشجٌع االستثم -5  

 السإال الثالث: اجب عما ٌلً :

 ٌاحة فً االردن؟اذكر المشكالت التً ٌعانً منها قطاع الس-1

 قارن بٌن السٌاحة الثقافٌة والبٌئٌة من حٌث: مجاالت السٌاحة, اهم المواقع السٌاحٌة؟ -2  

 ً االردن؟ما هً مقومات السٌاحة ف -3

 بٌن دور القطاع الخاص فً تطوٌر السٌاحة األردنٌة والنهوض بها؟  -4

 بٌن دور قطاع الخاص فً تطور الصناعة األردنٌة؟        -5 

 وضح مظاهر تطور الصناعة بعد حصول االردن على االستقالل ؟ -6  

 عدد اهم المؤسسات الصناعٌة فً االردن كما ورد فً الكتاب المقرر؟ -7

 وضح دور الحكومات المتعاقبة فً االردن فً اصالح نظام التجارة-8 

 عدد اهم االتفاقٌات التجارٌة التً وقعها االردن كما ورد فً الكتاب المقرر؟  -9  

 بٌن المشكالت التً تواجه القطاع التجاري فً االردن ؟ -11

 ؟ االردن فً زراعًال القطاع تواجه التً المشكالت بٌن -11

 ضح دور الحكومات المتعاقبة فً دعم القطاع الزراعً ؟و -12  

 سم اربعة من السدود فً االردن كما ورد فً الكتاب المقرر؟      -13 
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 اعداد االستاذ: بكر عماٌره                )الوحدة الرابعة(                  (              2022) 2تارٌخ االردن ف

 والمصطلحات األتٌة: السإال االول: عرف المفاهٌم

 ادارة حماٌة األسرة, شعار مكانً بٌنكم, الثقافة, الهٌئة الملكٌة لألفالم, مهرجان القراءة للجمٌع  

 السإال الثانً: فسر ما ٌلً :

                          ٌتمٌز قطاع الرعاٌة الصحٌة فً االردن بالجودة العالٌة اقلٌمٌاً ودولٌاً                                           -1

 .المعوقٌن االشخاص لشؤون االعلى المجلس تأسٌس -3اطالق مهرجان القراءة للجمٌع .    -2

                                        اطالق شعار )مكانً بٌنكم(                                                    -5كان تطور اعداد المدارس فً االردن بعد االستقالل محدوداً.             -4

 اطالق جائزة الملك عبدهللا الثانً للٌاقة البدنٌة -7م.   2112اعالن مدٌنة عمان عاصمة للثقافة عام  -6

 اطالق مبادرة تشغٌل الشباب فً القوات المسلحة بالصفة المدنٌة -8

 جتمع االردنً لعقود طوٌلة حافظت االسرة األردنٌة الممتدة على طابعها الممٌز فً الم-9

 شهد المجتمع االردنً فً العقدٌن االخٌرٌن من القرن الماضً تراجعاً فً نمط االسرة الممتدة -11

 انشاء ادارة حماٌة االسرة -12انشاء الصندوق الهاشمً لتنمٌة البادٌة األردنٌة       -11

 ادٌة او الرٌف الى المدنشهد المجتمع االردنً تزاٌداً ملحوظاً فً الهجرة من الب -13

 السإال الثالث: اجب عما ٌلً :

        عدد فئات المجتمع االردنً ؟                                                                                                   -1

 اذكر مظاهر تطور المجتمع االردنً؟ -2

 نٌة بالمرأة؟بٌن مظاهر اهتمام الدولة االرد -3

 وضح االنجازات والمبادرات الملكٌة التً تحققت فً قطاع الشباب فً عهد الملك عبدهللا الثانً؟  -4

                  ما القضاٌا االجتماعٌة التً تغٌرت النظرة الٌها فً المجتمع االردنً؟                                                             -5 

 ٌن مظاهر تطور التعلٌم فً عهد الملك الحسٌن ؟ب -6

 سم اهم الجامعات التً ابتعث الٌها الطالب االردنٌون كما ورد فً الكتاب المقرر؟ -7

 وصل تطور التعلٌم فً االردن ذروته فً عهد الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن, وضح ذلك؟-8 

 سم اشهر الصحف الصادرة فً عهد االمارة؟  -9  

 عدد ابرز االنجازات التً تحققت فً المجال الثقافً فً عهد الملك عبدهللا الثانً ؟ -11

 ؟ بعد االستقالل االردن فً سم اهم المستشفٌات الخاصة التً انشئت  -11

 عدد اهم االنجازات التً تحققت فً المجال الصحً ؟ -12  

     سم اثنٌن من المستشفٌات الجامعٌة التعلٌمٌة فً االردن؟  -13 
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 (                  )الوحدة الثالثة والرابعة(                         اعداد االستاذ: بكر عماٌره2022) 2تارٌخ االردن ف

 الواحدة واالربعوناالجابات المعتمدة فً الصفحة  ملحوظه:

 السإال االول: اختر رمز اإلجابة الصحٌحة لكل فرع من الفروع األتٌة :

 عمل بها معظم اهالً شرق االردن فً عهد اإلمارة: المهنة التً-1  

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

 المشروع الزراعً االول الذي انجزه االردن بعد استقالله: -2  

 سد الوحدة -د           سد الملك طالل       -ج       قناة الملك عبدهللا             -ب                   سد الكفرٌن        - ب

 اول معرض زراعً صناعً فً عمان اقٌم عام : -3

 م1146 -د                م         1125 -ج     م                       1121 -ب               م                1126 - ت

 من المإتمرات االقتصادٌة العالمٌة التً استضافها االردن : -4

 دافوس -د          البرٌكس              -االمرٌكٌتٌن                          ج -ب                   العشرٌن           - ت

 صدر قانون تشجٌع االستثمار عام: -5

 م1111 -د                      م     1115 -ج                             م        1114 -م                    ب2000 - ت

 المحافظة التً انشبت فٌها منطقه اقتصادٌه خاصه  : -6

 الزرقاء -د              الكرك                -ج        العقبة                            -ب            معان                - ت

 هٌبة االستثمار األردنٌة عام:تؤسست  -7

 م1115 -د            م               2013 -ج             م                  2014 -ب        م               2015 - ت

 من المشارٌع االستثمارٌة الكبٌرة التً انشؤت فً االردن:  -2

 ال شًء مما ذكر -د        مدٌنة الحسٌن الصناعٌة    -ج               حدابق الحسٌن            -ب          العبدلً            - ت

 بلغ عدد المواقع األثرٌة فً االردن: -1

 15000 -د                            14000 -ج                                 12000 -ب                    13000 - ت

 ى السٌاحة :تعتبر جرش والبتراء وقلعة الكرك مثاال عل -10

 الثقافٌة -د                العالجٌة             -ج                                 الدٌنٌة   -المإتمرات                   ب - ت

 تعتبر المتاحف مثاال على السٌاحة : -11

 الدٌنٌة -د               ة             العالجٌ -ج                             الثقافٌة        -المإتمرات                ب - ت

 تعتبر الحمة األردنٌة وحمامات ماعٌن امثله على السٌاحة  : -12

 الدٌنٌة -د          العالجٌة                   -ج                    الثقافٌة               -المإتمرات                ب-أ

 مثاال على السٌاحة  : تعتبر مناطق المصاٌف والمشاتً -13  

 البٌبٌة-د               العالجٌة              -ج                         الثقافٌة           -المإتمرات                ب - أ

 



 

35 
 

 عماٌره(                         اعداد االستاذ: بكر والرابعة الثالثة الوحدة(                  )2022) 2تارٌخ االردن ف

 ٌعتبر مإتمر دافوس مثاال على السٌاحة : -14  

 الدٌنٌة -د                      العالجٌة       -ج                الثقافٌة                -المإتمرات                ب - أ 

 زٌارة االماكن الدٌنٌة والمقدسة اإلسالمٌة والمسٌحٌة من مجاالت السٌاحة : -15

 الدٌنٌة -د               العالجٌة             -ج             الثقافٌة                    -ب        رات           المإتم-أ

 تقع حمامات ماعٌن فً محافظة   : -16

 عجلون -د              اربد                  -ج              مؤدبا                     -ب        البلقاء              - ت

 تقع حمامات عفرا فً : -17

 عجلون -د                     اربد           -ج                              مؤدبا         -الطفٌلة                  ب-أ

 تقع الحمة األردنٌة فً : -12

 الرمثا -د          الجنوبٌة           الشونة -ج                         السلط      -الشونة الشمالٌة           ب - ت

 بدأت الجهود فً الحد من الهجرات السكانٌة وخاصه من البادٌة الى المدن فً عهد الملك: -11

 طالل بن عبدهللا -د                 الحسٌن بن طالل   -ج                 عبدهللا االول             -ب   عبدهللا االول          -أ

 تقلدت المرأة األردنٌة اول منصب وزاري عام -20

 م1122 -د                 م              1172 -ج                        م         1121 -م              ب1171 - ت

 الوزارة التً تقلدت بها اول امرأة فً االردن منصب وزاري: -21

 التعلٌم العالً -د              التنمٌة االجتماعٌة        -ج                  الداخلٌة                -ب      الزراعة         - ت

 تؤسست اللجنة الوطنٌة األردنٌة لشإون المرأة عام : -22

 م1112-د            م                   1122 -ج                       م        1171 -ب     م           1121 - ت

 ٌة فً البرلمان االردنً كانت عام  :اول مشاركه نساب -23

 م1112 -د                    م             1113-ج                         م     1115 -م                  ب1111 - ت

 اول مشاركه نسابٌة فً المجالس البلدٌة فً االردن عام : -24

 م1112 -د                م               1113-ج                م            1115 -م                  ب1111-أ

 انشبت ادارة حماٌة األسرة عام :-25  

 م1111 -د                  م           1113 –ج               م                1115 -م                 ب1117 - ت

 تتبع ادارة حماٌة االسرة الى   : -26  

 االمن العام -د                 الدفاع المدنً     -التربٌة والتعلٌم                  ج -ب           التنمٌة االجتماعٌة    - ت

 العام الذي انشبت به وزارة الشباب: -27

 م1124 -د              م           1114 -ج                     م          1123 -م                   ب2001 - ت
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 (                         اعداد االستاذ: بكر عماٌرهوالرابعة الثالثة الوحدة(                  )2022) 2ف تارٌخ االردن

 شكل المجلس االعلى للشباب عام:-22

 م1124 -د               م              1114 -ج       م                     1123 -م                ب2001-أ

 رة فرسان التغٌٌر فً عهد جاللة الملك :اطلقت مباد -21

 عبدهللا الثانً -د            الحسٌن                   -ج                       طالل         -عبدهللا المإسس         ب - ت

 الوزارة المسإولة عن رعاٌة ذوي اإلعاقة: – 32

 الخارجٌة -د              الداخلٌة                -ج              التعلٌم العالً        -التنمٌة االجتماعٌة         ب-أ

 ٌعد قطاع ......... المورد االقتصادي االساس للتنمٌة: -31  

 السٌاحة -د                    الزراعة       –ج                التعلٌم                 -الصناعة                 ب-أ    

 فً التعلٌم فً االردن منذ:بدأ االهتمام  -32  

 استقالل المملكة -د                 تؤسٌس األمارة   -ج            تعرٌب قٌادة الجٌش         -معركة الكرامة       ب -أ

 بلغ عدد المدارس عند تؤسٌس األمارة  : -33

 ثالثة -د                               اربعه   -ج       اثنتان                          -خمسه                 ب - ت

 م :1131بلغ عدد مدارس االناث فً شرق االردن عام  -34

 10 -د                                  50 -ج                                    40 -ب                    20 - ت

 افتتحت الجامعات فً االردن فً عهد جاللة الملك:-35

 عبدهللا الثانً-د           طالل                  -ج                           الحسٌن        -االول          بعبدهللا  - ت

 شهدت المدارس فً االردن ثورة فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات وتوظٌفها فً الغرفة الصفٌة فً عهد الملك: -36

 طالل -د                عبدهللا الثانً       -ج                     الحسٌن        -عبدهللا االول              ب - ت

 تؤسست دابرة الثقافة والفنون فً االردن عام  : -37

 م1176 -د               م            1175 -ج               م             1166 -م                   ب1165 - ت

 ٌة عام:اختٌرت عمان عاصمه للثقافة العرب -32

 م1111 -د                م            2001 -ج                   م           2003 -م                    ب2002-أ

 انشبت الهٌبة الملكٌة لألفالم عام: -31

 م2003 -د                  م       2002 -ج                  م             2004 -م                  ب2007 - ت

 اطلق مهرجان القراءة للجمٌع )مكتبة االسرة( فً عهد جاللة الملك: -40

 طالل-د                     عبدهللا الثانً       -ج                 الحسٌن              -عبدهللا االول              ب - ت

 اسست اول دابرة للصحة فً االردن عام: -41

 م1150 -د                  م          1146 -ج                         م      1121 -م                ب1121 - أ
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 (                         اعداد االستاذ: بكر عماٌرهوالرابعة الثالثة الوحدة(                  )2022) 2تارٌخ االردن ف

 تؤسست اول وزارة للصحة عام: -42

 م1121 -د                   م          1150 -ج                    م         1146 -ب                    م   1121 - أ

 الجامعة التً ٌتبع لها مستشفى الملك المإسس عبدهللا الجامعً: -43

 األردنٌة -د                   الهاشمٌة         -ج          العلوم والتكنولوجٌا        -ب                الٌرموك             -أ

 بدأت مسٌرة الخدمات الطبٌة الملكٌة عام:  -44

 م1140 -د                 م         1150 -ج           م                  1121 -ب             م           1141 - أ

 انشبت مدٌنة الحسٌن الطبٌة عام: -45

 م1173-د                   م        1141 -ج                            م    1122-ب               م        1174 - أ

 ٌقع مستشفى االمٌر هاشم بن عبدهللا الثانً فً محافظة:-46

 بدار -د                  الزرقاء          -ج            العقبة                      -ب                 معان                   -أ    

 ٌقع مستشفى االمٌر زٌد بن الحسٌن فً: -47  

 اربد -د                   الكرك             -ج               العقبة                    -ب               الطفٌلة        - أ

 م:1125المدٌنة التً استضافت اول معرض زراعً فً االردن عام  -42

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

 ٌوصف النشاط التجاري فً االردن خالل عهد االمارة : -41

 ممتاز -د                    جٌد جدا       -ج                 جٌد                        -ب         الضعف                      - أ

 استضاف االردن مإتمر دافوس فً منطقة: -50

 البحر المٌت -د           السلط                   -ج                اربد                      -ب                  البتراء               - أ

 لك :تطور االستثمار تطورا ملحوظا فً عهد جاللة الم -51

 عبدهللا االول-د            عبدهللا الثانً            -ج             طالل بن عبدهللا             -ب            الحسٌن بن طالل        - أ

 مٌناء االردن الوحٌد فً استقبال السٌاح من مختلف دول العالم هو: -52

 االزرق -د                   الموجب            -ج                                    العقبة -ب             البحر المٌت             - أ

 تؤسس الصندوق الهاشمً لتنمٌة البادٌة االردنٌة عام: -53

 م2001 -د           م                  2004 -ج                 م             2002 -ب             م                  2003-أ

 م2015بلغت نسبة االمٌة فً االردن عام  -54

 %7 -د          %                    6 -ج                      %                 4 -ب           %                     2 - أ

 ٌعد ........... جوهر عملٌة التغٌٌر: -55

 السٌاحة -د                   الزراعة            -ج                   م                 التعلٌ -ب           االقتصاد                - أ
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 (                         اعداد االستاذ: بكر عماٌرهوالرابعة الثالثة الوحدة(                  )2022) 2تارٌخ االردن ف

 بلغ عدد المدارس فً االردن بعد االستقالل:-56

 27-د                                      27 -ج                                       22 -ب                            77 - أ

 بدأ النشاط الثقافً فً االردن منذ : -57

 وحدة الضفتٌن -د                 تؤسٌس االمارة       -ج                   معركة الكرامة          -ب      استقالل المملكة       - أ

 ٌقع مركز الخالٌا الجذعٌة فً مستشفى: -52

 االمٌرة بسمة -د                      الملك المإسس   -ج           الجامعة االردنٌة               -ب           البشٌر            -أ

 ٌقع مستشفى االمٌر هاشم بن عبدهللا الثانً فً: -51

 العقبة -د                    اربد                  -ج               عمان                       -ب        لطفٌلة             ا - أ

 ٌقع معهد االطراف الصناعٌة فً منطقة: -60

 صوٌلح -د                             الشمٌسانً    -ج                     ماركا              -العقبة                        ب - أ

 م :1171المدٌنة التً بدأت فٌها سلسلة مإتمرات المنتدى االقتصادي العالمً عام  -61

 نٌوٌورك-د                   دافوس                  -ج                       بارٌس            -روما                       ب - أ

 لفة استٌراد مصادر الطاقة هً احدى المشكالت التً ٌعانً منها القطاع   :ارتفاع ك -62

 السٌاحً -د              الزراعً                     -ج                     الصناعً             -التجاري                  ب - أ

 م:2002عام  المدٌنة التً تم االعالن عنها لتكون عاصمة للثقافة العربٌة -63

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

 الدولة التً تقع فٌها مدٌنة دافوس هً: -64

 سوٌسرا -د                         كا           بلجٌ -ج                    هولندا             -السوٌد                     ب - أ

 من الصحف التً صدرت فً عهد االمارة هً: -65

 القبلة -د                              الدستور           -ج                  صوت الشعب         -الشرق العربً           ب - أ

 داكل مما ٌؤتً من مهام مجلس الوزراء ما ع -66

 ب( اقتراح مشارٌع القوانٌن ورفعها إلى مجلس األمة                                    إعداد الموازنة العامة للدولة )أ 

 د( تشرٌع القوانٌن المنظمة لحٌاة الشعب              إدارة شإون الدولة الداخلٌة والخارجٌة جمٌعها (ج 

 من اختصاصات السلطة القضابٌة -67

 ب( حماٌة المجتمع من الجرٌمة واالنحراف                                                الثقة للحكومة أ( منح

 د( إقرار الموازنة العامة                                     ج( إعداد الموازنة العامة للدولة

 م , هو: 2016أهم ما جاء فً قانون االنتخاب النٌابً الجدٌد الذي صدر عام  -62 

  عضوا 150ب( عدد أعضاء مجلس النواب أصبح         إلغاء الصوت الواحد واعتماد القابمة النسبٌة المفتوحة (أ

 د( اعتماد الصوت الواحد والغاء القابمة النسبٌة المفتوحة                                إٌجاد صٌغ بدٌلة للمجلس النٌابً (ج
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 (                         اعداد االستاذ: بكر عماٌرهوالرابعة الثالثة الوحدة)                  (2022) 2تارٌخ االردن ف

 م لٌصبح عدد المإسسٌن للحزب: 2015عدل قانون األحزاب عام -61 

 عضو 150د(                            عضوا 350ج(                     عضوة  500ب(                          عضوا 100أ( 

 الجٌش العربً -من التطورات التً شهدتها المرحلة األولى من مراحل تطور القوات المسلحة األردنٌة  -70

 ب( تشكٌل سالح الجو الملكً                            تشكٌل القوات الخاصة  ( أ

 دد ( إنشاء صرح الشهٌ                     إنشاء المركز الجغرافً الملكً  (ج

 م, هو: 1156ربٌس األركان الذي تم تعٌنه بعد إنهاء خدمات القابد اإلنجلٌزي جون كلوب عام  -71

 د( راضً عناب                      ج( فتحً أبو طالب                     ب( حابس المجالً                      أ( علً أبو نوار 

 الجٌش العربً, هً -خططات فً القوات المسلحة األردنٌة الجهة المسإولة عن إصدار الخرابط والم -72

 مدٌرٌة الثقافة العسكرٌة (د                    سالح الجو الملكً (ج           سالح الهندسة الملكً (ب           المركز الجغرافً الملكً (أ 

  عمٌر عن طرٌقالجٌش العربً فً مجال البناء والت -تسهم القوات المسلحة األردنٌة  -73 

 د( إنشاء العدٌد من المصانع            ج( فتح الطرق بإزالة األنقاض                      ب( إقامة السدود              أ( شق الطرق الزراعٌة

 ستشفٌات العسكرٌة ما عداالم الجٌش العربً -كل مما ٌؤتً من المناطق المنكوبة فً العالم التً سٌرت إلٌها القوات المسلحة األردنٌة  - 74

 د( افغانستان                                         ج( غزة                       ب( العراق أ(االمارات                       

    ا هو:الجهاز األمنً الذي تعد حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسٌة من الواجبات األمنٌة واإلنسانٌة التً ٌقوم به -75 

 د( دابرة المخابرات العامة                            ج( الدفاع المدنً                       ب( قوات الدرك                           أ( األمن العام

 م , هً وزارة 1152الوزارة التً ٌتبع لها جهاز األمن العام منذ عام  -76

 د( الشباب                                      ج( الداخلٌة                            ب( الدفاع                             أ( الخارجٌة

 م هو: 1146النشاط االقتصادي الربٌس لسكان األردن بعد حصوله على االستقالل عام  - 77 

 د( السٌاحة                                   ج( التجارة                         ب( الصناعة                             الزراعة  (أ

 ٌعد صغر حجم السوق المحلً من المشكالت التً ٌعانً منها القطاع -72

 ًد( الصناع                                      ج( الزراعً                         ب( السٌاحً                            أ( التجاري

 من الصناعات الكٌماوٌة التً شهد القطاع الصناعً فً األردن تطورا فٌها: -71

 د( البالستٌك                                       ج( الزجاج                            األدوٌة (ب                          أ( اإلسمنت

  التجاري فً األردن ما عداكل مما ٌؤتً من المإسسات التً تعنى بالقطاع  -20 

 ب( مإسسة المواصفات والمقاٌٌس                                    أ( مإسسة المناطق الحرة

 د( المإسسة االستهالكٌة المدنٌة                                           ج( الغرف التجارٌة 

 الدٌنٌة فً األردنمن المواقع السٌاحٌة التً تعد مثاال على السٌاحة  -21

 د( جبل نٌبو                              ج( أم قٌس                       ب( البتراء                              أ( دبٌن
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 كل مما ٌؤتً من اآلثار السلبٌة للهجرات الداخلٌة فً األردن ما عدا -22

 د( انخفاض الكثافة السكانٌة                ج( ارتفاع األسعار             االختناق المروري(ب       أ( تزاٌد الطلب على الغذاء  

 ً هًالمبادرة الملكٌة التً ركزت على العمل الجاد والتثقٌف السٌاس - 23

 د( مكانً بٌنكم                           مدرستً (ج                فرسان التغٌٌر (ب                   تدرٌب الشباب (أ 

 من الجامعات العربٌة التً درس فٌها المتفوقون األردنٌون بعد االستقالل مكافؤة لهم على نفقة الحكومة, هً - 24

 جامعة الملك فٌصل (د                     جامعة الٌرموك(ج               جامعة األزهر (ب                الجامعة األردنٌة  (أ 

 م , هو1173المستشفى العسكري الذي أنشا فً األردن عام  -25

 مستشفً الملك المإسس بن الحسٌن (ب                               أ( مستشفى األمٌر هاشم بن عبد هللا 

 د( مستشفى األمٌرزٌد بن الحسٌن                                              ة الحسٌن الطبٌةج( مدٌن

 ٌعد ضعف التنبإ والتخطٌط المسبق ودراسة السوق وحاجاته من المشكالت التً ٌعانً منها القطاع -26

 د( الزراعً                                   لسٌاحًج( ا                       ب( التجاري                          الصناعً  (أ

 من المإسسات الصناعٌة الداعمة للقطاع الصناعً فً األردن, هً -27

  د( مإسسة المواصفات والمقاٌٌس             ج( مإسسة المناطق الحرة            ب( الغرف التجارٌة     أ( المإسسة االستهالكٌة المدنٌة 

 التً تقوم على زٌارة المواقع التارٌخٌة واألثرٌة والمتاحف المنتشرة فً األردن, من أنواع السٌاحةالسٌاحة  -22

 د( المإتمرات                                ج( الدٌنٌة                          ب( الثقافٌة                          البٌبٌة (أ 

 :لصناعً فً األردن ما عدامن مشكالت القطاع ا ٌؤتًكل مما  -21

 كبر حجم السوق المحلً( د         ضعف راس المال الالزم( ج     االوضاع اإلقلٌمٌة المحٌطة( ب          ارتفاع كلفة االستٌراد( أ   

 

 :كل مما ٌلً من المإسسات التً تعنى بالقطاع التجاري وتطوٌره ما عدا -10

 المإسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة ( المإسسة االستهالكٌة المدنٌة  د( اصفات والمقاٌٌس  جمإسسة المو( ب  الغرف الصناعٌة( أ   

  

 :كل مما ٌلً من مقومات السٌاحة فً األردن ما عدا -11

 ٌبة الغٌر مستقرة الب(  د       الموقع وطرق المواصالت( ج  المرافق والخدمات السٌاحٌة (  ب     المواقع األثرٌة والتارٌخٌة( أ  

 

 :زٌارة مقامات األنبٌاء واضرحة الصحابة رضوان هللا علٌهم هً السٌاحة -12

 الثقافٌة ( د                            العالجٌة( ج                              الدٌنٌة( ب                         البٌبٌة( أ 

 

 :ة ما عداكل مما ٌلً من االثار السلبٌة للهجر -13

ظهور المشكالت ( د                     انخفاض االسعار( ج      تزاٌد الطلب على الغذاء  ( ب           االختناق المروري(  أ  

 االجتماعٌة 

 

  اإلعاقة لذوي للطلبة صفٌة غرف بتوفٌر تعنى التً المبادرة - 14 

 التغٌٌر فرسان( د                                 قصً( ج                           مدرستً( ب                          حقق( أ  
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 رمز االجابة الرقم االجابةرمز  الرقم رمز االجابة الرقم رمز االجابة الرقم
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 أ

27 
 د
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 أ

71 
 ب
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 ب
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 ج
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 د
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 ب
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 د

30 
 أ

56 
 أ

22 
 ب
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31 
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57 
 ج

23 
 ب
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 ب

32 
 ج
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24 
 ب
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 ب
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 د
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 د

25 
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 أ
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 ب

26 
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