
 

 

 تاريخ األردن

 خامسة الوحدة ال

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

 تتكون السلطة التنفيذية في األردن من مؤسسة العرش باإلضافة إلى :  -1

 مجلس الوزراء  -د     المحمكة الدستورية     -ج   المجلس القضائي       -ب   األمة           سلجم -أ

 

                ثي  ( من الدستور األردني أن عرش المملكة األردنية الهاشمية ورا28جاءت المادة )-2

 في أسرة الملك  : 

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

 

 صالحيات  : تعد المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمة من  -3

 رئيس الوزراء-المجلس القضائي              د  -ج     جاللة الملك     -ب      المحمكة الدستورية       -أ

 

 تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم من صالحيات  :  – 4

 مجلس األعيان- د          مجلس النواب          -ج            الملك    - بمجلس الوزراء              -أ

 

 يعد إبرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم من صالحيات :  -5

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

 

 النيابية ودعوة مجلس األمة لالجتماع تعد من صالحيات  : الدعوة إلى إجراء االنتخابات   -6

 مجلس الوزاء  - ج              الملك     -ج           مجلس األعيان      -النواب          ب سمجل -أ

 

 صاحب الوالية العامة على شؤون الدولة كافة , هو :  -7

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

 

المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانه الوزاري لمجلس النواب للحصول على الثقة   -8

 هي : 

 أربعة أشهر -ثالثة أشهر        د  -ج                                    شهرين     - ب                  شهر  -أ

 

 الموازنة العامة للدولة من مهام  : ان اعداد  -9

 ديوان المحاسبة  -مجلس األعيان           د  -ج         النواب مجلس  - ب    مجلس الوزارء      -أ

 

 المجلس الذي من مهامه تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي , هو :  -10

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

 

 

 



 

 

 : ما عداكل مما يأتي من مهام مجلس الوزراء  -11

 إعداد الموازنة العامة للدولة  -أ

 راح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة تاق -ب

 جميعهاإدارة شؤون البالد الداخلية والخارجية  -ج

 تشريع القوانين الناظمة لحياة الشعب  -د

 

 والوزراء مسؤولون أمام : وفقا ألحكام الدستور األردني فإن مجلس الوزراء  -12

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

 

 تناط السلطة التشريعية في األردن بــ :  -13

 الملك والمجلس القضائي  -الملك ومجلس الوزراء       ب  -أ

 والمحكمة الدستورية الملك  - الملك ومجلس األمة        د -ج

 

 من اختصاصات السلطة التشريعية :  -14

 مساءلة الحكومة حول األمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها  -أ

 تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي  -ب

 تعيين مجلس الوزراء والوزراء  -ج

 إعداد الموازنة العامة للدولة .  -د

 

 السلطة التي تختص بإقرار الموازنة العامة للدولة هي  :  -15

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

 

 السلطة التي تختص بمنح الثقة للحكومة هي :  -16

 السلطة الرابعة  - د    السلطة التنفيذية      -ج          السلطة القضائية  -ب         السلطة التشريعية    -أ

 

 من اختصاصات السلطة التشريعية :  -17

                                                        تعيين مجلس الوزراء والوزراء                                 -أ

 اقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى الملك  -ب

 واستجوابها ومراقبة أدائهامسائلة الحكومة  -ج

                  إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها   -د

 

 يتم تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم في المحاكم النظامية في األردن بقرار يصدر عن :  -18

 دائرة قاضي القضاة -المجلس القضائي          د -ج     مجلس النواب        -ب        مجلس الوزراء  -أ

 

 من اختصاصات السلطة القضائية :  -19

 حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف -ب             منح الثقة للحكومة                                  -أ

 إقرار الموازنة العامة  - د               إعداد الموازنة العامة للدولة                   -ج

 

 



 

 

بالصورة التي تتوافق مع أهداف المجتمع  السلطة التي تختص بإحداث التغيير اإليجابي  -20

 وطموحاته : 

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

 

 قمة هرم السلطة القضائية في األردن :  -21

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

 

 من المحاكم الدينية في األردن  :  -22

المحاكم الخاصة                    -ج                  محاكم الطوائف  - ب           المحاكم النظامية          -أ

 المحكمة الدستورية -د

 

 المجلس النيابي الذي شهد ظهور أكبر كتلة ائتالفية حزبية هو  :  -23

 الخامس  -د           الرابع  - األول         ج -الثاني     ب -أ

 

 م , وقد عرفت باسم الحكومة  : 1956ية في األردن عام فتم تشكيل أول حكومة حزبية ائتال -24

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

 

 الحكومية الوطنية في األردن كانت برئاسة : أول حكومية حزبية ائتالفية باسم  -25

 حسين الطراونة  -توفيق أبو الهدى           د  -ج      سليمان النابلسي       -ب  إبراهيم هاشم        -أ

 

 

 بين الضفتين الشرقية والغربية هو : العام الذي جرى فيه انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع  -26

 1970- د        1967 -ج     1969 - ب     1968 -أ

 

المجلس النيابي الذي مددت فترته ألكثر من مرة ولم تجر انتخابات نيابية بعد انتهاء المدة   -27

 م , هو : 1984القانونية له وبقي معطال حتى عام 

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

 

 الملك الهاشمي الذي أنشىء في عهده المجلس الوطني االستشاري هو  :  -28

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

 

المجلس النيابي الذي يعد انتخابه بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية , هو  -29

 المجلس : 

 السابع عشر -الرابع العاشر        د -ج                             الحادي عشر     - ب        التاسع       -أ

 

 آخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين بن طالل هو    -30

 الثالث عشر-الخامس عشر            د -ج                 الرابع عشر        –ب      الحادي عشر        -أ

 

 

 



 

 

 م , هو : 2016أهم ما جاء في قانون االنتخاب النيابي الجديد الذي صدر عام  -31

 إلغاء الصوت الواحد واعتماد القائمة النسبية المفتوحة  -أ

 عضوا150عدد أعضاء مجلس النواب أصبح  -ب

 إيجاد صيغ بديلة للمجلس النيابي  -ج

 . اعتماد الصوت الواحد وإلغاء القائمة النسبية المفتوحة  -د

 

م , أصبح عدد أعضاء مجلس 2016بحسب قانون االنتخاب النيابي الجديد الذي صدر عام  -32

 النواب : 

                                                                      مقعدا للكوتا النسائية  15عضوا من بينهم  150 -أ

 مقاعد للكوتا النسائية  10عضوا من بينهم  150 -ب

                                                              مقعدا للكوتا النسائية   12عضوا من بينهم  120 -ج

 مقعدا للكوتا النسائية  15عضوا من بينهم  130 -د

 

 العام الذي تأسست فيه الهيئة المستلقة لالنتخاب هو  : - 33

 2013-د       2010 -ج     2012 - ب     2011 -أ

 

 م هو  :  1921الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية عام   -34

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

 

 اإلمارة ما عدا :كل مما يأتي من األحزاب التي شكلها األردنيون في عهد  -35

 حزب األمة  -دحزب الشعب األردني     -ج        حزب اللجنة التنفيذية   -ب           حزب االستقالل    -أ

 

 م ليصبح عدد المؤسسين للحزب :2015عدل قانون االحزاب عام  -36

 عضوا 150 - عضوا                د 350 -ج                    عضوا  500 -ب        عضوا    100 -أ

 

 : دام ما ع1991كل مما يأتي من مبادىء الميثاق الوطني عام  -37

 احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب  -أ

 ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات اآلخرين   -ب

 عدم ترخيص أحزاب جديدة  -ج

 اظ على الصفة المدنية والديقراطية للدولةالحف -د

 

للدستور وأحكام القانون بقصد يسمى التنظيم السياسي الذي يتألف من جماعة من األردنيين وفقا  -38

 المشاركة في الحياة السياسية : 

 الميثاق  -د   النقابة              -ج                      الجمعية              -الحزب                 ب -أ

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن مكثف النشمي في تاريخ األردن *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 



 

 

 تاريخ األردن

 سادسةالوحدة ال

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

 القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا بن الحسين من الحجاز إلى معان , هي :  -1

 األمن العام -د             القوة العربية  -ج          البناء والتعمير        - القوات الخاصة         ب -أ

 

ش الجي –من التطورات التي شهدتها المرحلة األولى من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية  -2

 العربي : 

 تشكيل سالح الجو الملكي  -ب                              تشكيل القوات الخاصة                  -أ

 إنشاء صرح الشهيد - د                           إنشاء المركز الجغرافي الملكي          -ج

 

المرحلة التي شهدت القرار التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي من مراحل التطور التاريخي  – 3

 للقوات المسلحة األردنية هي  : 

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

 

 :العام الذي تم فيه تعريب قيادة الجيش العربي األردني  – 4

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

 

 م , هو : 1956رئيس األركان الذي تم تعينه بعد إنهاء خدمات القائد اإلنجليزي جون كلوب عام  -5

 راضي عناب  -د     فتحي أبوطالب         -ج            حابس المجالي         -ب    علي أبونوار       -أ

 

 –ردنية من التطورات التي شهدتها في المرحلة الثانية من مراحل تطور القوات المسلحة األ -6

 الجيش العربي : 

 تشكيل ألوية الحرس الملكي   -ب                           إنشاء مركز إدارة األزمات                  -أ

 إنشاء صرح الشهيد  - د                             تشكيل القوات الخاصة                  -ج

 

كل مما تأتي من ألوية المشاة التي تم تشكيلها في المرحلة الثانية من مراحل تطور الجيش العربي  -7

 ما عدا لواء: 

 حطين  -القادسية            د - ج     اليرموك     - ب          الفرسان  -أ

 

 الحرب التي شارك بها الجيش العربي األردني بالقتال على الجبهة السورية هي  :  -8

                                                      1968حرب الكرامة  - ب               1967حرب حزيران  -أ

 1973حرب تشرين  -د            1948حرب فلسطين  -ج

 

 م هي  : 1967الجيش العربي في عام  –الحرب التي خاضتها القوات المسلحة األردنية  -9

 حرب رمضان -د              حرب لبنان   -ج                حرب الكرامة  -ب             حرب حزيران  -أ

 



 

 

كل مما يأتي من التطورات التي شهدتها المرحلة الثالثة من مراحل تطور القوات المسلحة   -10

 االردنية ما عدا : 

 تنظيم الجيش على أساس الفرق  - ب                            تطوير منظومة الدفاع الجوي           -أ

 إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية -د                             إنشاء المركز الجغرافي الملكي        -ج

 

 من التطورات التي شهدتها المرحلة الثالثة  من مراحل تطور الجيش العربي :  -11

 إنشاء مركز إدارة األزمات - ب                            إنشاء المركز الجغرافي الملكي          -أ

 تشكيل ألوية الحرس الملكي  - د                         إنشاء صرح الشهيد                       -ج

 

 في الجيش العربي األردني  :  من المهام التي تقوم بها القوات الخاصة -12

 إصدار الخرائط  - د            بناء الجسور  - ج     فحة اإلرهاب امك - ب      عدات العسكرية م تصنيع ال -أ

 

لحة األردنية  سالمرحلة التي تم بها إنشاء المركز الجغرافي الملكي من مراحل تطور القوات الم  -13

 هي  : 

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

 

 المرحلة التي تم تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية من مراجل تطور الجيش العربي هي  :  – 14

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

 

المرحلة التي تم فيها إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية من مراحل تطور الجيش العربي األردني  -15

 هي : 

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

 

 –من التطورات التي شهدتها المرحلة الخامسة من مراحل تطور القوات المسلحة األردنية  -19

 الجيش العربي : 

 إنشاء مركز إدارة األزمات -ب                                    تشكيل القوات الخاصة            -أ

 تشكيل ألوية الحرس الملكي  - د                             إنشاء صرح الشهيد                   -ج

 

 الثاني للتصميم والتطوير : من أهداف تأسيس مركز الملك عبدهللا  -20

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

 تدريب قوات حفظ السالم  -د                               عسكريةتصنيع المعدات المدنية وال -ج

 

الدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني , والمتمثل بالمشاركة في قوات حفظ السالم الدولية ,   -21

 الدور: هو 

 القومي  -العسكري        د - ج  التنموي  - اإلنساني    ب -أ

 

الدور الذي يقوم به الجيش العربي األردني , والمتمثل في الوقوف مع األشقاء العرب في أزماتهم   -22

 , هو الدور: 

 القومي  - اإلنساني          د - التنموي      ج -العسكري   ب  -أ

 



 

 

المجال الذي تتولى فيه القوات المسلحة تعليم من ينضم لصفوفها وتدريبهم على خطط وبرامج   -23

 تأسيسية هو : 

  -القوى البشرية            د - ج                   التعليم والثقافة       - البناء والتعمير             ب -أ

 اإلنقاذ واإلخالء 

 

 من المشاريع التي تعاونت فيها القوات المسلحة مع الجمعية الملكية عن مشروع  :  -24

 طاقة الرياح  -الطاقة الشمسية      د -ج           طاقة الماء           - ب     الطاقة النووية      -أ

 

 السالح المسؤول عن تنفيذ المشاريع الزراعية والمائية في القوات المسلحة األردنية , هو :  -25

 سالح الدروع الملكي  - سالح المدفعية الملكي                ب -أ

 سالح الجو الملكي  - سالح الهندسة الملكي                د -ج

 

شاركت القوات المسلحة األردنية في عمليات البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق عن  -26

 طريق : 

 سالح الهندسة الملكي  -د  القوة البحرية الملكية   -ج   سالح المشاة الملكي    - ب القوات الخاصة     -أ

 

الجيش العربي  –الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات في القوت المسلحة األردنية  -27

 , هي : 

                                                      سالح الهندسة الملكي       -ب          المركز الجغرافي الملكي -أ

 مديرية الثقافة العسكرية  - د        سالح الجو الملكي      -ج

 

إن منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة هي إحدى مساهمات الجيش العربي في  -28

 مجال  : 

 اإلنقاذ واإلخالء -التعليم والثقافة              د -ج          القوى البشرية      –ب      البناء والتعمير   -أ

 

 الجيش العربي في مجال البناء والتعمير عن طريق :  –تسهم القوات المسلحة األردنية  -29

                                                                إقامة السدود    -ب                شق الطرق الزراعية   -أ

 إنشاء العديد من المصانع  - د      تح الطرق بإزالة األنقاض ف -ج

 

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

 كرواتيا  -د         سيراليون  - ج  صربيا   -السودان   ب  -أ

 

 –كل من مما يأتي من المناطق المنكوبة في العالم التي سيرت إليها القوات المسلحة األردنية  -31

 الجيش العربي المستشفيات العسكرية ما عدا : 

 أفغانستان  -غزة          د -العراق     ج -ليبيا    ب -أ

 

 الجهاز األمني الذي ارتبط تأسيسه بتأسيس الجيش العربي األردني هو :  -32

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

 

 



 

 

 م , هي وزارة : 1958الوزارة التي يتبع لها جهاز األمن العام منذ عام  -33

 الشباب  -الداخلية          د - الدفاع     ج - الخارجية    ب -أ

 

 م هو  : 1958الجهاز األمني الذي أصبح تابعا لوزارة الداخلية منذ عام  – 34

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

  

 الجهاز األمني المسؤول عن مراقبة النقل على الطرق هو  -35

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

 

 من اإلدارات والوحدات التي استحدثت في جهاز األمن العام في عهد الملك عبدهللا الثاني :   -36

                                                          إدارة الشرطة البيئية  -ب            مديرية الحرب اإللكترونية   -أ

 إدارة شؤون المرأة العسكرية  - د              مديرية الدفاع الجوي   -ج

 

واحدة من اآلتية ال تعد من إدارات ووحدات جهاز األمن العام التي استحدثت في عهد الملك   -37

 عبدهللا الثاني : 

 وحدة أمن وتشجيع االستثمار -ب                              إدارة الشرطة السياحية               -أ

 إدارة الشرطة البيئية  - د                              إدارة شرطة األحداث                  -ج

 

الجهاز األمني المسؤول عن منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها ,   -38

 هو : 

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

 

 الجهاز األمني الذي من مهامه توفير وسائل اإلنذار من الغارات والكوارث هو  :   -39

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

 

 من أهم واجبات ومهام جهاز الدفاع المدني : -40

 منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها   -ب        جمع المعلومات وتقديمها إلى صناع القرار       -أ

 شروط السالمة العامة في المباني التأكد من  -د        حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة    -ج

 

القوانين السارية على الجهاز األمني ذو الصبغة العسكرية والذي تسري على ضباطه وأفراده  -41

 ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية , هو : 

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

 

 التجسس  : الجهاز األمني األردني الذي من مهامه وواجباته مكافحة  -41

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

 

م التي يكلفه بها رئيس الوزراء بأموار خطية وتحمل  ا الجهاز األمني الذي يقوم باألعمال والمه -42

 هذه األعمال طابع السرية , هو : 

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

 



 

 

مهامه جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها الى صانع القرار  السياسي ,  الجهاز األمني الذي من  -43

 هو : 

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

 

 إن حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة األردنية هي أحد مهام :  -44

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

 

الجهاز األمني الذي تعد حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية من الواجبات األمنية واإلنسانية   -45

 التي يقوم بها : 

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

 

 يعد توفير البيئة األمنة النجاح العملية االنتخابية البرلمانية من مهام :  -46

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

 

از األمني الذي من واجباته توفير البيئة اآلمنة إلنجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية  الجه -47

 والنقابية هو  : 

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

 

 

 مكثف النشمي في تاريخ األردناإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن  *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 



 

 

 تاريخ األردن

 بعة ساالوحدة ال

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

 م هو : 1946النشاط االقتصادي الرئيس للسكان بعد حصول األردن على استقالله عام  -1

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

 
 كل مما يأتي من الوسائل التي لجأت إليها الحكومات المتعاقبة لدعم القطاع الزراعي ما عدا : -2

 إعفاء مستلزمات اإلنتاج من الرسوم الجمركية  -ب          تقديم القروض للمزارعين                    -أ

 شراء جميع المحاصيل الزراعية من المزارعين -د           تقديم الخدمات اإلرشادية للمزارعين   -ج

 

نهر اليرموك والذي أنشىء مطلع الستينيات من القرن أول مشروع زراعي أنجزه األردن على  -3

 الماضي , هو : 

 سد الوحدة  -د      سد التنور          -ج                سد الوالة         -قناة الملك عبدهللا        ب  -أ

 

 القرن الماضي هو : النهر الذي اقيم عليه مشروع قناة الملك عبدهللا في مطلع الستينيات من  -4

 العاصي -الزرقاء      د - األردن      ج -اليرموك    ب  -أ

 

 المنطقة الذي أنجز فيها األردن مشروعه الزراعي األول هي  :  -5

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

 

يعد ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق ودراسة السوق وحاجاته من المشكالت التي يعاني منها   -6

 القطاع : 

 الزراعي  -السياحي       د -التجاري      ج -الصناعي    ب  -أ

 

 من الصناعات التي كانت قائمة في عهد اإلمارة : -7

 البسط  -األدوية            د - التعدين       ج -الزجاج   ب  -أ

 

 م هي :1925المدينة التي أقيم فيها أول معرض زراعي صناعي عام  -8

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

 

 من الصناعات التعدينية والتحويلية التي شهد القطاع الصناعي في األردن تطورا فيها :  -9

 الورق  -داألدوية           - البالستك     ج -الزجاج    ب  -أ

 

 من الصناعات الكيماوية التي شهد القطاع الصناعي في األردن تطورا فيها :  -10

 البالستك  - الزجاج        د -األدوية    ج -اإلسمنت    ب -أ

 

 



 

 

 كل مما يأتي من المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في األردن , ما عدا :  -11

 مؤسسة المواصفات والمقاييس  -ب          الغرف الصناعية        -أ

                                          بنك اإلنماء الصناعي - مؤسسة المناطق الحرة     د -ج

 

 من المؤسسات الصناعية الداعمة للقطاع الصناعي في األردن هي :  -12

                                                   مؤسسة المواصفات والمقاييس  -ب                     الغرف التجارية  -أ

 المؤسسة االستهالكية المدنية -د         مؤسسة المناطق الحرة -ج

 

 إن صغر حجم السوق المحلي هو أحد المشكالت التي يعاني منها القطاع  :  – 13

 السياحي  -التجاري        د -ج     الصناعي  -الزراعي     ب  -أ

 

 الدولة التي وقع معه األردن اتفاقية التجارة الحرة هي :  -14

 روسيا  -بريطانيا          د - ج               الواليات المتحدة األمريكية     -الصين            ب -أ

 

 كل مما ياتي من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري في األردن ما عدا :  -15

 مؤسسة المواصفات والمقاييس - ب                                 مؤسسة المناطق الحرة              -أ

 المؤسسةاالستهالكية المدنية  -د                            الغرف التجارية                            -ج

 

 تعد تحديات االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة إحدى المشكالت التي يعاني منها القطاع  :  -16

 السياحي  -الزراعي       د -ج الصناعي      -ب    التجاري  -أ

 

 التي تقع فيها مدينة دافوس هي  : الدولة  -17

 سويسرا  -بلجيكا        د   -هولندا        ج  -السويد      ب -أ

 

 م , هي : 1971الدولة التي بدأت فيها سلسلة مؤتمرات المنتدى االقتصادي العالمي عام  -18

 الواليات المتحدة األمريكية  -النمسا                      د  - ج  فرنسا           -ب   سويسرا                -أ

 

 المنطقة التي استضاف فيها األردن مؤتمر دافوس  : – 19

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

 

 للناتج المحلي عجز : يسمى ارتفاع نسبة المستوردات وانخفاض نسبة الصادرات  -20

البنوك التجارية              -ج                            الموازنة      -ب             الميزان التجاري        -أ

 الصناعي الميزان  -د

 

 من المشاريع التي تعد من مظاهر تطور االستثمار في عهد الملك عبدهللا الثاني , إنشاء :  -21

 مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية   -ب                                     مدينة الحسن الصناعية          -أ

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  -د                                        مؤسسة المناطق الحرة      -ج

 

 العام الذي تأسست فيه هيئة االستثمار األردنية هو  :   -22

 2011 -د       2014 - ج         2013 -ب      2012 -أ



 

 

السياحة التي تقوم على زيارة المواقع التاريخية واألثرية والمتاحف المنتشرة في األردن , من  -23

 أنواع السياحة : 

 المؤتمرات  - الدينية          د -الثقافية     ج -البيئية     ب  -أ

 

 تعد زيارة األماكن الجبلية والغابات صيفا والمناطق المنخقضة شتاء من أنواع السياحة :  -24

 الثقافية -الدينية           د-العالجية       ج-ب       البيئية   -أ

 

 يعد زيارة موقع المغطس على نهر األردن من أنواع السياحة  :  -25

 الدينية  - العالجية         د -البيئية          ج  - الثقافية     ب -أ

 

 زيارة الحمة األردنية في الشونة الشمالية تعد مثاال على السياحة :  -26

 الثقافية  - البيئية            د - العالجية     ج -الدينية        ب -أ

 

 من المواقع السياحية التي تعد مثاال على السياحة الدينية في األردن :  -27

 جبل نيبو  -أم قيس            د -البتراء       ج -دبين      ب -أ

 

 المحافظة التي تقع فيها حمامات ماعين السياحة هي :  -28

 معان  -مادبا           د  -الكرك        ج -الطفيلة      ب  -أ

 

 المدينة التي تقع بها حمامات عفرا هي   :  -29

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

 

 

 اإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن مكثف النشمي في تاريخ األردن *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 



 

 

 تاريخ األردن

 ثامنة الوحدة ال

 اختبر نفسك مع االستاذ عبدهللا الخوالدة 

 

الملك الذي حاول بنجاح توطين القبائل البدوية في األردن , ووضع حدا لحياة االرتحال واالنتقال   -1
 هو  : 

 طالل بن عبدهللا  -د        عبدهللا الثاني   -ج              الحسين بن طالل   - ب      عبدهللا األول   -أ
 
 العام الذي تم فيه تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية هو  :   -2
 2002-د        2005-ج    2004 -ب     2003 -أ

 
 , وكان ذلك في وزارة  :  1979أول منصب وزاري عام تقلدت المرأة في األردن  -3
 الصناعة والتجارة  -د  التنمية االجتماعية       -ج  السياحة واآلثار      -ب    التربية والتعليم      -أ

 
 ي تقلدت فيه المرأة أول منصب وزاري في األردن هو :  ذالعام ال -4
  1978-د           1977 -ج     1982 -ب    1979 -أ

 
 العام الذي شهد أول مشاركة نسائية في البرلمان األردني هو :   -5
  1990 -د         1998 -ج        1993 -ب    1992 -أ

 
 العام الذي تشكل فيه المجلس األعلى للشباب هو :  -6
 2003 -د        2002 -ج     2001 -ب       2004 -أ

 
 المبادرة التي تعنى بتوفير غرف صفية للطلبة ذوي اإلعاقة هي  :  -7
 مسار  -د      تدريب الشباب          -ج      فرسان التغيير        -ب    مدرستي       -أ

 
الشعار الذي هدف إلى زيادة وعي المواطنين نحو أهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة   -8

 ضمن المدارس الحكومية والخاصة هو   : 
 على قدر أهل العزم  -مكاني بينكم          د -ج                األردن أوال     -ب     أهل الهمة     -أ

 
 الوزارة التي اهتمت بذوي اإلعاقة على المستوى الرسمي في األردن هي :   -9
 التنمية االجتماعية   -د         الشباب       -ج             الثقافة        -التربية والتعليم      ب -أ

 
 م  :2009بلغت نسبة األمية في األردن عام  -10

 %17,7  - د         %7,2 -ج    %11,3 -ب       %6 -أ
 

 ي هي :  فالمدينة التي يقع بها مركز األمير الحسين الثقا -11
 عمان  -الزرقاء        د -معان        ج -الكرك       ب  -أ



 

 

 وإغنائها بالمصادر والمختبرات هو    الملك الذي برز في عهده االهتمام بالبيئة التعليمية اآلمنة   -12
 طالل بن عبدهللا  -د       عبدهللا األول     -ج      الحسين بن طالل     -ب       عبدهللا الثاني       -أ

 
 من الصحف التي صدرت في عهد اإلمارة هي :   -13

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

 م هي  :1926الصحيفة التي تغير اسمها إلى الجريدة الرسمية عام  -14
 الشرق العربي  -د         صدى العرب       -ج        بريد الحجاز     -ب    الحق يعلو             -أ

 
 المدينة التي تقع فيها مستشفى األمير زيد بن الحسين هي :   -15

 الزرقاء   -د   إربد        -ج   الطفيلة   - ب     عمان  -أ
 

 والتكنولوجيا األردنية هو  : المستشفى التعليمي الذي يتبع لجامعة العلوم  -16
 الملك المؤسس -د          األمير فيصل        -ج     األمير حمزة        -ب    الملكة علياء       -أ

 

 

 اإلجابات وأسئلة اضافية عديدة موجودة ضمن مكثف النشمي في تاريخ األردن *

 متوفر في جميع المكتبات المعتمدة

 

 


