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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المملكة األردنية الهاشمية
 وزارة التربية والتعليم

 واالختبارات  االمتحانات إدارة 
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  2021امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 تاريخ االردن المبحث: 
  كاديمية والمهنية الفـــرع: جميع الفروع األ
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" االجابات النموذجية بجدول مستقل بنهاية االسئلة" 
 ها حكومات محلية بعد انهيار الحكومة الفيصلية: احدى البدائل االتية ليست من المدن االردنية التي تشكلت في ( 1

 الطفيلة،  - د    .السلط - ج           .الكرك -ب    . عجلون -أ

 هي :  1921المدينة التي التقى بها االمير عبدهللا بالمندوب البريطاني هربرت صموئيل عام   ( 2
 . حيفا  -د    . يافا - ج           . عجلون -ب لقدسا - أ

 :  1928انتخابها ليكون الرئيس للمؤتمر الوطني االول عام  صية االردنية التي تم خالش ( 3
 . رشيد طليع -د   حسين الطراونة. - ج                     .ابراهيم هاشم -ب   .  علي الربابعة -أ

 :  1928  احدى البدائل االتية ال تعتبر من بنود الميثاق الوطني االول ( 4
     . االنتخابات حره ومصونة - د . عدم االعتراف باالنتداب  - ج          .االمارة دولة عربية مستقلة  - ب    ،وضع قانون اساسي -أ

 ":   1928  احدى البدائل االتية ال تعتبر من بنود الميثاق الوطني االول ( 5
كل تشريع ال يقوم على   - أ

 . العدل باطل
الحكومة مسؤولة امام   - ب

 البرلمان. 
 ، اقرار نظام الحكم الملكي - د عدم االعتراف باالنتداب  - ج

 : رسمية الى  تمثل دور االمير عبدهللا بن الحسين واالردنيين لنيل االستقالل بارسال مذكرات احتجاجية  ( 6
 عصبة االمم وبريطانيا،  - د . فرنسا - ج            . بريطانيا -ب   .هيئة االمم  -أ

 : (1933-1929الفتره)احدى البدائل االتية ال تعتبر من المظاهر السياسية التي عكستها المؤتمرات الوطنية في   ( 7
وحدة الشعب حول القيادة   - أ

 . ومساندة االمير الهاشمية 
نمو وعي سياسي   - ج ،رفض االنتداب  -ب

 . ونضوج فكري
مواجهة االحداث   - د

 . السياسية

 : 1946احدى البدائل االتية ال تعتبر من التعديالت الدستورية التي اقرت عام   ( 8
اقرار نظام الحكم ملكي   - أ

 . نيابي وراثي
المملكة االردنية دولة   - ج المجالس التشريعية الغاء  - ب

 . عربية مستقله

الملك يعلن الحرب   - د
 . والسلم 

 : : 1946احدى البدائل االتية ال تعتبر من التعديالت الدستورية التي اقرت عام   ( 9
تحل عبارة المملكة محل   - أ

 عبارة االمارة. 
تحل عبارة الملك مكان   - ب

 . عبارة سمو االمير
المعاهدات  الملك يعقد   - ج

 . واالتفاقيات 
 وضع قانون اساسي، - د

 المجلس الذي بحث امر اعالن االستقالل ورفع وثيقة االستقالل ووثيقة البيعة للملك عبدهللا االول هو:  ( 10
  . مجلس الوزراء - ج مجلس النواب.  -ب ،التشريعي الخامس -أ
 يرمز التاج الملكي في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى: ( 11

  .العرش الهاشمي - ج . الثورة العربية -ب نظام الحكم الملكي الوراثي  -أ
 :    يمثل الوشاح االحمر في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى ( 12

 . راية العقاب  -د . نظام الحكم - ج ، العرش الهاشمي -ب . الصفاء والفداء -أ
 : عند اعالن الثورة العربية الكبرى تولى االمير عبدهللا قيادة جيش مكلف بتحرير مدينة   ( 13

 . لمدينة المنورة ا -د ،لطائفا - ج مكة المكرمة.  -ب عجلون.  -أ
 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من االنجازات الداخلية للملك عبدهللا االول  ( 14

الغاء القانون االساسي   - أ
 . ووضع دستور 

تحول نظام من اميري   - ج الغاء المجاس التشريعية.  - ب
 . الى ملكي

 السماح بانشاء احزاب،  - د

 : لملك عبدهللا االول وساندها االمشاريع العربية التي ايدها  احدى البدائل االتية ال تعتبر من  ( 15
جامعة الدول   - ب .   1943 سوريا الكبرى  - أ

 . 1945العربية 
اتحاد عربي   - د . 1950وحدة الضفتين  - ج

 1958هاشمي
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 ؟ 1943احدى البدائل االتية ال تعتبر من قرارت المؤتمر السوري العام الذي عقد في عام  ( 16
السماح بانضام اي دولة   - ب . الغاء وعد بلفور - أ

 . عربية
دولة موحدة في  قيام   - ج

 . سوريا بحدوها طبيعيه 
 ، رفض مؤتمر سان ريمو - د

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من الدول التي ضمها مشروع سوريا الكبرى:  ( 17
 العراق،  -د سوريا.  - ج   لبنان.  -ب االردن وفلسطين.  -أ
 بين دول العربية هي؟ منظمة اقليمية تضم الدول العربية في كل من اسيا وافريقيا وينص ميثاقها على تعاون   ( 18

 مجلس تعاون خليجي  - د االتحاد المغاربي  - ج مجلس تعاون عربي  -ب جامعة الدول العربية  -أ

 العام الذي اتخذت فية جامعة الدول العربية قرارا بالغاء مشروع سوريا الكبرى هو:  ( 19

 . م 1949 -د . م 1948 - ج . م 1950 -ب م، 1946 -أ
 المقر الدائم لجامعة الدول العربية ؟  ( 20

 .بغداد  -د لقاهرة ا - ج . عمان -ب االسكندرية.  -أ
 : 1948/تشرين االول/1احدى البدائل االتية ال تعتبر من قرارات مؤتمر اريحا المنقعد في عام   ( 21

المناداه بالوحدة واعتبار   - أ
      . ال تتجزأ  فلسطين وحدة

انتخاب مجلس نيابي   - ب
 ، يجمع ضفتين

مبايعة الملك عبدهللا االول   - ج
 . ملكا على ضفتين 

الوحدة مقدمة للوحدة   - د
 . العربية 

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من القرارات وتعديالت التي تمت انسجاما مع قرارات مؤتمر اريحا  ( 22
حل المجلس النيابي   - أ

 . االردني
اعالن قيام وحدة الضفتين   - د ،المناداه بالوحدة - ج .  تعديل قانون االنتخاب  -ب

1950 . 

 ولقب بشهيد االقصى هو الملك:  1951/تموز/ 20استشهد في االقصى الملك الهاشمي الذي  ( 23
 عبدهللا االول  -د طالل بن حسين  - ج الحسين بن طالل -ب فيصل بن الحسين  -أ
 ؟ 1952احدى البدائل االتية ليست من مواد دستور   ( 24

المملكة االردنية دولة   - ب    تشكيل مجلس االعيان، - أ
 عربية مستقلة. 

كفل دستور حقوق   - ج
        . المواطنينوحريات 

نظام الحكم نيابي ملكي   - د
 وراثي. 

 :   1952احدى البدائل االتية ال تعتبر من الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن االردني حسب دستور   ( 25
االردنيون امام القانون   - ب   ، حق تملك -أ

 سواء. 
تكفل الدولة العمل وتعلم   - ج

       . ضمن امكانياتها
  حماية شعائر االديان - د

 . والعقائد

 :   1952احدى البدائل االتية ال تعتبر من الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن االردني حسب دستور   ( 26
حرية التعبير عن الراي    - أ

    وضمان حرية صحافة.
االجتماع وتاليف   - ب

       .الجمعيات واالحزاب 
  حماية شعائر االديان - ج

 . والعقائد
حق تشكيل النوادي   - د

 الرياضية، 

 من الحقوق والحريات التي اشترط الدستور ان تكون طبقا للعادات المرعية وال تكون مخله بالنظام وال منافيه لالداب هي؟  ( 27

حرية التعبير عن الراي    -أ
    وضمان حرية صحافة.

االجتماع وتاليف   - ب
       .الجمعيات واالحزاب 

  حماية شعائر االديان - ج
 والعقائد،

حق تشكيل النوادي   -د
 الرياضية. 

 احدى البدائل االتية تعتبر من االنجازات الخارجية للملك طالل بن الحسين:  ( 28
تحسين العالقات مع دول   - ب       ب(   +  )أ - أ

       .العربية المجاورة 
توقيع اتفاقية الدفاع   - ج

        .العربي المشترك 
 . مما ذكر ء ال شي - د

 الداخلية للملك الحسين بن طالل: احدى البدائل االتية ليست من االنجازات  ( 29
 . تعديالت دستورية  - د تعريب قيادة جيش  - ج . تعزيز نهج الديمقراطي - ب ، وضع دستور جديد - أ

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من مظاهر تعزيز النهج الديمقراطي التي تمت بعهد الملك الحسين بن طالل:  ( 30
 .تاسيس نقابات وتنشيط صحافة -د . ظهور االحزاب - ج ،المحكمة الدستورية - ب . تفعيل الحريات السياسيه  - أ

 :   احدى البدائل االتية ال تعتبر من مميزات السياسية الخارجية للملك الحسين ( 31
 رفض وعد بلفور،  -د . مواد دستور  - ج وسطية واالعتدال  -ب . مبادئ الثورة  -أ
 :  من مظاهر العودة وتفعيل الحياة السياسية وكانت في عام  العودة للحياة النيابية  ( 32

 . 1986 -د 1999 - ج 1956 - ب . 1984 -أ

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من مظاهر العودة وتفعيل الحياة السياسية ( 33
 ، 1956انتخابات - د . 1991الميثاق الوطني  - ج .  1992قانون االحزاب - ب 1989انتخابات   - أ

 :  تعتبر من المشاريع التي تمت في عهد الملك الحسين بن طاللاحدى البدائل االتية ال  ( 34
 . سوريا الكبرى  - د .1989مجلس تعاون عربي -ج .1972المملكة العربية المتحدة -ب . 1958اتحاد عربي هاشمي  - أ
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 :   1989احدى البدائل االتية ال تعتبر من الدول التي شاركت في مجلس التعاون العربي ( 35

 فلسطين،  -د العراق. - ج اليمن الشمالي.  -ب مصر.  -أ
 :  مشروع جاء تجسيد لفكر الملك الحسين بن طالل االعي لضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في ارضة ( 36

 سوريا الكبرى.  -د مجلس تعاون عربي.  - ج المملكة العربية المتحدة.  -ب اتحاد عربي هاشمي.  -أ
 :    العربية المتحدة احدى البدائل االتية ال تعتبر من بنود مشروع المملكة  ( 37

تتكون المملكة من   - أ
 الضفتين 

السلطة القضائية منوطة   - ج عمان العاصمة المركزية  - ب
 بمحكة عليا 

 القدس عاصمة مركزية  - د

 من االمثلة على النهج الوحدوي للملك الحسين بن طالل اقامة مشروع:  ( 38
 سوريا الكبرى.  مجلس تعاون عربي.  - ج ، المملكة العربية المتحدة - ب اتحاد عربي هاشمي.  - أ

 احدى البدائل االتية التعتبر من اسهامات االردن بتحقيق التوازن العربي وحل الخالفات في عهد الحسين:  ( 39
 حل نزاع العراقي الكويتي  - د 1987قمة الوفاق واالتفاق - ج 1990المصالحة اليمنية  -ب          ،عقد مؤتمر للسالم -أ

 : هي   1990وتمت فيها المصالحة اليمنيه   1987الوفاق واالتفاقالمدينة التي عقد فيها قمة       ( 40
 عمان  -د الكرك - ج صنعاء  -ب عجلون  -أ
 الملك الذي اسهم في توضيح المواقف العربية على الساحة الدولية وخاصة الصراع مع اسرائيل هو الملك:  ( 41

 . عبدهللا الثاني  -د طالل بن الحسين.  - ج . عبدهللا االول -ب ،الحسين بن طالل -أ
 : لفض النزاع بين سوريا ومصر من جهة واسرائيل من جهةالذي شارك فيه االردن    1973 الدولي للسالم المؤتمر ( 42

 . واشنطن -د . وادي عربة - ج .مدريد  -ب .  جنيف سويسرا -أ
 هو: للسالم وشارك فيه الوفد الفلسطيني ضمن الوفد االردني برئاسة وزير الخارجية االردني  1991المؤتمر الذي عقد  ( 43

 . واشنطن -د وادي عربة  - ج . جنيف  -ب .مدريد  -أ
 : المدينة التي كان من المقرر ان تكون العاصمة المركزية لمشروع المملكة العربية المتحدة   ( 44

 القدس. -د اريحا.  - ج عمان  -ب عجلون  -أ
 :     العام الذي استلم فية جاللة الملك عبدهللا الثاني سلطاتة الدستورية هو  ( 45

 تطيل  -د 1999/نيسان/7 - ج 1999/شباط /7 -ب 1998/ايار/ 7 -أ
 : جلترا وايجلبروك من المدارس التي درس بها الملك  نمدارس سانت ادموند ا  ( 46

  -د الحسين بن طالل - ج طالل -ب عبدهللا الثاني  -أ
 : االكاديمية التي انها منها الملك عبدهللا الثاني دراستة الثانوية هي   ( 47

 جورج تاون  -د     ايجلبروك  - ج    ساند ادموند  -ب   دير فيلد، -أ
 احدى مبادرات سمو االمير الحسين بن عبدهللا الثاني وهي لدعم االطفال الصم وتأهيلهم:  ( 48

       . قصي - ج سمع بال حدود، -ب .   حقق -أ
 : مبادرات سمو االمير الحسين بن عبدهللا الثاني وهي لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشتركاحدى  ( 49

 حقق، -د . االردن اوال  - ج . قصي -ب سمع بال حدود  -أ
 احدى مبادرات سمو االمير الحسين بن عبدهللا الثاني وهي لتاهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي:  ( 50

 حقق.  -د االردن اوال  - ج قصي -ب حدود سمع بال  -أ
 : العام الذي صدر فيه اعالن عمان   ( 51

 م 2015 -د . م 2016 - ج . م 2014 -ب . م 2004 -أ

52 ) 
وبذلك اصبح   واالمن الدوليين  العام الذي ترأس فيه االمير الحسين بن عبدهللا الثاني جلسة لمجس االمن بعنوان صون سالم

 :اصغر شخصية تتراس جلسة لمجلس االمن

 م 2015 -د م. 2016 - ج م. 2014 -ب م. 2004 -أ

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من االنجازات الداخلية للملك عبدهللا الثاني بن الحسين  ( 53

 . ديوان المحاسبة -د . صدور قانون الالمركزية -ج هيئه مستقلة لالنتخاب  -ب المحكمة الدستورية  -أ

 :  منها االنجازات الداخلية للملك عبدهللا الثاني اعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل سياسي احدى البدائل االتية ال تعتبرمن  ( 54

 . الجتماعات العامةا - د .االنتخاب واالحزاب -ج ،االوراق النقاشية -ب . المطبوعات -أ
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 : من اعضاءه هو مجلس %25الحكومة ما نسبتة الذي تعين المنتخب بناء على قانون الالمركزية والمجلس  ( 55

 . الشيوخ  -د . النواب  - ج االعيان  -ب المحافظة، -أ

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من االنجازات الخارجية للملك عبدهللا الثاني  ( 56

 اتفاقيه دفاع مشترك  - د المشاركة في المؤتمرات  -ج .ابراز صورة االسالم -ب . دعم الشعب الفلسطيني -أ

 :  (136 -1928التي شهدت مسيرات ومظاهرات مؤيدة للثورات الفلسطينية في الفترة )من المدن   ( 57
 . اربد ومعان  -د عمان والسلط - ج السلط وعجلون.  -ب     .  عمان وعجلون -أ
 :        ويتضمن تقسيم فلسطين بين العرب واليهود   1947رقم القرار الصادر عن هيئة االمم في عام   ( 58

 . 818 -د . 2250 - ج . 181 -ب . 338 -أ
 : العام الذي اعلنت فيه بريطانيا انسحابها من فلسطين ( 59

 . 1949/شباط/ 15 -د . 1948/ايلول/ 15 - ج . 1947/ايار/ 15 -ب 1948/ايار/15 - أ
 : المعركة التي استطاع الجيش العربي من المحافظة على القدس الشرقية وما جاورها بايدي العرب   ( 60

 تشرين رمضان.  -د النكسة.  - ج .الكرامة -ب القدس -أ
 :  وهزم الجيش العربي الجيش االسرائيلي وخلف ورائه عددا من القتلي   1948معركة وقعت في ايار/  ( 61

 رمضان. تشرين  -د باب الواد.  - ج الكرامة. -ب القدس -أ
 :   النكبة 1948احدى البدائل االتية ال تعتبر من نتائج حرب   ( 62

    لجوء عدد من الفلسطينين لالردن - ب احتالل اسرائيل اجزاء من فلسطين باستثناء الضفه الغربية.  - أ
 جندي اسرائيلي واسر عدد كبير،  250قتل   - د خسارة الجيوش العربية.  - ج

 :النكبة 1948اساب خسارة العرب  حرب احدى البدائل االتية ال تعتبر من  ( 63
 عدم وجود طائرات  -د تفوق اسرائيل بتدريب وتسليح  -ج . تسليح وتدريب  نقص  - ب . غياب التنسيق  - أ
 :النكسه 1967احدى البدائل االتية ال تعتبر من اساب  قيام حرب   ( 64

    السيطرة على مياه نهر االردن رغبة اسرائيل في  -ب اغالق مصر لمضيق تيران في وجه المالحة االسرائيلية.  -أ
 رغبة اسرائيل في السيطرة على المرتفعات الشمالية،  -د رغبة اسرائيل في التوسع وتخوفها من تنامي القوة العربية.  -ج

 :   الحرب التي دمرت فيها اسرائيل سالح الجو العربي وحققت اسرائيل نصرا سريعا خاللها      ( 65
 تشرين رمضان.  -د النكسة  - ج الكرامة. -ب النكبة.  -أ
 : النكسة حزيران  1967احدى البدائل االتية ال تعتبر من نتائج حرب   ( 66

    خسائر بشرية ومادية كبيرة عند العرب. -ب . استيالء اسرائيل على الضفة الغربية وسيناء وجوالن وغزة -أ
 لالردن  المرتفعات الشمالية  احتالل اسرائيل  -د شيوع حالة من الياس واالحباط وخيبة االمل لدى العرب.  -ج

 : النكسة حزيران  1967احدى البدائل االتية ال تعتبر من نتائج حرب   ( 67
  . نقص التسليح والتدريب -ج انهيار االقتصاد العربي -ب نزوح بعض الفلسطينين لالردن  - أ

 : 1968احدى البدائل االتية ال تعتبر من اساب  قيام معركة الكرامة  ( 68
    العمل على تدمير االقتصاد الزراعي في وادي االردن.  -ب . المعنوية للجيش العربي وتدمير جيش العربيتحطيم الروح  -أ

 لالردن  المرتفعات الشمالية  احتالل اسرائيل  -د احتالل المرتفعات الغربية لالردن . -ج

 : 1968احدى البدائل االتية ال تعتبر من نتائج معركة الكرامة   ( 69
    جندي من الجيش االسرائيلي. 450جندي وجرح  250قتل  -ب . االسرائيلي وانسحابة من ارض المعركة هزيمة الجيش  -أ

 استرجاع الضفة الغربية وقطاع غزة،  -د تدمير عدد كبير من االليات والمعدات .  -ج

 : :1968احدى البدائل االتية ال تعتبر من نتائج معركة الكرامة   ( 70
    تحطيم اسطورة التفوق العسكري السرائيل. -ب الجيش العربي االردني من  108جندي وجرح  86استشهاد  -أ

 تدمير خط بارليف،  -د رفع معنويات مواطن االردني والعربي واعادة الثقة بالنفس -ج

 تشرين رمضان:   1973احدى البدائل االتية ال تعتبر من نتائج حرب   ( 71
    تحطيم اسطورة التفوق العسكري السرائيل. -ب استطاع جيش سوري من اجتياح مواقع اسرائيل في جوالن  -أ

 . تدمير  الجيش المصري لتحصينات خط بارليف -د 1967تدخل مجلس االمن لوقف القتال والعودة لحدود   -ج

 تشرين رمضان:  1973احدى البدائل االتية ال تعتبر من ادوار الجيش العربي االردني في حرب  ( 72
 استعادة الجوالن وسناء .  -ب منع لواء المدرع االربعين اسرائيل من تعزيز قواتها    -أ

منع اسرائيل من االلتفاف حول الجناح االيسر للقوات   -ج
 السورية وعمل على حماية العاصمة دمشق 

استطاع من منع اسرائيل من تطوير العمليات الهجومية   -د
    بالتعاون مع الجيش العراقي 
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 1969والعودة لحدود   338الحرب التي كان السبب الرئيسي لوقف القتال بها تدخل مجلس االمن بقرار رقم  ( 73

 تشرين رمضان  -د النكسة.  - ج الكرامة. -ب النكبة.  -أ

 : محاور التي شنت من خاللها اسرائيل هجوم على االراضي االردنية بمعركة الكرامة تعتبر من الاحدى البدائل االتية ال  ( 74

    مثلث عمان الشونة عن طريق جسر الملك عبدهللا  -ب المثلث المصري عن طريق جسر االمير محمد)داميا(  -أ
 مثلث الشمال عجلون عن طريق جسر الملك طالل ،  -د الحسينمثلث الشونة الجنوبية السلط عن طريق جسر الملك  -ج

   لمنع عبور القوات المصرية 1967تحصينات دفاعية اقامتها اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس بعد حرب  ( 75

  خط سيناء - ج . خط بارليف  -ب خط حاييم  -أ

 القضية الفلسطينية والمؤتمرات البريطانية: احدى البدائل االتية ال تعتبر من مواقف الشريف الحسين من  ( 76
    رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور والتجزئه واالنتداب -ب رفض المشاريع والمخططات والمساومات البريطانية   -أ

 منع العرب من التعامل مع اليهود وبيعهم اي عقاراو ارض  -د فضل النفي على ان يفرط بحقوق االمة االسالمية والعربية   -ج

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من مواقف الملك عبدهللا االول  من القضية الفلسطينية:  ( 77
    1948جيش العربي تحت قيادتة عن فلسطين بحرب ال عداف -ب مقاومتة لدعوات تقسيم فلسطين منذ بداية االربعينيات   -أ

 منع العرب من التعامل مع اليهود وبيعهم اي عقاراو ارض  -د ان يفرط بحقوق االمة االسالمية والعربية   فضل النفي على  -ج

 الملك عبدهللا االول  من القضية الفلسطينية:  من مواقف  احدى البدائل االتية ال تعتبر  ( 78
    رفض اعطاء اليهود ممرا الى حائط البراق.  -ب .  1950اتمام وحدة الضفتين -أ

 منع العرب من التعامل مع اليهود وبيعهم اي عقاراو ارض  -د تنازل عن شبر من اراضي فلسطين ، رفض  -ج

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من القرارات التي تنم عن اهتمام الملك الحسين بن طالل بالقدس:  ( 79
    حائط البراق، رفض اعطاء اليهود ممرا الى  -ب تأسيس قانون االعمار الهاشمي للمقدسات االسالمية  .  -أ

 1971تشكيل لجنة ملكية لشؤون القدس عام  -د .  1954تشكيل لجنة اعمار للمسجد االقصى وقبة صخرة -ج

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من القرارات التي تنم عن اهتمام الملك الحسين بن طالل بالقدس:  ( 80
    اصراره على احترام الدور التاريخي للرعاية الهاشمية -ب .  نجاح االردن بادراج القدس باليونسكو كتراث مهدد بالخطر -أ

 ، منع العرب من التعامل مع اليهود وبيعهم اي عقاراو ارض  -د 1988استثناء القدس من قرار فك االرتباط االداري وقانوني -ج

 االسالمية والمسيحية في القدس :احدى البدائل االتية ال تعتبر من جوانب دعم الملك عبدهللا الثاني في رعاية المقدسات  ( 81

    استصدار قرارات تدين ممارسات االحتالل ضد تراث في القدس -ب 2007تشكيل الصندوق الهاشمي العمار االقصى وقبة صخرة -أ
 منع العرب من التعامل مع اليهود وبيعهم اي عقاراو ارض،  -د حرصة على تأكيد ارتباط االردن بالقدس بالوصاية الهاشمية  -ج

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من جوانب دعم الملك عبدهللا الثاني في رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس : ( 82
    مجلس الكنائس االردني ويشمل كنائس القدس رئيسيةتشكيل  -ب التواصل الدائم مع اهالي القدس ودعم صمودهم  .  -أ

 1971تشكيل لجنة ملكية لشؤون القدس عام  -د المنظمات الدولية . ترسيخ مفهوم الحرم الشريف في  -ج

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من جوانب دعم الملك عبدهللا الثاني في رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس ( 83
    االردني ويشمل كنائس القدس رئيسيةتشكيل مجلس الكنائس  -ب القيام بتمويل وتسيير مشاريع ترميم على نفقته الخاصة  .  -أ

 تشكيل لجنة اعمار للمسجد االقصى وقبة الصخرة،  -د   2016اطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة  -ج

 بتمويلها لترميم واعمار المسجد االقصى على نفقته خاصة الملك عبدهللا الثانيمشاريع التي قام ال تعتبر من واحدة من االتية   ( 84
    الف العمار المسجد االقصى،  38الف و  25تبرع بمبلغ  -ب .   2007اعادة بناء منبر صالح الدين وتركيبة عام  -أ

 ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد االقصى.  -د ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد االقصى وقبه صخرة   -ج

 :     اعوام   410العام الذي اعلن فيه انتهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام قرابة  ( 85
 م. 1925 -د م. 1928 - ج م. 1921 -ب م، 1924 -أ
 بين جاللة الملك عبدهللا الثاني ومحمود عباس هي:   2013/اذار/  31مدينة  وقعت فيها اتفاقية الوصاية في  ( 86

 . عجلون -د ،عمان - ج . اريحا -ب .القدس -أ
 2013االمور التي تضمنتها الوصايه الهاشمية عام احدى البدائل االتية ال تعتبر من   ( 87

    تؤكد ان الملك هو صاحب الوصاية على االماكن المقدسة -ب التاكيد على المبادئ تاريخيه المتفق عليها اردنيا فلسطينيا  -أ
 ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد االقصى،  -د حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد االقصى   -ج

 لتنفيذ الوصايهالجهود التي تقوم بها دائرة اوقاف القدس تابعة لوزاره االوقاف االردنيه احدى البدائل االتية ال تعتبر من   ( 88
    تدريس طالب القدس العلوم الشرعية وتاهيل االيتام -ب وترميم ادارة شؤون المسجد االقصى من حراسة  -أ

 ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد االقصى،  -د تعريف الناس واالعالم الدولي والمحلي باهمية القدس   -ج

 وعبدهللا االولبعهد شريف الحسين  1951-1922احدى البدائل االتية ال تعتبر من االنجازات التي تمت باالعمار االول  ( 89

    1948ترميم المسجد االقصى بعد تعرضة الضرار بعد حرب -ب اعمار المسجد االقصى الحرم القدسي وترميمة  -أ
 تبديل قبة الصخرة بقبة من االلمنيوم المذهب،  -د بعد ان شب بها حريق   1949اعادة ترميم كنيسة القيامة  -ج
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 1999- 1994االنجازات التي تمت باالعمار الرابع  احدى البدائل االتية ال تعتبر من من  ( 90
  ،ترميم الحرم الشريف -ج اعمال صيانة لمرافق المسجد  -ب مشروع اعادة منبر صالح دين  -أ

 1999احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمور التي تضمنها االعمار الهاشمي الخامس   ( 91
    تأسيس الصندوق الهاشمي العمار المسجد االقصى -ب مضاعفة عدد الموظفين والحراس وزيادة رواتبهم  -أ

 االلف صفيحة ذهبية،  5000تبديل قبة الصخرة ب   -د اصدار دليل المسجد االقصى    -ج

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من المصدار التي استندت اليها رسالة عمان   ( 92
 . االجتهاد  -د . رؤية هاشمية  - ج نبض االسالم ووسطيتة -ب   . تعاليم القران -أ

 : الفئات التي خاطبتها رسالة عمان احدى البدائل االتية ال تعتبر  ( 93

 بناء  -د المسلمون فقط  - ج . الناس من مختلف العالم -ب  اخوتنا في ديار االسالم -أ

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من التحديات التي تواجة االمة االسالمية   ( 94
 تدمير البنى الشامخة  - د . تشويه الدين  - ج . النيل من المقدسات  -ب . تهديد الهوية وتفريق كلمة  - أ

 : محاور رسالة عماناحدى البدائل االتية ال تعتبر من  ( 95
    اعتراف المسلمين بعضهم ببعض وتوحيد االمة وتقويتها -ب المسلمين بعضهم لبعض وحرمانهم من حقوقهموقف تكفير  -أ

 التكريم االنساني  -د وقف الفتاوى غير صحيحة التي تضلل ناس بافكار خاطئة    -ج

 :     احدى البدائل االتية ليست من مبادئ رسالة عمان  ( 96
    التسامح والعفو اللذان يعبران عن سمو النفس -ب العدالة في معاملة االخرين وصيانة حقوقهم   -أ

 احترام حق الحياة للمقاتلين،  -د تكريم االنسان والرفق واللين ونبذ العنف والغلظة    -ج

 :    احدى البدائل االتية ليست من مبادئ رسالة عمان  ( 97
 ، الصبر والحلم -د توازن واالعتدال وتوسط  - ج . احترام المواثيق -ب تحقيق الرحمة والخير  - أ
 : هو  امورة الدينية والدنيويه بعيدا عن االفراط والتفريط منهج فكري وموقف اخالقي سلوكي قائم على اعتدال االنسان في ( 98

 . الحلم -د االعتدال - ج . الوسطية  -ب التسامح  -أ
 :   احدى البدائل االتية ال تعتبر من االهداف التي سعى االسالم الى تحقيقها عن طريق الوسطية ( 99

   ،  اعتراف المسلمين بعضهم ببعض وتوحيد االمة وتقويتها -ب قيام االنسان بواجباتة من غير افراط او تهاون  -أ
 نشر المحبة وتقبل االخر ونبذ التعصب والحقد  -د اضفاء معاني االستقامة واالمانة والخير على المجتمع    -ج

 : احدى البدائل االتية ليست من الدول العربية التي عقد فيها مؤتمرات الوسطية   ( 100
 سوريا  -د . البحرين -ج السعودية  -ب . الكويت  -أ
 التسامح  االنسانية التي دعت الشرائع السماوية لتطبيقها: احدى البدائل االتية ال تعتبر من مبادئ  ( 101
   ،  اعتراف المسلمين بعضهم ببعض وتوحيد االمة وتقويتها -ب   في اصولهم وثقافاتهم واديانهم تنوع البشر  -أ

 تعزيز القيم المرتبطة بحقوق االنسان واحترام كرامة االنسانية  -د    تحقيق التعارف والتعايش والتعاون -ج

 احدى البدائل االتية ليست من الوسائل التي دعت رسالة عمان فيها لتطبيق التسامح  ( 102
   االحترام المتبادل بين اتباع االديان والمذاهب -ب احترام حقوق االنسان وحرياته لتحقيق العداله وحفظ الكرامة  -أ
 الوصول الى الحقائق بعيدا عن الميول واالهواء،  -د تعزيز مفهوم الحوار والعيش المشترك والمحبة ونبذ التعصب    -ج

 :  المجتمعات البشرية  على احدى البدائل االتية ال تعتبر من االثار التي يتركها التسامح   ( 103
   وااللفة بين الناسانتشار المحبة  -ب نشر ثقافة العيش المشترك بين الشعوب واالمم  -أ

 تكريم االنسان دون النظر الى لونه او جنسه او دينة،  -د ازدهار المجتمع االنساني وتقدمة     -ج

 :احدى البدائل االتية ال تعتبر من اسباب انتشار ظاهرة التطرف والغلو في المجتمعات  ( 104
   انتشار ظاهرة التكفير في المجتمعات، -ب ضعف القيم والمبادئ وانتهاك حقوق االنسان والحد من الحريات  -أ

 ممارسة التعصب العرقي او الطائفي او المذهبي -د االبتعاد عن تعاليم الدين والفهم المغلوط للنصوص الشرعية     -ج

 احدى البدائل االتية ليست من اثار التطرف اخطار التطرف في المجتمعات:  ( 105
   عدم تقبل اراء االخرين واستغالل اسم الدين،  -ب وانهيارها وتراجعها نتائج سيئة على المجتمعات وتاخرها  -أ

 سبب للحروب واصبح سلوك عملي للمتطرفين والمتعصبين  -د تدمير بنى شامخة واحد سمات ما يجري في العالم اليوم     -ج

 من االمور التي يستغلها الخوارج لتهديد العالم: احدى البدائل االتية ال تعتبر  ( 106
   يمنحون انفسهم الحرية لتاويل كالم هللا وتبرير جرائمهم -ب االختالفات الدينية لتقويض اسس التعاون والتراحم بين الناس  -أ
 تكريم االنسان دون النظر الى لونه او جنسه او دينة،  -د استغالل حالة االنغالق والشك بين اتباع الديانات     -ج
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 : ادوار المواطن لمواجهة التطرف احدى البدائل االتية ال تعتبر من  ( 107
   الرجوع للمصادر الموثوقة والحوار واحترام االخر -ب الدفاع عن ارض الوطن والتضحية في سبيلة  -أ

 عدم نشر ثقافة التكفير،  -د الدفاع عن مكتسبات الوطن وتسليح نفسه بالعلم      -ج

 : تعتبر من ادوار المواطن لمواجهة التطرف احدى البدائل االتية ال  ( 108
   االنصياع وراء االشاعات،  -ب التعاون مع مؤسسات الدولة االمنية ويدل على المواطنه الفاعلة  -أ

 رفض االفكار المتطرفة الداعيه لالرهاب،  -د محاربة التعصب والتطرف بصورة كافة      -ج

 الملك عبدهللا الثاني بن الحسين: من صالحيات جاللة احدى البدائل االتية ال تعتبر  ( 109
   ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، -ب الدعوة الى اجراء االنتخابات ودعوة مجلس االمة لالجنماع  -أ

 اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك وقيادة القوات المسلحة  -د تعين قائد الجيش ومدير مخابرات والدرك وانهاء خدماتهم      -ج

 من صالحيات جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين: البدائل االتية ال تعتبر احدى  ( 110

   لدولة الداخلية والخارجية،تنفيذ السياسة العامة ل -ب اصدار القاب الشرف ومنح االوسمة والرتب العسكرية  -أ
 لالجتماع وافتتاحة وتاجيلة وحلة دعوة مجلس االمة  -د المصادقة على القوانين بعد اقرارها من مجلس االمة      -ج

 الدولة القائمة على المؤسسات الدستورية وتقوم على تكامل وتعاون هي الدولة:  ( 111

 السرقة -د الرأسمالية.  - ج .  المتحدة -ب ، الحديثه -أ

 الوالية العامة على كافة شؤون الدولة هو : المجلس الذي يعد صاحب  ( 112

 المحرمات  -د الوزراء، - ج . القضائي  -ب االمة  -أ

 :  المدة الزمنية التي يتقدم بها مجلس الوزراء ببيانة الوزاري الى مجلس النواب للحصول على الثقة هي  ( 113

 شهر، -د . شهرين  - ج . سنة -ب اسبوع.  -أ

 :   يؤدي اعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام ( 114

 الملك  -د . المجلس القضائي - ج . مجلس االعيان  -ب مجلس النواب.  -أ
 احدى البدائل االتية ال تعتبر من االسباب الموجبة لتغيير الوزارة:  ( 115
   ارتكبت مجموعه من االخطاء افقدتها ثقته وثقة الشعب.  -ب فقدت انسجامها وقدرتها على بذل مزيد من العطاء  -أ

 اتخاذها قرارا يخالف ارادة الشعب، -د جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد او سياسه عربية       -ج

 مجلس معين بارادة ملكية وال يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس عن نصف عدد مجلس النواب:  ( 116
 االعيان،  -د .  الوطني االستشاري - ج . لنواب ا -ب الوزراء -أ
 : للحكم في االردن التي تعد االمة مصدر السلطات سلطة تعد ركيزة اساسية  ( 117
 . السياسية  -د . القضائية - ج التشريعية، -ب           التنفيذية. -أ
 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من اختصاصات السلطة التشريعية  ( 118
   .منح الثقة للحكومة   -ب مساءلة الحكومة حول االمور العامة واستجوابها ومراقبتها  -أ

 اعداد الموازنة العامة ،  -د       تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب  -ج

 :   اختصاصات السلطة القضائيةاحدى البدائل االتية ال تعتبر من  ( 119
   تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب، -ب حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف  -أ

 الفصل بين المتخاصمين وتحقيق االستقرار وتوازن بالمجتمع   -د احداث التغيير االيجابي بالصورة التي توافق اهداف المجتمع        -ج

 :    احدى البدائل االتية ال تعتبر من انواع المحاكم في االردن ( 120
 . العسكرية -د . الخاصة - ج الدينية.  -ب           النظامية.  -أ
 :  صالحيات الملك التي ترتبط بالسلطة التشريعيةاحدى البدائل االتية ال تعتبر من  ( 121
   تعيين رئيس مجلس االعيان واعضائه.  -ب تعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء،  -أ

 الدعوة الجراء االنتخابات ودعوة مجلس االمة لالجتماع    -د المصادقة على القوانين بعد اقرارها من مجلس االمة      -ج

 :  احدى البدائل االتية ال تعتبر من مميزات المجالس التشريعية التي شكلت في عهد االمارة ( 122
 منح ثقه للحكومة  -د النشاط السياسي.  - ج . مراقبة اداء حكومات -ب تفاعل مع القضايا.  -أ
 :   الحياه النيابية( بعد حرب تم تعطيل السلطة التشريعية )  ( 123
 1982غزو لبنان -د 1968الكرامة - ج 1948نكبة  -ب 1967نكسة  -أ
 1967/ نيسان/  15اخر مجلس نيابي يجمع الضفتين وتم انتخابة في   ( 124
 العاشر. - د التاسع  - ج . الثامن  -ب الرابع   -أ
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 العام الذي تم فيه حل المجلس الوطني االستشاري :  ( 125
 م.1980 - د .م1988 -ج م، 1984 -ب م 1978 -أ

 :   1978المجلس الوطني االستشاري  احدى البدائل االتية ال يعتبر من اهداف  ( 126
 ، منح الثقة للحكومه -د . نظر بالقوانين والتشريعات  - ج .مناقشة سياسه عامة - ب . تبادل الراي والمشورة -أ

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من اهداف تشكيل المجلس الوطني االستشاري:  ( 127
 ، تاكيد حقوق المواطن - د تحمل مسؤوليه صنع قرار  - ج اتاحة فرصه للمشاركه شعبيه  - ب دستوري سد فراغ  -أ

 بعد اعالن حل المجلس الوطني االستشاري هو   1984المجلس النيابي الذي دعى لالجتماع بالدورة االستثنائية   ( 128
 . الحادي عشر -د العاشر  - ج التاسع، -ب الرابع -أ
 العام الذي تم فيه العودة للحياة البرلمانية او متى كانت العودة للحياة الديمقراطية:   ( 129
 . 1999 -د . 1987 - ج 1989 -ب .1988 -أ
 اخر المجالس النيابية المنتخبة في عهد الملك الحسين بن طالل هو المجلس : ( 130

 1984العاشر -د . 1989الحادي عشر - ج       1993الثاني عشر -ب 1997ثالث عشر -أ
 :    احدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي شهدتها الحياه النيابية بعهد الملك عبدهللا الثاني  ( 131
   السماح لالحزاب بالمشاركة باالنتخابات، -ب ترسيخ سياسية االصالح وانشاء هيئه مستقله لالنتخاب -أ

   كافةتعزيز مفهوم المشاركة السياسيةالطياف المجتمع   -د نشر ثقافة الديمقراطية وتطوير الحياه الحزبية      -ج

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من مطالب االحزاب ذات الصبغة القومية:  ( 132
 انهاء االنتداب ،  -د رفض الهجرة يهودية -ج . رفض وعد بلفور -ب قيام وحدة عربية  -أ

   2012النيابي الذي انتخب وفقا لقانون انتخاب معدل اقر في عام  المجلس  ( 133

 طالل بن عبد هللا  -د . الخامس عشر - ج الرابع عشر  -ب السابع عشر،  -أ

 2016احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمور التي تضمنها القانون االنتخابي جديد   ( 134

 العمل المستقبلي  -د الغاء الكوتا،  - ج 130اصبح عدد نواب -ب الغاء صوت الواحد  -أ

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من مطالب االحزاب ذات الصبغة الوطنية:  ( 135

  قيام وحدة عربية، - ج . الحصول على االستقالل - ب انهاء االنتداب بريطاني  -أ

 ؟ احدى البدائل االتية ال تعتبر من االحزاب التي شكلها االردنيون في عهد االمارة ( 136

 االخوان المسلمين  -د الشعب االردني  - ج نة تنفيذية للمؤتمر وطني لج - ب االستقالل حزب  -أ
 احدى البدائل االتية ال تعتبر من العوامل التي ادت الى تنشيط الحياه الحزبية في االردن ؟  ( 137
 االنتخابات،  - د . 1952دستور - ج . وحدة الضفتين  -ب االستقالل.  -أ

 ( 1957/1989اعالن االحكام العرفية وايقاف النشاط الحزبي بين عامي) احدى البدائل االتية ال تعتبر من اسباب  ( 138

   توتر االوضاع السياسية واالقتصادية اقليميا ودوليا -ب اجراء االنتخابات المخالفة لشروط الهيئة المستقلة،  -أ
 للحفاظ على امن الوطن وسالمتة.    -د مخالفة بعض االحزاب شروط الدستور والقوانين ناظمة له  -ج

 :    مرحلة التحول الديمقراطي  1989احدى البدائل االتية ال تعتبر من مظاهر العودة للحياة الحزبية   ( 139
   1992صدور قانون االحزاب عام   -ب م، 1999صدور الميثاق الوطني  -أ

 تعديل قانون االحزاب    -د اطالق الحريات العامة      -ج

 : 1991البدائل االتية ال تعتبر من المبادئ التي التزم وقام عليها الميثاق الوطني  احدى  ( 140
   احترام قواعد العمل الديمقراطي في تنظيمات واالحزاب سياسية -ب اطالق الحريات العامة،  -أ

 سماح بترخيص احزاب واستناف عملها ومشاركة باالنتخابات    - د ضمان الحريات االساسية للمواطنين بما يكفل تعبير عن راي  -ج

 : 1991احدى البدائل االتية ال تعتبر من المبادئ التي التزم وقام عليها الميثاق الوطني   ( 141
   الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.  -ب ترسيخ قيم تسامح والموضوعية واحترام معتقدات االخرين  -أ

 ،  1992صدور قانون االحزاب   -د العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص بين المواطنين. تحقيق  -ج

 يتالف من االردنيين وفقا للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في الحياه السياسية: تنظيم سياسي  ( 142
 مجلس القضائي  -د مجلس المحافظة  - ج . مجلس نواب  -ب الحزب،  -أ
 :   تعتبر من التوجهات لدى السياسيين النشاء االحزاب السياسية والتي تمثلت باتجاهات احدى البدائل االتية ال  ( 143
 تشاركية  -د ايدلوجية  - ج . وطنية  -ب . قومية  -أ
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 : ( 1953- 1921احدى البدائل االتية ال تعتبر من تشكيالت الجيش العربي في المرحلة االولى )  ( 144
 القوة السيارة.  -د قوة االمن العام  - ج        القوة العربية. -ب ،حرس الحدود  -أ
 : جندي   250ظابط و 25احدى تشكيالت في المرحلة االولى جاءت مع االمير عبدهللا من الحجاز الى معان تكونت من  ( 145

 القوة السيارة.  -د قوة االمن العام  - ج        القوة العربية. -ب حرس الحدود، -أ
 :  العربي في المرحلة االولى احدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي شهدها الجيش  ( 146
   .تشكيل سالح الجو االردني وسالح المدفعية -ب 1923الغاء قوة االمن العام والحاقها بالقوة السيارة  -أ

 ،  تشكيل عدد من الفرق وااللوية  -د . تشكيل قوة الحدود وتحويلها الى قوة البادية -ج

 :   االتي " على الرغم من ان كلوب كان القائد.....( هو  خطاب تعريب الكتاب الذي ذكر فيه الملك الحسين  ( 147
 خواطر النسيم  -د حربنا مع اسرائيل  - ج ليس سهال ان تكون ملكا  - ب مهنتي كملك،  -أ
 طالل: احدى البدائل االتية ال تعتبر من دوافع واسباب تعريب قيادة الجيش حسب نظرة الحسين بن  ( 148
 . مصلحة امتنا  -د ،لمقاومة اسرائيل - ج خدمة بالدنا ووطنا  -ب . نفعا لجيشنا  -أ
 احدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي شهدتها المرحلة الثانية مرحلة التعريب  ( 149
 . تطويرسالح جو  -د .تشكيل فرق وااللوية -ج زاد اعداد المنسبين  -ب . الغاء المعاهدة البريطانية  - أ
 الذي اتخذ قرار تنفيذ الرغبة الملكية بانهاء خدمات جون كلوب وتعيين راضي عناب هو مجلس المجلس  ( 150
 القضائي.  -د . النواب  - ج االمة.  -ب الوزراء، -أ
 : 1965احدى البدائل االتية ال تعتبر من الوية المشاه التي تشكلت في المرحلة الثانية عام   ( 151
 القوات الخاصة،  - د . اليرموك - ج . حطين  -ب . القادسية -أ

 :  1976-1967  ا  المرحلة الثالثة  شهدتهالتي  التطورات  احدى البدائل االتية ال تعتبر من  ( 152
   انشاء المركز الجغرافي الملكي . -ب تنظيم الجيش على اساس الفرق نظم وحدات مناورة واسلحة  -أ
 تشكيل عدد من الفرق وااللوية،    -د تطوير الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني.  -ج

 :    1999- 1977احدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي شهدتها المرحلة الرابعة   ( 153
 انشاء المركز الجغرافي الملكي ،  -ب انشاء جامعة مؤتة الجناح العسكري   -أ

 تطوير سالح الجو الملكي ورفدة باحدث الطائرات .    -د تطوير خفر السواحل وتسميتها بالقوة البحرية الملكية.  -ج

 :    1999- 1977احدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي شهدتها المرحلة الرابعة   ( 154
   انشاء مديرية حرب الكترونية. -ب مشاركة المرأة في القوات المسلحة،  -أ

 المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية .  -د تأسيس ادارة شؤون المرأة العسكرية لمتابعة شؤونها.  -ج

 : 1999احدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي شهدتها المرحلة الخامسة  ( 155
   اعاد تنظيم القوات من نظام الفرق الى نظام المناطق العسكرية.  -ب ، تشكيل القوات الخاصة  -أ

 .  استمرار سالح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية -د 1999والتطوير تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم  -ج

 : :1999احدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي شهدتها المرحلة الخامسة  ( 156
   استحداث نظام النقل االداري.  -ب انشاء مركز ادارة االزمات للتعامل مع االزمات   -أ

 لمواكبة التطور االلكتروني ادخال الحواسيب  -د السالم، المشاركه في قوات حفظ  -ج

 : ال تعتبر من ادوار الجيش العربي في مجال التعليم والثقافةاحدى البدائل االتية  ( 157

   القيام بالمشاركة في اعداد البحوث العلمية . -ب توفير تعليم المجاني في مدارس التعليم و ثقافة العسكرية   -أ
 ارسال بعثات دراسية للخارج على حساب القوات المسلحة،  -د البناء العاملين والمتقاعدين والشهداء توفير تعليم جامعي   -ج

 :     احدى البدائل االتية ليست من ادوار القوات المسلحة في المجال الصناعي ( 158
   انشاء مصانع مثل دهانات واكسجين واثاث -ب تقديم الخدمات الصناعية مجانا الفراد القوات المسلحة،   -أ

 المشاركة في المعارض الصناعية مثل اديكس وسوفكس -د تقديم خدمات فنية لصيانة اجهزة والمعدات عن طريق المشاغل  -ج

 : دور القوات المسلحة في مجال الزراعة والري احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمثلة على  ( 159
 اقامة سدود، -د شق طريق زراعي  - ج استصالح االراضي  -ب انشاء سدود ترابية  -أ
 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من ادوار القوات المسلحة في مجال االنقاذ واالخالء ( 160
 اطفاء الحرائق،  - د . فتح طرق بازالة الثلوج  - ج .   بحث تحري انقاذ  -ب االنقاض فتح طرق بازاله  - أ

 احدى البدائل االتية ال تعتبر من ادوار القوات المسلحة في مجال البناء والتعمير:  ( 161
 انشاء مباني للمنتسبين  - د اقامة سدود ترابية،  - ج قروض اسكانية للمنتسبين  - ب انشاء مباني حكومية  -أ

 ابدائل االتية ال تعتبر من الدول التي شاركت فيها القوات المسلحة في قوات حفظ السالم: احدى  ( 162
 سيراليون.  -د . ساحل العاج  - ج البوسنك وهيرسك  -ب ،مدغشقر -أ
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 احدى البدائل االتية ليست من اهداف مشاركة القوات المسلحة في قوات حفظ السالم:  ( 163
   .  االعتراف باالردن عالميا واالرتقاء بمكانته على ساحة دولية  -ب   وتقديم المساعدةالمساعدة في تخفيف من ويالت الحروب  -أ

 ، قدرته على التعامل بصورة حضارية مع شعوب العالم -د الرغبة بنشر سالم واالمن وتسيير مستشفيات للمناطق المنكوبة  -ج

 احدى البدائل االتية ليست من مهام جهاز االمن العام: ( 164

   تنفيذ القوانين واالنظمة واالوامر الرسمية لمعاونة السلطات  . -ب ادارة مراكز االصالح والسجناء والمحافظة على النظام واالمن    -أ

 توفير وسائل االنذار من الغارات والكوارث،  -د منع جرائم واكتشافها والقبض على مرتكبها وتقديمهم للعداله  -ج

 احدى البدائل االتية ليست من االدارات والوحدات التي تتبع لالمن العام و استحدثت في عهد الملك عبدهللا الثاني  ( 165

 ادارة شرطة االحداث  - د القوات الخاصة،  - ج اذاعة امن اف ام  -ب ادارة شرطة البيئية  -أ

 احدى البدائل االتية ليست من مهام وواجبات الدفاع المدني :  ( 166
   قيام باالطفاء وانقاذ واسعاف وتوفير وسائل االنذار من الغارات -ب حماية االرواح والممتلكات وتوعية المواطنين باجراءات وقاية    -أ

 مراقبة وسائل النقل،  -د تدريب فرق تطوعية وتأكد من شروط سالمة في المباني -ج

 :   احدى البدائل االتية ليست من مهام وواجبات المخابرات  ( 167
   .  جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها الى صانع القرار السياسي -ب واي محاوالت الختراق المجتمع االردني مقاومة تخريب الفكري  -أ

 ، المحافظة على النظام واالمن وحماية االرواح واالعراض -د مقاومة تخريب المادي ومكافحة االرهاب بصورة كافة   -ج

 :احدى البدائل االتية ال تعتبر من مهام وواجبات قوات الدرك ( 168
 مكافحة التجسس  -د . تقديم خدمات للمواطنين  - ج       حماية مؤسسات ومصالح - ب توفير بيئة امنة  -أ
 البدائل االتية ليست من مهام وواجبات قوات الدرك:احدى  ( 169
 تنفيذ القوانين واالنظمة واالوامر الرسمية لمعاونة السلطات،  -ب توفير المظلة االمنية للمهرجانات ونشاطات فنية ورياضية    -أ

 والبعثات الدبلوماسية. حراسة المنشآت  -د توفير البيئة االمنه النجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية  -ج

 احدى البدائل االتية ليست من مميزات دائرة المخابرات العامة: ( 170

   .تتعامل وفق القوانين والتشريعات النافذة -ب واكبت المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية.    -أ

 ، اكتشافها وتعقبهامنع الجرائم والعمل على  -د االلتزام بحقوق االنسان واحترام كرامة المواطن وحريتة  -ج

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من الثوابت التي انطلق منها االردن بمشاركتة في قوات حفظ السالم ( 171
 المردود المادي، -د السمعة الطيبة  - ج االيمان بالدور االنساني  - ب . المكانة دولية  -أ
 : القطاع الزراعي احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمور التي تدل على اهمية   ( 172
 تحسين الدخل، -د توفير فرص العمل  - ج . تطور قطاعات االخرى - ب تعزيز االمن الغذائي  - أ
 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من اسباب التراجع في العمل في القطاع الزراعي   ( 173
 المردود المادي، -د هجرة سكان  - ج        . تطور قطاعات االخرى - ب تراجع زراعة بعلية  -أ
 :  البدائل االتية ال تعتبر من ادوار الحكومات في دعم القطاع الزراعي احدى  ( 174
   توجية المزارعين نحو استخدام االنظمة الزراعية الحديثة -ب    وخدمات بيطريه  اصدار التشريعات وتقديم قروض للمزارعين -أ

 بالزراعة البعلية، دفع المزارعين لالهتمام  -د اعفاء مستلزمات االنتاج الزراعي من رسوم الجمرك  -ج

 :   احدى البدائل االتية ال تعتبر من المشكالت التي يعاني منها قطاع الزراعة ( 175
   قلة الدعم المادي المقدم من قبل الحكومات، -ب محدودية الموارد المائية وتزايد الجفاف والتغير المناخي    -أ

 التسويق الزراعي داخليا وخارجيا. ضعف  -د ضعف تنبؤ وتخطيط بين المزارعين ودراسة حاجة السوق  -ج

 :  احدى البدائل االتية ليست من السدود التي تم انشاؤها في االردن  ( 176
 العالي واتاتورك  -د . موجب والتنور  - ج وادي العرب والواله  -ب . الكفرين والوحدة -أ

 : التنمية االقتصادية واالجتماعية القطاع الذي يعد من القطاعات المهمه المكونة لالقتصاد الوطني والدافع لعجلة  (177 
 صناعة.  -د ، صناعة وتجارة - ج الزراعة.  -ب السياحة  -أ
 :  احدى البدائل االتية ال تعتبر من اهمية القطاع الصناعي و التجاري( 178

 جذب االستثمارات  -د . توفير العمل - ج تحسين الدخل -ب توفير الغذاء، -أ
 :   شهدها القطاع الصناعي االردنياحدى البدائل االتية ال تعتبر من التطورات التي   ( 179
 ، بناء والتعميرال -د . االلكترونية - ج الكيماوية  -ب . تعدينية تحويلية  -أ
 احدى البدائل االتية ال تعتبر من خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي اهتمت بالقطاع الصناعي :( 180
اعادة توزيع مكاسب   - أ

 . التنمية
  المحلي زيادة االنتاج  - ب

 البطاله من  وتقليل 
تعزيز شراكة بين قطاع   - ج

 العام والخاص 
تنظيم الصادرات   - د

 والواردات،
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 : احدى البدائل االتية ال تعتبر االدوار التي قام بها القطاع الخاص في تطوير الصناعة االردنية( 181
 زيادة االنتاج ، -د . تطور مشاريع صغيرة - ج تخفيف من البطالة  -ب رفد االقتصاد وتوفير العمل  - أ

 :    احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمثلة على القطاع التعديني التحويلي   ( 182
 االسمنت.  -د الفوسفات.  - ج . البوتاس -ب البترول،  -أ
 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من المشكالت التي يعاني منها قطاع الصناعة  ( 183
   .  ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة  -ب تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية    -أ

 ، عجز الميزان التجاري االردني -د المحيطة التي تحد من التصدير االوضاع االقليمية  -ج

 :  االردنية احدى البدائل االتية ال تعد من البرامج االصالحية لنظام التجارة الذي تبنته الحكومات ( 184

 ، ذكر كل ما -د . توقيع اتفاقيات تجاريه  - ج جذب االستثمار  -ب زالة القيود على االموال ا -أ
 :    احدى البدائل االتية ال تعتبر من المشكالت التي يعاني منها القطاع التجاري ( 185
   .  عدم االستقرار السياسي واالمني في المنطقة -ب    ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، -أ

 . عجز الميزان التجاري االردني -د االنفتاح االقتصادي وضعف المنافسة تحديات  -ج

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من مظاهر تشجيع االستثمار في االردن بعهد الملك عبدهللا الثاني( 186
   انشاء هيئة االستثمار االردنية  . -ب توفير بنية تحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة    -أ

 رفد االقتصاد الوطني بالكثير من المؤسسات،  -د انشاء العديد من المشاريع االستثمارية الكبيرة مثل العبدلي  -ج

 االردن بعهد الملك عبدهللا الثاني: احدى البدائل االتية ال تعتبر من مظاهر تشجيع االستثمار في  ( 187
   انشاء هيئة االستثمار االردنية  . -ب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص،   -أ

 انشاء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.  -د اصدار العديد من القوانين واالتفاقيات لتشجيع االستثمار  -ج

 :  السياحة في االردن احدى البدائل االتية ال تعتبر من مقومات  (188
 ، كل ما ذكر - د البيئة االمنة المستقرة  - ج مواقع اثرية وتاريخية  - ب موقع وطرق مواصالت  - أ

 :   احدى البدائل االتية ال تعتبر من مقومات السياحة في االردن  ( 189
 ، كل ما ذكر -د البيئة االمنة المستقرة  - ج الخصائص الجغرافية  - ب المرافق والخدمات  -أ
 :   االتية ال تعتبر من المشكالت التي يعاني منها القطاع السياحياحدى البدائل  ( 190
   ضعف االستمرارية في التسويق والترويج السياحي   . -ب ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص   -أ

 قلة الفنادق والمنتجعات ،  -د تدني مستوى االقبال على السياحة الداخلية   -ج

 :   السياسي في المنطقة مشتركة بين قطاعين هما مشكلة عدم االستقرار  (191 
 تجارة وصناعة  -د سياحة وصناعة  - ج تجارة وصناعة  -ب سياحة وتجارة،  -أ
 زيارة القصور الصحراوية والقالع  مثل  الكرك وعجلون والشوبك وزيارة ام قيس والبتراء وجرش تعتبر مثال على السياحة:  (192

 البيئية  -د الدينية  - ج العالجية  -ب الثقافية  -أ
  مثال على السياحة زيارة مصايف مثل دبين وعجلون ومشاتي مثل العقبة والبحر الميت واالغوار والمحميات مثل ضانا واالزرق (193

 البيئية،  -د الدينية  - ج العالجية  -ب الثقافية  -أ
 هي: زيارة حمامات ماعين تعتبر من السياحة العالجية والمدينة االردنية التي توجد فيها حمامات ماعين  ( 194
 الكرك  - د . الشونه  - ج . الطفيلة -ب مادبا، -أ

 : الموقع االثري الذي تعد زيارتة مثال على السياحة العالجية والبيئية   ( 195

 حمامات ماعين  -د . عجلون - ج . العقبة -ب البحر الميت  -أ
 :   والمتاحف تعتبر مثال على السياحةزيارة المواقع االثرية والتاريخية   ( 196
 البيئية  -د الدينية  - ج العالجية  -ب الثقافية  -أ
 : المدينة التي تقع فيها الحمة االردنية هي ( 197
 عجلون  -د مادبا  - ج       .   الطفيلة -ب شونة شمالية  -أ
 : السمة البارزة لسكان الريف في عهد االمارة العمل في قطاع   (198

 الشيء مما ذكر.  -د . التجارة - ج الصناعة  -ب الزراعه والرعي،  -أ
 : االتحاد الذي اقام معه االردن اتفاقية شراكة هو االتحاد   ( 199
 الشيء مما ذكر.  -د الراسمالي - ج االشتراكي  -ب االوروبي،  -أ
 :احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمور التي تضمنها مؤتمر دافوس (200

دافوس مدينة   -ب 1971بدأ في عام   -أ
 بسويسرا 

  8استضاف االردن  - ج
 مؤتمرات منه  

العقبة هي المكان الذي   - د
 المؤتمرات عقد فيه  
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 .   يةساته الدستورالذي نص على ان االردن وصل الى مرحلة استكمال بناء مؤس 1945اعترفت بريطانبا بقرار هيئة االمم عام  ( نعم)  -1

 ؟ 1920العام الذي انهارت فية الحكومة العربية الفيصلية في سوريا واحتالل فرنسا لها هو   (   نعم)   -2

   ؟1920/تشرين الثاني/21العام الذي وصل فيه االمير عبدهللا الى معان هو  (  نعم)    -3

 .  1925اذار/ / 2العام الذي وصل فيه االمير عبدهللا االول الى عمان هو  (  ال)   -4

 ؟ان من حق االردن ان يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام االستقالل من اقوال الشريف الحسين (   ال)   -5

 ؟1946/ايار/22العام الذي عقد فيه المجلس التشريعي الخامس جلستة التي اقر بها التعديالت الدستورية هو  ( نعم)  -6

 ؟    ترمز الكرة االرضية في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى انشار الوحدة العربية (   ال)   -7

 ؟     المملكة مصنوع من الذهبالترس الذي يوضع امام الكرة االرضية في شعار  (   ال)  -8

 ؟    يحيط بالترس في شعار المملكة من اليسار سعفة النخيل (   نعم)   -9

 الكتابة الموجودة في منتصف الشريط االصفر هي ملك المملكة االردنية الهاشمية  (    نعم)  -10

 ؟الراجي من هللا التوفيق والعونالشريط االصفر هي  الجهة اليسرى منالكتابة الموجودة في  (    نعم)  -11

 ؟    اننا ونحن في جوار البلد المقدس فلسطين ..... وستظل فلسطين باعيننا وسمعنا من اقوال الملك عبدهللا االول (  نعم)   -12

 ؟ للمواطنين بالضفه الغربية الترشح واالنتخاب من انجازات الملك عبدهللا االول  حاصادر قانون انتخابي جديد بحيث يسم ( عمن)  -13

 ؟   اصبح الملك عبدهللا االول رئيسا للسلطتين التنفيذيه والتشريعية 1947بموجب الدستور عام   (    نعم)  -14

 ؟    1947واصدار دستور عام  1928تم الغاء القانون االساسي عام  (   نعم)   -15

 ؟     من اسباب فشل مشروع سوريا الكبرى وقوف كل من فرنسا وبريطانيا ضد المشروع النه يهدد مطامعهم التوسعية (  ال)    -16

 ؟    يهدد مصالحها االستعماريةمن اسباب فشل مشروع سوريا الكبرى وقوف الحركة الصهيونية  ضد المشروع النه  (    ال)  -17

 ؟   من اسباب فشل مشروع سوريا الكبرى وقوف بعض الدول العربية  ضد المشروع النه يهدد المصالح القطرية ( نعم)     -18

 ؟الكبرى المشروع الوحدوي الذي تم بعهد الملك عبدهللا االول وكان هدفة الوصول الى الوحدة العربية الكاملة هو سوريا  (  نعم)    -19

 ؟المؤتمرات التمهيدية التي سبقت وحدة الضفتين عقدت في مدن ) عمان / نابلس / رام هللا / الحصن(  (ال) -20

 ؟ االردن/سوريا/لبنان/العراق/السعوديه/مصر/اليمن(الدول التي تكون منها مشروع جامعة الدول العربية هي )  (   نعم)   -21

 ؟ المطالبة بعودة الالجئين وتعويضهم  1948من قرارات مؤتمر اريحا المنقعد في عام   (   نعم)   -22

 ؟ اقتراح نظام النتخاب ممثلين عن اهالي فلسطين في المجالس النيابية االردنية  1948من قرارات مؤتمر اريحا المنقعد في عام  (   نعم)   -23

 ؟1950/ نيسان/ 11انتخاب مجلس نيابي يجمع الضفتين فيمن التعديالت والقرارات التي انسجمت مع مؤتمر اريحا (   نعم)   -24

 ؟  1950/ نيسان/22الضفتين في قامت وحدة  (  ال)    -25

 ؟     انتقل االمير عبدهللا االول مع والدة الى الشريف الحسين بن علي الى المدينة المنورة التمام دراسته (   ال   ) -26

 ؟   1929العام الذي تخرج فيه سمو االمير طالل بن الحسين من ساند هيرست هو  (   نعم )  -27

 ؟    انه نظم العالقة بين سلطة التنفيذيه واالقضائية واكد على استقالل السلطة التشريعية 1952فيها دستور  من الخصائص التي تميز  (  ال)   -28

 ؟يقدم ديوان المحاسبة تقريره السنوي للمخالفات المرتكبة بحق المال العام الى مجلسي االعيان والنواب (  نعم)    -29

 ؟ 1952الجماعي العربي ) الدفاع العربي المشترك( هو العام الذي شهد توقيع اتفاقية الضمان  (ال)  -30

 ؟ 1953العام الذي تنازل فيه الملك طالل عن الحكم لنجلة الملك الحسين هو   ( ال) -31
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 ؟1972/تموز/ 7توفي الملك طالل في  (    نعم)  -32

 ؟1947/ايار/7العام الذي عين فيه االمير طالل وليا للعهد هو (   ال)  -33

 ؟  يحتاج هذا البلد الى تالف والتازر والتعاون من اقوال الملك الحسين بن طالل (   ال)   -34

 من االنجازات الداخلية للملك الحسين بن طالل؟  1952وانشاء ديوان المحاسبة في عام  1952اصدار الدستور عام  (    ال) -35

 ؟جهود في دفاع عن البالد العربية اهداف اتفاقيه الدفاع العربي المشترك لالتعاون في الشؤون سياسية واالقتصادية وعسكرية وتوحيد ا  ( نعم) -36

 ؟  1936العام الذي ولد فيه الملك الحسين بن طالل  (    ال)  -37

 ؟ االمة ورعاية مصالحها من اقوال جاللة الملك عبدهللا االولان العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوتة بعد هللا.... بخدمة   (    ال)  -38

 ؟ هو الملك الحسين بن طالل 1958الملك الذي ترأس االتحاد العربي الهاشمي  (ال)   -39

 ؟ الجغرافيمن االسباب التي ساعدت على قيام مشروع االتحاد العربي الهاشمي تشابة نظام الحكم في البلدين والجوار  (    نعم)  -40

 ؟    من االهداف التي سعى االتحاد العربي لتحقيقها توحيد التمثيل السياسي وتوحيد الجيشين وتنمية وتطوير بمشاريع اقتصادية  (    نعم)  -41

 ؟   المتحدةالمشروع العربي الذي انتهى وكان سبب فشلة انقالب عسكري ادى الستشهاد الملك فيصل الثاني هو المملكة العربية  (    ال)   -42

 ؟ من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة ان الملك هو رئيس الدولة ويتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية (  نعم)   -43

 ؟ للتضامن والعمل العربي هو مشروع مجلس التعاون العربييمثل انموذج عملي   يختلف عما سبقة من مشاريع و   مشروع عربي ( نعم)  -44

 ؟1989واالتحاد المغاربي في عام  1981انشاء مجلس التعاون الخليجي في عام تم  (   نعم)   -45

 ؟  بسب قيام حرب الخليج الثانية واجتياح العراق للكويت 1990المشروع العربي الذي انتهى في عام  (  نعم)    -46

 ؟  المشروع الذي يعد دليل على النهج الوحدوي للملك الحسين هو مشروع مجلس التعاون العربي  (  ال)    -47
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 ( ب  النموذج )

 المملكة األردنية الهاشمية 
 وزارة التربية والتعليم 

 واالختبارات  االمتحاناتإدارة  
 العامة  االمتحاناتقسم 

 2021امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 
 

 1المبحث: تاريخ االردن ف
  كاديمية والمهنية الفروع األالفـــرع: جميع 

 2:      00مدة االمتحان :   
   /    /اليوم والتاريخ :    

 

 برئاسة:   1921ردن عام  ول حكومة في شرق األأتشكلت  ( 1
 حسين الطراونه  -د رشيد طليع  - ج علي الربابعة  -ب براهيم هاشم إ -أ
 ي عام تم استقالل المملكة االردنية الهاشمية: أفي  ( 2

 1946/ اذار/  25 -د 1946/نيسان/  25 - ج 1946/ ايار/  25 -ب 1945/ ايار/  25 -أ
 المملكة االردنية الهاشمية يعتبر من القيم : التاج الملكي في شعار  ( 3

 جميع ما ذكر -د سالمية اإل - ج العربية  -ب الوطنية  -أ
 : تم تشكيل أول حكومة في شرق األردن برئاسة رشيد طليع بتاريخ ( 4

 1921/أيلول/ 11 -د 1921/نيسان/ 11 - ج 1922/نيسان/ 11 -ب 1921آذار//11 -أ
 ؟  ولين  عقد المؤتمر الوطني األ أمتى و ( 5

 1926اربد  -د 1926عمان   - ج 1925اربد  -ب 1928عمان   -أ
  :ردنية الهاشمية يعتبر من القيم سلحة  في شعار المملكة األاأل ( 6

 جميع ما ذكر -د سالمية اإل - ج العربية  -ب الوطنية  -أ
 ليست من بنود المعاهدة االردنية البريطانية:  ة تياحدى البدائل اآل ( 7

 تولي االمير عبدهللا االول االدارة وتشريع    -ب امارة شرق االردن  بتأسيس االعتراف  -أ
 االمارة دوله عربية مستقله  -د تعين حدود امارة شرق االردن - ج

 الشعار الذي يرمز الصفاء والفداء  ومن  مكونات شعار المملكة االردنية الهاشمية هو:  ( 8
 الرايتان  -د حمر الوشاح األ - ج التاج الملكي  -ب طير العقاب  -أ

 بيض راية لها هي : التي اتخذت من اللون األ سالمية الدولة اإل ( 9
 المملوكية  -د موية األ - ج العباسية  -ب الفاطمية  -أ
 بعمان:  1928كم عدد المندوبون المشاركون بالمؤتمر الوطني االول عام   ( 10

 200 -د 100 - ج 250 -ب 150 -أ
 تم توقيع المعاهدة االردنية البريطانية بتاريخ:  ( 11

 1921/أيلول/ 11 -د 1928/شباط/ 20 - ج 1922/نيسان/ 11 -ب 1921/آذار/11 -أ
 ومرتبطة بشريط من الدرجة االولى من مكونات شعار المملكة االردنية الهاشمية هو:   من اليمين  تحيط بالترس ( 12

 الرايتان  -د رضية الكرة األ - ج التاج الملكي  -ب السنابل الذهبية  -أ
 :   الهاشمية األردنية ما داللة النجمة السباعية في علم المملكة  ( 13

 التالل السبع  -د سورة االخالص  - ج سورة الفاتحة  -ب الجبال السبع  -أ
 ما داللة الرايتان بشعار المملكة:  ( 14

 المملوكية  الدولة -د االموية                الدولة - ج العباسية              الدولة -ب ة الثورة العربي -أ
 مثل سيف ورمح والقوس وسهام ذهبيه ترمز الى:  العربية االسلحة  ( 15

 القتال  -د الدفاع عن الحق  - ج العظمة -ب القوة  -أ
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 رئيس الوزراء الذي رافق الملك عبدهللا االول لبريطانيا الستكمال االستقالل:  ( 16
 كايد عبيدات  -د رشيد طليع                   - ج راضي عناب  -ب ابراهيم هاشم  -أ

 االسالمية التي اتخذت من اللون االخضر راية لها هي : الدولة  ( 17
 المملوكية  -د موية األ - ج العباسية  -ب الفاطمية  -أ

 الدولة االسالمية التي اتخذت من اللون االسود راية لها هي :  ( 18
 المملوكية  -د موية األ - ج العباسية  -ب الفاطمية  -أ

 البريطانية: صك صدر عن عصبة االمم يشمل االردن ضمن الوعود  ( 19
 االمتياز  -د وعد بلفور  - ج االنتداب  -ب االحتالل  -أ

 اليمنى:  ة صفر في الجهالعبارة الموجودة على شريط األ ( 20
 ملك المملكة االردنية الهاشمية -ج الراجي من هللا التوفيق العون  -ب عبدهللا الثاني بن حسين بن عون  -أ

 على جاللة الملك :   أطلق الملك الباني لقب  ( 21
 عبدهللا الثاني بن الحسين  - د فيصل بن الحسين  - ج الحسين بن طالل - ب ول عبدهللا األ  - أ

 الورقة النقاشية التي تناولت سيادة القانون هي  :  ( 22
 الخامسة -د السادسة - ج الثالثة  -ب ولى األ -أ

 على أساس:  التعيينات حدد جاللة الملك عبدهللا الثاني معيار  ( 23
 الجدارة والحياد  -د الكفاءة والجدارة  - ج مهنية وحياد  -ب والقوة الكفاءة  -أ

 الورقة النقاشية التي تناولت التعليم هي  :  ( 24
 السابعة  -د السادسة - ج الثالثة  -ب ولى األ -أ

  ولد الملك عبدهللا األول عام:  ( 25
 م   1886 -د م   1882 - ج  م   1884 -ب  م   1902 -أ

 / العام الذي استلم فيه الملك الحسين  استمر مجلس الوصاية على العرش حتى عام ( 26

 1951/أيار/2    -د 1953/تموز/ 2 - ج 1952/أيار/ 2 -ب 1953/أيار/ 2 -أ
 م من جامعة: 2016تخرج سمو األمير حسين بن عبدهللا الثاني عام   ( 27

 اكسفورد  -د سانت ادموند  - ج جورج تاون  -ب ساند هيرست  -أ

 هي :  1972المتحدة الدول التي تكون منها مشروع المملكة العربية  ( 28
 ردن وسوريا األ - ج ردن والعراقاأل -ب ردن وفلسطين األ -أ

 مير الحسين بن جاللة الملك عبدهللا الثاني جلسة لمجلس االمن الدولي ؟ ي عام ترأس سمو األأفي  ( 29
 2017 -د 2015 - ج 2014 -ب 2016 -أ

 الثاني في عام:  عبد هللا ولد جاللة الملك   ( 30
 1963 -د 1960 - ج 1961 -ب 1962 -أ

 على جاللة الملك :   أطلقالملك المؤسس لقب  ( 31
 عبدهللا الثاني بن الحسين - د فيصل بن الحسين  - ج الحسين بن طالل  - ب ول هللا األ عبد - أ

 سوار المدينة هو : أموت على أالى هناك و سأذهب الملك الهاشمي الذي قال  ( 32

 الحسينعبدهللا الثاني بن  - د فيصل بن الحسين  -ج الحسين بن طالل  -ب ولهللا األ عبد -أ

 سس المواطنة الفاعلة هي: أالورقة النقاشية التي تناولت   ( 33
 الرابعة -د الثالثة  - ج الثانية  -ب األولى  -أ

 هللا الثاني وليا للعهد ؟  مير الحسين بن جاللة الملك عبد ي عام تم تعين سمو األ أفي  ( 34
 2017 -د 2015 - ج 2014 -ب 2009 -أ

 ولد جاللة الملك طالل  في عام:  ( 35
 1909 -د 1960 - ج 1961 -ب 1962 -أ
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 المدينة التي ولد فيها االمير عبدهللا هي  :  ( 36
 المدينة المنورة  -د تبوك - ج مكة -ب الطائف  -أ

 الملك المعزز لقب اطلق على جاللة الملك :  ( 37
 عبدهللا الثاني بن الحسين - د فيصل بن الحسين  - ج الحسين بن طالل          - ب عبدهللا االول      - أ

 النقاشية هي:  للورقة الورقة النقاشية  مسيرتنا نحو بناء ديمقراطية متجددة اسم  ( 38
 السابعة  -د السادسة - ج الثالثة  -ب األولى -أ

 الورقة النقاشية بعنوان تطوير نظامنا الديمقراطي اسم للورقة  :  ( 39
 السابعة  -د الثانية  - ج الثالثة  -ب األولى -أ

 ة: الديمقراطي اسم للورقة النقاشي الورقة النقاشية بعنوان تعميق التحول  ( 40
 الخامسة -د السادسة - ج الثالثة  -ب األولى -أ

 دوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطية اسم للورقة: أالورقة النقاشية بعنوان    ( 41
 السابعة  -د السادسة - ج الثالثة  -ب األولى -أ

 :   للورقةالورقة النقاشية بعنوان  نحو تمكين ديمقراطي ومواطنه فاعلة اسم  ( 42
 الرابعة -د السادسة - ج الثالثة  -ب األولى -أ

 الورقة النقاشية التي تناولت ممارسات الزدهار الحياه السياسية مثل االنخراط الفاعل وتبني الحوار هي   :  ( 43
 الرابعة -د السادسة - ج الثالثة  -ب األولى -أ

 النقاشية التي تناولت مسألتين كيف نختلف وكيف نتخذ القرارات هي: الورقة  ( 44
 السابعة  -د السادسة - ج الثالثة  -ب األولى -أ

 هي : 1958الدول التي تكون منها مشروع االتحاد العربي الهاشمي   ( 45
 ردن وسوريا األ - ج ردن والعراقاأل -ب ردن وفلسطين األ -أ

 هي :    1950 الدول التي تكون منها مشروع وحدة الضفتين  ( 46
 ردن وسوريا األ - ج ردن والعراقاأل -ب ردن وفلسطين األ -أ

 :   1989  دولة ال تعتبر من دول التي يتكون  منها مشروع مجلس تعاون العربي ( 47
 ردن األ - ج العراق -ب فلسطين  -أ

  ة:سست جامعه الدول العربيأدولة ال تعتبر من دول التي   ( 48
 المغرب - ج العراق -ب ردن األ -أ

 وجواب السائل عن الخيل االصائل والمذكرات واالمالي سياسيه مؤلفات لجالله الملك  :  السياسيةاالمالي  ( 49

 هللا الثاني   عبد  - ج ول هللا األ  عبد  -ب الحسين بن طالل -أ

 مهنتي كملك وحربنا مع اسرائيل وليس سهال ان تكون ملكا  مؤلفات لجالله الملك:  ( 50
 هللا الثاني   عبد  - ج ول هللا األ  عبد  -ب الحسين بن طالل -أ

 فرصتنا االخيرة من  مؤلفات لجالله الملك  :  ( 51
 هللا الثاني   عبد  - ج ول هللا األ  عبد  -ب الحسين بن طالل -أ

 ول هو: هللا األ  مؤلفات الملك عبد  ه الكتاب الذي جمع في ( 52
 ثار الكاملة اآل -د المذكرات - ج خواطر النسيم  -ب حياتي كملك  -أ

 : مشروع الهالل الخصيب هو رئيس وزراء العراق الذي اقترح قيام  ( 53
 صدام حسين     - ج عبدالكريم قاسم    -ب نوري السعيد  -أ

 طلق على : أالكتيبة الرابحة لقب   ( 54
 اللواء الرابع  -د الكتيبة الثالثة  - ج الكتيبة الرابعة  -ب ول اللواء األ -أ

 بي " هو جالله الملك : أهلي بوجوب دفني في القدس بجوار قبر أوصيت أتية " ن قائل العبارة اآلم ( 55
 عبدهللا الثاني بن الحسين - د طالل بن عبدهللا - ج الحسين بن طالل  - ب ول هللا األ  عبد  -أ
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 الملك الهاشمي الذي منع العرب من التعامل مع اليهود  :  ( 56
 الحسينعبدهللا الثاني بن  - د طالل بن عبدهللا - ج الحسين بن طالل  - ب ول هللا األ عبد - أ

 :   2007المسجد االقصى وقبه الصخرة  إلعمارمر بتشكيل الصندوق الهاشمي أالملك الهاشمي الذي  ( 57
 عبدهللا الثاني بن الحسين - د طالل بن عبدهللا - ج الحسين بن طالل  - ب ول هللا األ عبد - أ

 هي : 1991االردني وعقد في عام المدينة التي عقد فيها المؤتمر الذي شارك فيه الوفد الفلسطيني ضمن الوفد  ( 58

 لندن  -د مدريد  - ج بروكسل  -ب جنيف  -أ
 وقطاع غزة :   ةالغربي ةضف الالمعركة التي من نتائجها احتالل الجوالن وسيناء و ( 59

 النكسة  -د النكبة  - ج تشرين رمضان  -ب الكرامة -أ
 جندي من العدو هي :  450جندي واصابه  250المعركة التي من نتائجها قتل  ( 60

 النكسة  -د النكبة  - ج تشرين رمضان  -ب الكرامة -أ
 جندي اسرائيلي  :  300المعركة التي استطاع الجيش العربي االردني قتل   ( 61

 باب اللطرون    - ج الكرامة -ب القدس -أ
 المعركة التي من اسباب قيامها اغالق مصر لمضيق تيران ورغبه اسرائيل في التوسع هي :  ( 62

 النكسة  -د النكبة  - ج تشرين رمضان  -ب الكرامة -أ
 مفتاح مدينة القدس هو باب :  ( 63

 القدس - ج الواد  -ب اللطرون  -أ
 المعركة التي من نتائجها تدمير خط بارليف :  ( 64

  النكبة  - ج تشرين رمضان  -ب الكرامة -أ
 دمشق هي:  العاصمة الحرب التي كان للجيش العربي االردني دور في حماية  ( 65

 الكرامة -د تشرين رمضان  - ج النكسة  -ب النكبة  -أ
 دراج القدس باليونسكو : إ ب  نجحالملك الهاشمي الذي   ( 66

 عبدهللا الثاني بن الحسين - د طالل بن عبدهللا - ج الحسين بن طالل  - ب ول هللا األ عبد - أ

 االعمار الهاشمي الذي تم تبديل قبة الصخرة بقبة من االلمنيوم الذهب هو:  ( 67
 األول  -د الثاني  - ج الرابع -ب الثالث  -أ
 اإلسرائيلي هي: المعركة التي استطاع الجيش العربي تحقيق اول نصر عربي على الجيش  ( 68

 النكسة  -د النكبة  - ج تشرين رمضان  -ب الكرامة -أ
 صفيحة ذهبية  هو:  5000  ــــ  عمار الهاشمي الذي تم تصفيح  قبة الصخرة باإل ( 69

 األول  -د الثاني  - ج الثالث  -ب الرابع -أ
 فلسطين هو: رض أ ردني على أول شهيد أ اسم  ( 70

 حسين الطراونة       -د رشيد طليع  - ج كايد مفلح العبيدات  -ب علي الربابعة  -أ

 كم تبلغ نسبة االمالك الوقفية في القدس :  ( 71
 % 65 -د % 75 - ج % 85 -ب % 80 -أ

 هو:  1954عمار لقبة الصخرة والمسجد االقصى عام  إتشكيل لجنة  هعمار الهاشمي الذي تم في اإل ( 72
 األول  -د الثاني  - ج الرابع -ب الثالث  -أ

 هو مؤتمر: 1920قراراته مهاجمة المستعمرات الصهيونية في بيسان وعقد في عام  أبرزالمؤتمر الذي كان من  ( 73

 الوطني األول  -د أريحا  - ج الحصن  -ب قم -أ

 ردن هي :وتدمير االقتصاد الزراعي في وادي األ لألردن الغربيةالمعركة التي من اسباب قيامها احتالل المرتفعات  ( 74

 النكسة  -د النكبة  - ج تشرين رمضان  -ب الكرامة -أ

 مام الغزالي  هو: سيس كرسي اإلأت  هعمار الهاشمي الذي تم في اإل ( 75
 الخامس -د الثاني  - ج الثالث  -ب الرابع -أ
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 عطاء اليهود ممر لحائط البراق هو الملك : إالملك الذي رفض  ( 76
 هللا  طالل بن عبد  -د الحسين بن طالل - ج الثاني هللا   عبد  -ب ول هللا األ  عبد  -أ

 عادة تركيب منبر صالح الدين في المسجد االقصى  : إ ي عام تم أفي  ( 77
 2004 -د 2008 - ج 2007 -ب 2006 -أ

 :  في معركة الكرامةسود تربض الملك الذي قال وكانت األ ( 78
 الحسين الشريف  -د الحسين بن طالل - ج الثاني هللا   عبد  -ب ول هللا األ  عبد  -أ

  :  ايمانا بصدق نواياة وحرصة على مقدساتها ألجله البيعة  ةلملك الذي وقع الشعب الفلسطيني على وثيق ا ( 79
 الشريف الحسين  -د الحسين بن طالل - ج الثاني هللا   عبد  -ب ول هللا األ  عبد  -أ

 : هو   1949  القيامة الملك الذي شارك في اخماد الحريق في كنيسة  ( 80
 هللا  طالل بن عبد  -د الحسين بن طالل - ج الثاني هللا   عبد  -ب ول هللا األ  عبد  -أ

 :    الذي يشمل كنائس القدس الرئيسية  ردني الملك الذي اسس مجلس الكنائس األ ( 81
 هللا  طالل بن عبد  -د الحسين بن طالل - ج الثاني هللا   عبد  -ب ول هللا األ  عبد  -أ

 في الصراع العربي االسرائيلي هي :  المهمة المعركة التي تعتبر نقطة التحول  ( 82
 النكسة  -د النكبة  - ج تشرين رمضان  -ب الكرامة -أ

 :   1929وعقد عام   المقاومة المؤتمر الذي قرر فيه المشاركون التبرع بالمال والسالح لدعم  ( 83
 الوطني األول  -د أريحا  - ج الحصن  -ب قم -أ

 الهاشمي الخامس هو الملك  :  باإلعمار لملك الذي اسس كرسي االمام الغزلي ا ( 84
 هللا  طالل بن عبد  -د الحسين بن طالل - ج الثاني هللا   عبد  -ب ول هللا األ  عبد  -أ

 فراد في اتخاذها وتتجاوز المألوف مصطلح يطلق على  : مجموعة من االفكار يتشدد األ ( 85
 التسامح  -د الوسطية  - ج التطرف -ب اإلرهاب  -أ

 التطرف الذي يوصف بانه الخروج عن االتزان اما بالتشدد في سلوك او التخلي عن ذلك السلوك هو:  ( 86
 الفكري  -د األخالقي  - ج السياسي  -ب الديني  -أ

 مة هي: المدينة التي عقد فيها المؤتمر بعنوان الدور العلمي لتيار الوسطية في االصالح ونهضة األ  ( 87
 الكرك -د عجلون  - ج عمان  -ب اربد  -أ

 نساني الذي يعني احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة هو؟ المفهوم اإل  ( 88
 العدالة  -د الرحمة - ج الوسطية  -ب التسامح  -أ

 التطرف الذي يكون باتخاذ مواقف عنصرية متشددة هو :  ( 89
 الفكري  -د األخالقي  - ج السياسي  -ب الديني  -أ

 سالم هي : اإلالمدينة التي شهدت انطالق رسالة عالمية توضح  ( 90
 الكرك -د عجلون  - ج عمان  -ب اربد  -أ

 م والذي يوافق هجري عام :   2004رسالة عمان في عام   إطالقتم  ( 91
 1435 -د 1430 - ج 1425 -ب 1420 -أ

   هدافها:أ فكريا ودينيا تستغل اسم الدين لتحقيق  متطرفة منظمات  ( 92
 التسامح  -د المنظمات اإلرهابية  - ج التطرف -ب اإلرهاب  -أ

 لمواجهه التطرف: ساسي العنصر األ  ( 93
 التسامح  -د المواطن  - ج الجيش  -ب الدولة -أ

 من والعدل والتكافل والرحمة تعتبر مثال على : السالم واأل ( 94
 التسامح  -د الوسطية  - ج التطرف -ب القواسم المشتركة  -أ

 ثار: آبين الناس من  وااللفة وانتشار المحبةوتحقيق المكاسب المشتركة على الثقافات  العيش المشترك واالنفتاح  ( 95

 التسامح  -د الوسطية  - ج التطرف -ب اإلرهاب  -أ

 وقيام االنسان بواجباته من اهداف: بعيدا عن الميول واالهواء  الوصول الى الحقائق  ( 96
 الوسطية  -د التسامح  - ج التطرف -ب اإلرهاب  -أ
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 عام:   الوسطيةعقد  مؤتمر الدور العملي لتيار  ( 97
 2006 -د 2003 - ج 2005 -ب 2004 -أ
 : عقد مؤتمر وسطيه االسالم عام   ( 98

 2004 -د 2003 - ج 2005 -ب 2006 -أ
 عمان:   رسالة قرو أكم عدد القادة المفكرين الذين  ( 99

 552 -د 553 - ج 115 -ب 551 -أ
 التسامح والعفو وتكريم االنسان من مبادئ:  ( 100
 التسامح  -د الوسطية  - ج التطرف -ب رسالة عمان  -أ

 

 .  الهاشمية يرجعون بالنسب الى االشراف األردنية الملوك الهاشموين في المملكة  (   نعم)   -1

 قتادة هو أول أمير هاشمي على مكة .  (   نعم)   -2

 .  النجمة السباعية في علم المملكة االردنية الهاشمية  ترمز الى الجبال السبعة   (    ال)  -3

 .  1948قامت حرب النكسة في عام   (    ال)  -4

 ؟ السياسية الداخلية للملك عبدهللا االول  االنجازات المحكمة الدستورية تعتبر من  (   ال)   -5

 ؟  1956/ اذار /   2تم تعريب قيادة الجيش العربي في عام   (    ال)  -6

 ؟ من اخطر انواع التطرف  ان يعتبر والفكري    التطرف الديني (  نعم)    -7

 ؟ مؤتمر جنيف للسالم هو المؤتمر الذي شارك فيه الوفد الفلسطيني ضمن الوفد االردني   (    ال)  -8

 ؟ الوسطية هي منهج فكري قائم على اعتدال االنسان في أموره الدينية والدنيوية(    نعم)   -9

 ؟ الورقة النقاشية التي تناولت اسس المواطنة الفاعلة هي الورقة النقاشية الرابعة   (   نعم)    -10

 ؟ الورقة النقاشية االولى كانت بعنوان سيادة القانون  (     ال)  -11

 الدولة التي عقد فيها المؤتمر الثاني بعنوان الدور العملي لتيار الوسطية هي الكويت؟ (   ال)    -12

 ؟ الملك الباني لقب اطلق على جاللة الملك الحسين بن طالل    (     نعم)  -13

 ؟  1927تم تأسيس امارة شرق األردن في عام  (    ال)   -14

 ؟ االعمار الهاشمي الذي تم فيه اعادة ترميم كنيسة القيامة هو االول  (    نعم)   -15

 ؟  تأسيس  ديوان المحاسبة تم في عهد الملك عبدهللا الثاني (     ال)  -16

 ؟  من مبادئ رساله عمان تحريم التكفير  (     ال)  -17

 ؟ الملك الهاشمي الذي في عهده تم انشاء جامعه الدول العربية هو الملك طالل  (    ال)   -18

 1884ولد الملك عبدهللا االول في مدينه مكة في عام   (   ال)    -19

 ينة عجلون. مندوب عقد في مد  150اول مؤتمر في تاريخ االردن الحديث حضرة   (     ال)  -20

 من شعار المملكة االردنية الهاشمية ويمثل القوة والباس والعلو هو طير العقاب  (     نعم)  -21

 1988الملك الهاشمي الذي قام بمشروع مجلس التعاون العربي هو الملك الحسين  في عام  (     ال)  -22

   1951ملك طالل  في عام الملك الذي قام بتوقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك هو ال (      نعم) -23

 هو الملك عبدهللا ابن الحسين  1948الملك الهاشمي الذي كان يقاتل في الصفوف االمامية في حرب  (    ال)   -24

 المؤسسة الحكومية التي من واجباتها مراقبة ايرادات ونفقات الدولة وتقديم التقارير هي ديوان المحاسبة   (  نعم)    -25

 1975عقد القمة العربية الوفاق واالتفاق تم في عهد الملك الحسين  في مدينة عمان  بتاريخ (     ال)  -26

 ج تاون بتخصص القانون الشخصي تخرج سمو االمير الحسين بن عبدهللا الثاني من جامعة جور(    ال)   -27

 المبادرة التي تهدف الى تأهيل االطفال الصم هي مبادرة حقق (    ال)   -28



 

 

 ~7  ~ 

 2010العام  الذي صدرت االرادة الملكية بتعين سمو االمير الحسين بن عبدهللا الثاني ولي للعهد هو  (     ال)  -29

 .  الملك الذي لقب بالمعزز هو الملك الحسين   (    ال)   -30

 هاشم راعي الهدال . (    ال)   -31

 .  اللون االخضر في علم المملكة االردنية الهاشمية  يرمز للدولة العباسية  (    ال)   -32

 .  1948قامت حرب النكبة في عام  (     نعم)  -33

 ؟ السياسية الداخلية للملك عبدهللا الثاني  االنجازات تعزيز النهج الديمقراطي  تعتبر من (   ال)    -34

 ؟  1953/ ايار /  3تم انتهاء مجلس الوصاية  في عام  (     ال)  -35

 ؟ التطرف االخالقي  يعتبر من اخطر انواع التطرف (    ال)   -36

 ؟  1994مؤتمر مدريد  للسالم هو المؤتمر الذي شارك فيه الوفد الفلسطيني ضمن الوفد االردني وكلن في عام (   ال)    -37

 ؟ االرهاب هي منهج فكري قائم على اعتدال االنسان في أموره الدينية والدنيوية (    ال)   -38

 ؟ الورقة النقاشية التي تناولت التعليم  هي الورقة النقاشية السابعة (     نعم)  -39

 ؟ الورقة النقاشية الخامسة  كانت بعنوان تعميق التحول الديمقراطي  (    نعم)   -40

 الدولة التي عقد فيها المؤتمر الوفاق واالتفاق  هي البحرين؟ (     ال)  -41

 ؟ الحسين بن طالل    الملك المؤسس لقب اطلق على جاللة الملك (    ال)   -42

 ؟  1973تم مشروع المملكة العربية المتحدة  في عام   (     ال)  -43

 ؟ االف صفيحة ذهبيه هو االعمار الثاني   5000االعمار الهاشمي الذي تم فيه تصفيح قبه الصخرة ب   (     ال)  -44

 ؟  1966تم االعمار الهاشمي الطارئ في عهد الملك الحسين بن طالل عام  (     ال)  -45

 ؟ تعتبر القواسم المشتركة بين اتباع االديان     السالم واالمن والصبر والتكافل والرحمة (     ال)  -46

 ؟ الورقة النقاشية التي تناولت اطراف العملية السياسية  هي الورقة النقاشية الثالثة     (   نعم)    -47

 ؟ الدولة هي اللبنة األساسية التي وصفها جالله الملك في الورقة النقاشية الثالثة  (   ال)    -48

 ؟ قطاع غزة هي النكبةالحرب التي من نتائجها االستيالء على جوالن وسيناء وضفة الغربية و(   ال)    -49

 ؟ النكسة   حرب من نتائجها  الياس واالحباط وخيبه االمل هي (   نعم)    -50

 ؟   1950/تشرين االول /  24تم مشروع وحدة الضفتين عام  (     ال)  -51

 ؟االول   االعمار الهاشمي الذي تم فيه اصدار دليل للمسجد االقصى هو االعمار الخامس بعهد الملك عبد هللا (     ال)  -52

 ؟  1954بدا االعمار الهاشمي الثاني  في عهد الملك الحسين بن طالل عام  (     نعم)  -53

 تعريب قيادة الجيشاالنجاز الداخلي للملك الحسين بن طالل الذي تحقق فية استكمال الوصول للسيادة الوطنية الكاملة هو ) نعم  (  -54

 قصي بن كالب ملك مكة لقب اطلق على ) نعم  (  -55

 جد الهاشميين هو هاشم بن عبد مناف ) نعم  (  -56

 على الشريف الحسين بن علي لقب ملك العرب وملك الحجاز اطلق ) نعم  (  -57

 ع للرسول محمد صلى هللا علية وسلم هو قصي بن كالب)   نعم ( الجد الراب -58
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ( جالنموذج )

 المملكة األردنية الهاشمية
 وزارة التربية والتعليم

 واالختبارات  االمتحانات إدارة 
 العامة  االمتحاناتقسم  

 2021امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 
 

 2ردن فالمبحث: تاريخ األ
  كاديمية والمهنية الفـــرع: جميع الفروع األ

 2:      00مدة االمتحان :   
 2021  /    /اليوم والتاريخ :    

 

 هي:   العامةالموازنة  إقرارلسلطة التي من خصائصها  ا ( 1
 القضائية -د السياسية  - ج التنفيذية  -ب التشريعية  -أ

 ول حكومة وطنية حزبية ائتالفية كانت برئاسة: أ ( 2
 علي الربابعة -د رشيد طليع  - ج راضي عناب  -ب سليمان النابلسي  -أ

 : من مهام  هي والخارجية  الداخلية  الدولة شؤون  إدارة  ( 3
 القضائية -د السياسية  - ج مجلس الوزراء  -ب التشريعية  -أ

 خر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين: آ ا هو م ( 4
 المجلس الحادي عشر  -د . المجلس التاسع  - ج         . المجلس العاشر -ب ، المجلس الثالث عشر -أ

 هو :   القضائيةس هرم السلطة أر ( 5
 النظاميةالمحاكم   -د الدستورية  المحكمة - ج ة قاضي القضا -ب المجلس القضائي  -أ

 من مهام: للدولة   العامة  السياسية تنفيذ  ( 6
 القضائية -د السياسية  - ج مجلس الوزراء  -ب التشريعية  -أ

 (: 1946/  1929كم بلغ عدد المجالس التشريعية التي شكلت في الفترة ما بين )  ( 7
 ثمانية مجالس  -د سبعة مجالس  - ج ستة مجالس  -ب خمسة مجالس  -أ

 من مهام  العامةالموازنة  إعداد  ( 8
 القضائية -د السياسية  - ج مجلس الوزراء  -ب التشريعية  -أ

 كانت برئاسة سليمان النابلسي كانت تحت مسمى الحكومة:  1956 ول حكومة وطنية حزبية ائتالفية أ ( 9
 النظامية  -د العسكرية  - ج الوطنية  -ب القومية  -أ

 السلطة التي من خصائصها منح الثقة للحكومة هي:  ( 10
 القضائية -د السياسية  - ج التنفيذية  -ب التشريعية  -أ

 : 1921عام    األردنحكومة في شرق  أول حزب تشكلت منه  أول ما اسم  ( 11
 الرسالة -د الشعب األردني  - ج اللجنة الوطنية  -ب االستقالل  -أ

 السلطة التي من خصائصها ضمان الحقوق والحريات وتطبيق القوانين للدولة هي:  ( 12
 القضائية -د السياسية  - ج التنفيذية  -ب التشريعية  -أ

 هو :   األردنية بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية  انتخابه المجلس النيابي الذي يعد  ( 13
 العاشر  -د التاسع  - ج الثامن  -ب الحادي عشر  -أ

 : 1956وتم انتخابة عام   كتله حزبيه ائتالفيه  أكبرالمجلس الذي شهد  ( 14
 الرابع -د التاسع  - ج الثامن  -ب الحادي عشر  -أ

 هو : 1978عام  أسس مدته عامين  ءالوزراملكية وتنسيب من رئيس  ةراد إمعين بمجلس  ( 15
 األعيان مجلس  - ج الوطني االستشاري                -ب الوطني الوزاري  -أ
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 : العرفية األحكام السلطة التي تمنح صالحيات واسعه في  ( 16
 القضائية  -د السياسية  - ج التنفيذية  -ب التشريعية  -أ
 العمل الحزبي:  إيقاف جمعية خيريه تم استثنائها من قرار  ( 17

 العدالة  -د الحرية  - ج اإلخوان المسلمين  -ب الرسالة -أ
 لالنتخابات:  المستقلة  الهيئة العام الذي تشكلت فيه  ( 18

 2016 -د 2013 - ج 2012 -ب 2010 -أ
 : 2001المجلس الذي استمر حتى  ( 19

 العاشر -د التاسع  - ج الثالث عشر  -ب الحادي عشر  -أ
 من صالحيات :  واالعيان   األعيانمجلس رئيس ووالوزراء  وزراء  العيين رئيس ت ( 20

 السلطة القضائية  -د السلطة التنفيذية  - ج الملك  -ب السلطة التشريعية                    -أ
 : األعضاءليصبح عدد  2007 األحزاب عدل قانون  ( 21

 500 -د 400 - ج 300 -ب 150 -أ
 هو:  ة السياسية وفقا للدستور بقصد المشاركة في الحيا  ناألردنيي من  ةمن جماع يتألفتنظيم سياسي  ( 22

 النقابات العمالية  -د المواطنة  - ج النقابة  -ب زب حال -أ
 في مجلس  النيابي الرابع:  األحزاب عدد المقاعد التي حصل عليها  ( 23

 26 -د 13 - ج 12 -ب 20 -أ
 انتخابات عام :  بإجراء قطف ثمار تطور الدستوري والنيابي  ( 24

 1957 -د 2013 - ج 1956 -ب 2010 -أ

 حسب الدستور بالمادة رقم :  األول عبد هللا  ة سرأالعرش وراثي في  ( 25
 28 -د 27 - ج 20 -ب 10 -أ

 : القوات البريطانيةوخروج  1957 البريطانية األردنيةلغاء المعاهدة إمرحلة من مراحل الجيش العربي تم  أيفي  ( 26

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

 منى بجامعة مؤته هو:  األميرة العام الذي شهد الحاق كلية  ( 27
 1999 -د 1898 - ج 1997 -ب 1998 -أ

 نشاء السدود الترابية والقيام بمشاريع زراعية ومائية يتم عن طريق : إ ( 28
 الدفاع المدني  -د الكتيبة الرابعة  - ج سالح المدفعية            -ب سالح الهندسة الملكي    - أ

 العربي األردني  بعد قرار التعريب:أول قائد أردني للجيش  ( 29
 علي الربابعة  -د رشيد طليع  - ج راضي عناب  -ب سليمان النابلسي  -أ

 بتاريخ:  األولى  المرحلةفي  اإلمارةطالق اسم جيش العربي على جيش إتم  ( 30
 1999 -د 1923 - ج 1926 -ب 1958 -أ

 كبيرة:  بثقة كثر الدوائر تميزا واحترافه وتحظى أمن  ( 31
 الدرك  -د المخابرات  - ج المدني الدفاع  -ب األمن العام  -أ

 الثانية هو  :  بالمرحلةالعام الذي شهد تعريب الجيش العربي  ( 32
 1956/ 3/ 1 -د 1923/ 5/ 12 - ج 1958/ 5/ 11 -ب 1958/ 4/ 11 -أ

 حماية الوفود الرسمية من مهام جهاز  :  ( 33
 الدرك  -د المخابرات  - ج الدفاع المدني  -ب األمن العام  -أ

 مكافحة التجسس من مهام جهاز :  ( 34
 الدرك  -د المخابرات  - ج الدفاع المدني  -ب العام األمن  -أ

 من الدول التي شارك فيها الجيش بقوات حفظ السالم هي:  اآلتية حدى البدائل إ ( 35
 أذربيجان  -د هايتي  - ج أفغانستان  -ب العراق -أ
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 مهام القوات :  األرتالواستهداف  اإلرهاب االستطالع ومكافحة قوة تم تشكيلها في المرحلة الثالثة من مهامها  ( 36
 الخاصة  -د حرس الحدود  - ج الملكية -ب المدرعة -أ
 : 1956مني فصل بينه وبين جيش عام  أجهاز  ( 37

 الدرك  -د المخابرات  - ج الدفاع المدني  -ب األمن العام  -أ
 : 1958صبح يتبع لوزارة داخليه  أجهاز  ( 38

 الدرك  -د المخابرات  - ج الدفاع المدني  -ب األمن العام  -أ
 العربي تم صدور خدمة العلم: ي مرحلة من مراحل الجيش أفي  ( 39

 الخامسة -د الرابعة - ج الثانية  -ب األولى  -أ
 :   األدوارالدفاع عن الوطن وصد العدوان يعتبر من  ( 40

 اإلنسانية  -د التنموية  - ج العسكرية  -ب القومية  -أ
 دور:  أزماتهم الوقوف بجانب العرب في  ( 41

 اإلنسانية  -د التنموية  - ج العسكرية  -ب القومية  -أ
 خطية من رئيس الوزراء :  بأوامرالذي يطبق مهامه  األمني ما هو الجهاز  ( 42

 الدرك  -د المخابرات  - ج الدفاع المدني  -ب األمن العام  -أ
 القوات المسلحة بمجال:  أدوار السلم والحرب من  بأوقات وتدريبهم للقيام بمهام    ناألردنيي من  األالف استيعاب  ( 43

 الزراعة والري  -د اإلنقاذ واإلخالء  - ج القوى البشرية  -ب البناء والتعمير  -أ
 بالقوات المسلحة:   األردنيةي مرحلة من مراحل الجيش العربي تم مشاركة المرأة أفي  ( 44

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

 المسؤول عن مراقبة الطرق  هو  :  األمني الجهاز  ( 45
 الدفاع المدني  -د المخابرات  - ج األمن العام  -ب الدرك  -أ

 من الفرسان والمشاة هي القوة  :  750وة  تشكلت من  بالمرحلة االولى وهي قاحدى تشكيالت الجيش   ( 46
 السيارة  -د الوطنية  - ج األمن العام  -ب العربية  -أ

 القوات المسلحة في مجال:  أدوارفي حاالت الغرق من  واإلنقاذ وثلوج والبحث    األنقاض  ةزالإفتح طرق و ( 47
 الزراعة والري  -د اإلنقاذ واإلخالء  - ج الصناعة  -ب البناء والتعمير  -أ

 على ذلك مشروع :  األمثلة البحوث العلمية ومن  بإعداد شاركت القوات المسلحة في مجال التعليم   ( 48
 الطاقة النووية  -د الطاقة الشمسية  - ج طاقة الرياح  -ب طاقة الماء  -أ

49 ) 
عام وصل عدد المنتسبين ل    أيالمنتسبين للجيش ففي   إعداد في المرحلة الثانية من تطور الجيش العربي زاد 

 الف؟ 55
 1956 -د 1951 - ج 1955 -ب 1967 -أ

 نشاء صرح الشهيد: إ ي مرحلة من مراحل الجيش العربي تم أفي  ( 50
 الرابعة -د الثالثة  - ج الثانية  -ب األولى  -أ

 : 1925ول معرض صناعي زراعي عام  أقيم أين أ ( 51
 عمان  -د جرش - ج اربد  -ب عجلون  -أ

 السياحة : زيارة قلعه عجلون تعتبر من  ( 52
 جميع ما ذكر -د العالجية  - ج الدينية  -ب الثقافية  -أ

 النشاط االقتصادي الرئيس لسكان بعد االستقالل هو:  ( 53
 السياحة  -د التجارة  - ج الصناعة  -ب الزراعة -أ

 زيارة المحميات  تعتبر من السياحة :  ( 54
 البيئية  -د العالجية  - ج الدينية  -ب الثقافية  -أ
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 السياحة : زيارة حمامات ماعين  تعتبر من  ( 55
 جميع ما ذكر -د العالجية  - ج الدينية  -ب الثقافية  -أ
 شكلت المنتجات الصناعية من  الصادرات ما نسبته:  ( 56

 % 92 -د % 96 - ج % 98 -ب % 90 -أ
 تعتبر من السياحة :   الصحراوية زيارة القصور  ( 57

 جميع ما ذكر -د العالجية  - ج الدينية  -ب الثقافية  -أ
 تعتبر من السياحة :    / واالردن / الحياة شعبية/التراث االردني/ التراثية   األثريةالقطع  المتاحف مثل زيارة  ( 58

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

 زيارة جبل نيبو  تعتبر من السياحة :  ( 59
 البيئية  -د العالجية  - ج الدينية  -ب الثقافية  -أ

 تعتبر من السياحة :     األردنزيارة المغطس على نهر  ( 60
 البيئية  -د العالجية  - ج الدينية  -ب الثقافية  -أ

 ين تقع حمامات عفرا  : أ ( 61
 الطفيلة  -د جرش - ج اربد  -ب عجلون  -أ

 وصغر حجم السوق تعتبر من مشكالت قطاع :   التنافسيةضعف راس المال وتدني القدرة  ( 62
 السياحة  -د التجارة  - ج الصناعة  -ب الزراعة -أ

 القطاعين العام والخاص من مشكالت قطاع : ضعف المشاركة بين  ( 63
 السياحة  -د التجارة  - ج الصناعة  -ب الزراعة -أ

 زيارة قلعة الكرك  تعتبر من السياحة :  ( 64
 جميع ما ذكر -د العالجية  - ج الدينية  -ب الثقافية  -أ
 الداعمة لقطاع التجارة :  المؤسسات من  ( 65

 مناطق حرة  -د الصناعية المدن  - ج الغرف الصناعية  -ب مؤسسة االستهالكية المدنية  -أ
 ين يوجد قصر المؤتمرات: أ ( 66

 الكرك -د عجلون  - ج عمان  -ب البحر الميت  -أ
 غوار بداية الستينيات: ول قناة مائية في األ أقيم أي نهر أ على  ( 67

 دجلة -د الفرات  - ج األردن  -ب اليرموك  -أ
 الهاشمية :  األردنية المسجلة في المملكة  األثريةكم بلغ عدد المواقع  ( 68

 ألف  15 -د ألف  14 - ج ألف  12 -ب ألف  13 -أ
 الداعمة لقطاع الصناعة  :  المؤسسات من  ( 69

 مؤسسة المناطق الحرة  -د   بنك التجارة  - ج الغرف التجارية  -ب مؤسسة االستهالكية المدنية -أ

 الدولة التي تقع فيها مدينه دافوس:  ( 70
 إسبانيا  -د فرنسا  - ج روسيا  -ب سويسرا  -أ
 بداية الستينيات على نهر اليرموك :   قناة الملك عبدهللا االول  ول قناة مائيةأ نشاء إ ي منطقة تم أفي  ( 71

 األغوار -د اربد  - ج الكرك -ب عجلون  -أ

 :على الصناعات التعدينية التحويلية  األمثلةاحدة مما يلي من و (72
 اإللكترونيات  -د الحياكة - ج األدوية  -ب الزجاج  - أ

 تجارة حرة مع: ةاتفاقي األردنوقع  (73
 إسبانيا  -د فرنسا  - ج أمريكا -ب سويسرا  - أ
 بلغ عدد شركات صناعيه بعد االستقالل:  (74

 29 -د 28 - ج 24 -ب 25 - أ
 قانون تشجيع االستثمار صدر عام :  (75

   1994 -د 1995 - ج 1998 -ب 1999 -أ



 

 

 ~5  ~ 

 

 .   التنفيذيةالسلطة التي تتكون من مؤسسة العرش ومجلس األمة هي السلطة  (    ال)  -1

 .    الملكمن صالحيات  واعالن الحرب والسلم  إبرام المعاهدات واالتفاقيات  (  نعم) -2

 .  إعداد الموازنة العامة من صالحيات ومهام السلطة التشريعية    (    ال)  -3

 .  الحكومة الوطنية اسم أطلق على أول حكومة تم تأسيسها في األردن برئاسة رشيد طليع  (     ال ) -4

 ؟ تم تأسيس أول حكومة في األردن من حزب الشعب األردني      (    ال)  -5

 ؟ المرحلة الرابعة شهدت إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة   (  ال)    -6

 ؟ صغر حجم السوق من المشكالت التي يعاني منها قطاع الزراعة     (    نعم)  -7

 ؟ ام األمن العام   القيام بمهمه  حماية الوفود الرسمية هي من مه (    ال)  -8

 زيارة دبين ومحمية ضانا تعتبر من أنواع السياحة الثقافية   (   ال)   -9

 ؟تعتبر من أبرز الداعمين للقطاع التجاري   المدنية المؤسسة االستهالكية    (   نعم)   -10

 ؟ الرعي هو النشاط الرئيسي للسكان بعد االستقالل   ( ال)     -11

 عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة من المشكالت التي يعاني منها قطاع السياحة ؟    (   نعم)   -12

 ؟ألف موقع أثرى       14بلغ عدد المواقع األثرية المسجلة بالمملكة األردنية   (  ال)    -13

 ؟ زيارة المغطس تعتبر من أنواع السياحة الدينية  (  نعم)    -14

 ؟ الدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان تعتبر من األدوار القومية للجيش العربي    (   ال)   -15

 ؟   المناطق التي شارك فيها الجيش العربي بقوات حفظ السالم  ساحل العاج وسيراليون تعتبر من   (   نعم)   -16

 ؟  المحافظة على األمن والنظام من مهام قوات الدرك    (   ال)   -17

 ؟مكافحة التجسس من مهام جهاز المخابرات      (   نعم)   -18

   1958ارتبط تشكيل األمن العام بتأسيس الجيش حتى فصل بينهما عام  م  (   ال)   -19

 المرحلة تم الحاق كلية األميرة منى بجامعه مؤته هي الخامسة    (   ال)   -20

 1997جرى انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع بين الضفتين في عام   (   ال)   -21

 للكوتا النسائية. 14منهم   150بان عدد نواب أصبح   2016أهم ما جاء في قانون االنتخابات الصادر في   (  ال)    -22

 1956األول  في عام   الملك الذي قام بتعريب قيادة الجيش  الملك عبد هللا (     ال)  -23

 الملك الهاشمي الذي شكل المجلس الوطني االستشاري ليكون حل مؤقت لسد الفراغ الدستوري هو عبد هللا األول (  ال)   -24

 مؤتمرات. 7المؤتمرات التي استضافها األردن في البحر الميت من مؤتمر دافوس هي  بلغ عدد  (  ال)    -25

 من األمثلة على ألوية المشاة التي تشكلت في المرحلة الثانية لواء حطين  ولواء اليرموك ولواء الرابع  (   ال)   -26

 الثاني التابعة لجهاز األمن العام هي إدارة حماية األسرة    من اإلدارات والوحدات التي تشكلت في عهد الملك عبد هللا (  ال) -27
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 الثاني   المرحلة التي شهدت إدخال الحواسيب للجيش العربي هي المرحلة الرابعة  في عهد الملك عبد هللا (    ال)  -28

 1968الى عام   1921امتدت المرحلة الثالثة من مراحل تطور الجيش العربي من عام   (    ال)  -29

 التشريعية  تعين قائد جيش والمخابرات والدرك من مهام السلطة (   ال)   -30

 ضمان الحقوق والحريات وتطبيق القوانين التي تحددها السلطتين التشريعية والتنفيذية من مهام سلطة القضائية   (     نعم ) -31

 مجموعه من القوانين تلجا أليها الدولة في حاله األزمات وتعلن حاله الطوارئ تعريف لألحكام العرفية   (     نعم) -32

 حزب االستقالل وحزب الشعب األردني وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني اهم األحزاب بعهد اإلمارة    (   نعم )   -33

 ضابط  70بقيادة جون كلوب   ن بلغ عدد ضباط البريطانيي  (    ال)  -34

 المرحلة التي تميزت بتطور ملحوظ بالتسليح وتدريب هي الرابعة  (     نعم) -35

 استمرار سالح جو بنظام قواعد عسكريه تم بالمرحلة الخامسة   (    نعم)  -36

 الحرب التي شارك فيها الجيش على جبهة سوريه هي النكسة   (    ال)   -37

 توفير البيئة المالئمة للمواطن وحماية المؤسسات من مهام الدرك    (   نعم)   -38

 محدودية الموارد المائية من مشكالت الصناعة   (   ال)   -39

 مشكلة عدم االستقرار السياسي مشتركة بين قطاعين السياحة والزراعة  (     ال) -40

 األوضاع اإلقليمية التي تحد من التصدير من مشكالت الصناعة   (    نعم)  -41

 المدينة بدأت فيها مؤتمرات منتدى االقتصادي هي مدريد  (    ال)  -42

 يوم    14المدة التي حددت لبدء المستثمر بعمله من خالل النافذة االستثمارية هي   (   نعم)   -43
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 االوراق النقاشية 

 المملكة األردنية الهاشمية 
 وزارة التربية والتعليم 

 واالختبارات  االمتحاناتإدارة  
 العامة  االمتحاناتقسم 

 2021امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 
 

 1المبحث: تاريخ االردن ف
  كاديمية والمهنية الفروع األالفـــرع: جميع 

 2:      00مدة االمتحان :   
   /    /اليوم والتاريخ :    

 

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من اسباب نشر جاللة الملك لالوراق النقاشية  ( 1
االيمان بالمواطن كشريك في   - أ

 صنع القرار 
التواصل المباشر مع   - ج استكمال لمسيرة االصالح  - ب

 االردنيين 
 ،اجراء االنتخابات - د

 : نختلف وكيف نتخذ القرارات هي الورقة النقاشيةالورقة النقاشية التي تناولت مسألتين كيف  ( 2
 . الرابعة -د . الثالثة  - ج . الثانية -ب . االولى  -أ

 :  الورقة النقاشية التي دعت للمارسات لتجذير الديمقراطية هي الورقة النقاشية   ( 3
 . الرابعة -د . الثالثة  - ج . الثانية -ب . االولى  -أ

 : الديمقراطية حسب الورقة النقاشية االولىاحدى البدائل االتية ال تعتبر من الممارسات لتجذير  ( 4
افراد المجتمع شركاء  -أ

 في تضحيات والمكاسب 
المواطنة مرتبطة   -ب

 بالمساءلة 
االختالف في الراي ال   -ج

 يعني الفرقة 
 االنخراط الفاعل  - د

 : احدى البدائل االتية تعتبر من الممارسات لتجذير الديمقراطية حسب الورقة النقاشية االولى  ( 5
 . تعميق ديمقراطية  -د ،احترام االراء - ج سيادة القانون   -ب االنخراط الفاعل -أ

 اساس العالقة بين ابناء الشعب االردني كما حددته الورقة النقاشية االولى هو :  ( 6
 جميع ما ذكر -د االنتماء  - ج لقومية ا -ب الوحدة والمساواه  -أ

 االحترام هو : من خالل دراستك للورقة النقاشية االولى فأن اعلى درجات  ( 7
    ،تفهم اراء االخرين وقبول االختالف  - ب . االلتزام باالستماع لالراء  - أ

 الشراكة في تضحيات والمكاسب  - د . الوحدة والمساواه  - ج

 : تحفيز المواطنين للدخول بحوار بناء حول القضايا الهامة و المشاركة في صنع القرار هو تعريف  ( 8
 سيادة القانون  -د . االوراق النقاشية  - ج . االنتماء -ب ،المواطنة الفاعلة -أ

 : هي للوصول للحكومات البرلمانية الورقة النقاشية التي تناولت عددا من المحاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية وتطويرها  ( 9

 الرابعة.  -د الثالثة.  - ج ، الثانية -ب االولى.  -أ
 : النقاشية الثانيةاحدى البدائل االتية من االمور التي اكد عليها جاللتة لتطوير نظامنا الديمقراطي في الورقة  ( 10

 . االنخراط الفاعل  - د . حماية حقوق المواطن  - ج بروز احزاب وطنية فاعلة  - ب . صون حقوق االقليات  - أ

 : احدى البدائل االتية من االمور التي اكد عليها جاللتة لتطوير نظامنا الديمقراطي في الورقة النقاشية الثانية ( 11
 . االنخراط الفاعل  -د . حماية حقوق المواطن  - ج تطوير جهاز الحكومي   -ب . صون حقوق االقليات  -أ
 احدى البدائل االتية ال تعتبر من المبادئ الراسخة للنهج االصالحي التي اكدت عليها الورقة نقاشية الثانية:  ( 12

 ، التسامح -د . حماية حقوق المواطن  - ج التعددية السياسية   -ب . صون حقوق االقليات  -أ
 االتية ال تعتبر من المبادئ الراسخة للنهج االصالحي التي اكدت عليها الورقة نقاشية الثانية: احدى البدائل  ( 13

 ، سيادة القانون - د فرصة عادلة للتنافس  - ج تقوية مؤسسات المجتمع  - ب الفصل وتوازن بين سلطات  - أ

 في الورقة الثالثة: احدى البدائل االتية ال تعتبر من القيم الضرورية النجاز التحول الديمقراطي كما جاء  ( 14
 احترام االراء،  -د . فرصة عادلة للتنافس  - ج حماية حقوق المواطنين  -ب الفصل وتوازن بين سلطات  -أ
 احدى البدائل االتية تعتبر من المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول للحكومات البرلمانية بالورقة الثالثة:  ( 15

 .    تفهم اراء االخرين وقبول االختالف  - ب الجهاز الحكومي على اساس المهنية والحياد  عمل تطوير  - أ
 . الشراكة في تضحيات والمكاسب - د . التعددية السياسية  - ج
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 احدى البدائل االتية ال تعتبر من القيم الضرورية النجاز التحول الديمقراطي كما جاء في الورقة الثالثة:  ( 16
 ، صون حقوق االقليات-د . اهمية التعددية - ج .   القانونسيادة   -ب . التسامح  -أ

 احدى البدائل االتية تعتبر من المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول للحكومات البرلمانية بالورقة الثالثة:  ( 17

 . القانون سيادة  -د . فرصة عادلة للتنافس  - ج . تقوية مؤسسات المجتمع -ب ، الفصل وتوازن بين سلطات -أ

 :   احدى البدائل االتية ال تعتبر من اطراف العملية السياسية كما ذكرت بالورقة النقاشية الثالثة ( 18
 مجلس االعيان - د لملكية الهاشمية ا -ج مجلس نواب والوزراء -ب المواطن /االحزاب  -أ

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من االدوار المنتظرة من االحزاب السياسية  ( 19
   .  االلتزام بالعمل الجماعي والمبادئ المشتركة  - ب   . توجهات االطياف السياسية تعكس  - أ

 ، الشراكة في تضحيات والمكاسب - د .تطوير رؤية وطنية للحياة السياسية - ج

 : حسب الورقة الثالثة احدى البدائل االتية ال تعتبر من االدوار المنتظرة من االحزاب السياسية  ( 20
 ، االلتزام بسيادة القانون - ج تطوير برامج تستجيب لتطلعات مواطنين  - ب وطنيةتبني سياسات وبرامج  -أ
 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من االدوار المنتظرة من مجلس النواب حسب الورقة الثالثة  ( 21

 منح ثقة للوزارة  - د موازنة بين معارضه وتعاون  - ج الموازنة بين المصالح - ب خدمة صالح العام  - أ
 : البدائل االتية ال تعتبر من مسؤوليات المنتظرة من رئيس الوزراء حسب الورقة الثالثةاحدى  ( 22

 ، تعين مجلس محافظة - د الشفافيه وحكم رشيد  - ج مميز  معايير للعمل الحكومي - ب نيل الثقة ومحافظة عليها  - أ

 : تحقيقها حسب الورقة الثالثة احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمور التي تحرص الملكية الهاشمية على   ( 23
 ، محاسبة الوزراء - د المدافعه عن قضايا الوطن  - ج . حماية القيم االردنية  - ب . استشراف المستقبل  - أ

 : احدى البدائل االتية ال تعتبر من االمور التي تحرص الملكية الهاشمية على تحقيقها حسب الورقة الثالثة  ( 24
   .  حماية المنظومة الوطنية للعداله والنزاهه  - ب المحافظة على دور الملك كقائد يحمي المجتمع.   - أ

   الموازنة بين مسؤولية التعاون والمعارضة، - د صوت االردنيين وخصوصا الفقراء.  - ج

 لنشر روح الثقة على التمييز واالبداع: تحقيقها على من االمور التي تحرص الملكية الهاشمية احدى البدائل االتية ليست  ( 25

 دعم الرياضة،  -د . قصص النجاح  - ج  تقدير الجهود وانجازات  - ب  . تبني المبادرات  -أ
 : احدى البدائل االتية ليست من مهام المواطن كما وردت في الورقة النقاشية الثالثة  ( 26

   .  اقتراح افكار وحلول بديلة  - ب البحث عن الحقيقة ومتابعة القضايا الوطنية.   - أ
 خدمة الصالح العام،  - د ان تكون معرفتة مبنية على الحقائق وليس على االشاعات.  - ج

 : من اطراف العملية السياسية ووصفة الملك عبدهللا الثاني باللبنة االساسية في بناء الديمقراطية في الورقة الثالثة ( 27

 لمواطن ا -د الحزب  - ج رئيس الوزراء  -ب النائب  -أ

 :  الورقة النقاشية التي ركز جاللتة من خاللها على المواطنة الفاعلة لما لها من اثار ايجابية في المشاركة السياسية ( 28

 الرابعة - ج الخامسة -ب االولى  -أ
 الفاعلة: احدى البدائل االتية ليست من االسس التي لخصها جاللة الملك للمواطنة  ( 29

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

 :حسب ورقة رابعة حياه السياسيةالاحدى البدائل االتية ليست من الممارسات ديمقراطية التي تجب على مواطن حتى تزدهر  ( 30
   .   الشراكة في التضحيات والمكاسب - ب احترام الراي االخر.   - أ

 االختالف في الراي ال يعني الفرقة،  - د والحلول الوسط ورفض العنف. تبني الحوار   - ج

 : حياه السياسية حسب ورقة رابعةالديمقراطية التي تجب على مواطن حتى تزدهر الاحدى البدائل االتية من الممارسات  ( 31

 االنخراط الفاعل، - د تطوع في نشاط.  - ج حملة ترويجية.  - ب االنظمام الى حزب.  - أ
 :حسب ورقة رابعة صور مشاركة الفاعلة للمواطن في الحياه المدنية والسياسية بصوره يوميه من   ليست البدائل االتيةاحدى  ( 32

 ، مسؤولية المشاركة - د تطوع في نشاط مدني.  - ج حملة ترويجية لقضية.  - ب االنظمام الى حزب.  - أ

 : ضمنت محطات االنجاز التشريعي والمؤسسي هي الورقة  الورقة النقاشية التي ت ( 33
 الرابعة -د الثالثة  - ج الخامسة -ب األولى  -أ

 ؟   احدى البدائل االتية ال تعتبر من محطات االنجاز التشريعي حسب الورقة الخامسة ( 34
   .  التقدم النوعي في مجلس النواب في نظامة الداخلي   - ب اقرار تعديالت دستورية رسخت الفصل والتوازن بين السلطات    - أ

 ، انشاء محكمة دستورية - د تعزيز الحريات واستحداث مؤسسات وايجاد تشريعات جديده .  - ج

 :خامسة الورقة الحسب  نزاهة االنتخاباتمن محطات االنجاز المؤسسي وحازت على االحترام لدورها الرائد في ضمان  ( 35

 مجلس المحافظة  - د الالمركزية -ج هيئه مستقلة لالنتخابات  -ب محكمة دستورية  -أ
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 خامسة :الورقة الحسب   وتختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على القوانينمن محطات االنجاز المؤسسي  ( 36

 مجلس المحافظة  -د الالمركزية - ج هيئه مستقلة لالنتخابات  -ب محكمة دستورية  -أ
 :  احدى البدائل االتية ليست من االهداف التي ارادها جاللتة من الورقة النقاشية الخامسة ( 37

   .  تطوير القطاع العام والجهاز الحكومي  - ب اقرار تعديالت دستورية رسخت الفصل والتوازن بين السلطات    - أ
 قوانين سياسيه رئيسية. تطوير  - د تحقيق الدور الفاعل لالحزاب .  - ج

 :  احدى البدائل االتية ليست من االهداف التي ارادها جاللتة من الورقة النقاشية الخامسة ( 38
   .    قيام مؤسسات المراكز والجامعات  - ب انشاء محكمة دستورية  - أ

 . للتحديات االسهام في انتاج افكار وابحاث وحلول   - د االستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية  .  - ج

 الورقة النقاشية التي ابتدأ فيها جاللة الملك بالحوار حول مفهوم دولة القانون والحقوق والمواطنة هي الورقة:  ( 39
 . السابعة -د . الثانية - ج السادسة، -ب . األولى  -أ
 دولة القانون التي تستند الى حكم الدستور واحكام القوانين في ظل ثوابت دينية وشرعية هو تعريف:  ( 40

 الدولة المتحدة  -د الديمقراطية  - ج سيادة القانون  -ب الدولة المدنية،  -أ
 : احدى البدائل االتية ليست من مرتكزات الدولة المدنية "دولة القانون" حسب الورقة النقاشية السادسة  ( 41

 نتماء،اال -د تحديد الحقوق وواجبات  -ج .ي االخرألتعددية ورا -ب . المواطنة الفاعلة -أ
 : من خالل دراستك للورقة النقاشية السادسة ان مسؤولية تطبيق سيادة القانون بعداله ونزاهه يعتبرمن اداور    ( 42

 مجلس الوزراء.  -د القضاء.  - ج الدولة -ب المواطن.  -أ
 : االنتقائيةمن خالل دراستك للورقة النقاشية السادسة من الذي يجب علية ان يتحمل ممارسة سيادة القانون بعيدا عن  ( 43

 مجلس الوزراء.  -د القضاء.  - ج الدولة -ب المواطن.  -أ
 : المعبر الحقيقي الذي تبنى عليه الديمقراطيات واالقتصادات حسب الورقة السادسة هذا المعبر قائم على  ( 44

 الدولة المتحدة.  -د الديمقراطية.  - ج سيادة القانون،  -ب احترام الحقوق.  -أ
 يومية تبسط مفهوم سيادة القانون : الورقة النقاشية التي تناولت حوادث  ( 45

 . الثانية - ج السادسة، -ب . األولى  -أ
 : لفت جاللة الملك بالورقة السادسة ان الحالة المروعه والمحزنة التي يعيشها العديد من دول المنطقة هي لغياب ( 46

 الديمقراطية.  - ج سيادة القانون،  -ب احترام الحقوق.  -أ
 :  الميزان لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز العدالة االجتماعية حسب الورقة النقاشية السادسة احدى البدائل االتية ليست من  ( 47

 الديمقراطية.  - ج سيادة القانون.  -ب . متطلب لحقوق االغلبيةضمان حقوق االقلية  - أ
  :النقاشية السادسة احدى البدائل االتية ليست من مكامن الخلل التي اشار اليها جاللة الملك في الورقة  ( 48

   .  تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهه وعدالة  - ب عدم ارتقاء االداء واالنجاز في الجهاز االداري لما نطمح اليه  - أ
 اكفاء وحرمان للتعينات.  التجاوز على المؤسسات بموظفين غير - د والديمقراطية،   لدولةغياب سيادة ا - ج

 :    النتائج المترتبة على تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بعداله ونزاههاحدى البدائل االتية ليست من  ( 49
 ،عدم التقيد بالتعيينات  - ج . استمرار انتهاك القانون  -ب . الفساد واضعاف المواطنة  -أ

 : احدى البدائل االتية ليست من الحلول التي طرحها جاللتة بالورقة النقاشية السادسة  ( 50
   .  نبذ الواسطة والمحسوبية   - ب سيادة القانون. تطوير االدارة وارساء  - أ

 احالة المقصرين للسلطة القضائية،  - د خضوع المؤسسات واالفراد للتقيم وتطوير.  - ج

 : تعريف ل  سلوكيات تفتك بالمجتمعات وتقوض قيم العدالة والمساواة وتكافئ الفرص والمواطنة الصالحة  ( 51
 القانون. سيادة  - ج الفساد.  -ب الواسطة والمحسوبية، -أ

 : المعيار الذي حددة جاللة الملك للتعيينات كما ورد بالورقة النقاشية السادسة هو   ( 52
 . التأهيل العلمي -د . سيادة القانون  - ج . العدالة والنزاهه  -ب   ،الكفاءة والجدارة -أ

 : النقاشية السادسة احدى البدائل االتية ليست من المطالب التي طالب بها جاللة الملك المواطن بالورقة  ( 53
   ، نبذ الواسطة والمحسوبية   - ب يعبر عن حبة لبلدة من خالل احترام القوانين.  - أ

 حذير من التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية. الت - د ان يكون مبدأ سيادة القانون االساس في السلوك والتصرفات.  - ج

   بأجهزة الدولة ومؤسساتها واشار اليه جاللته بالورقة السادسةمن االثار التي يخلفها ضياع الحقوق واضعاف الثقة  ( 54
 العدالة. -د المحسوبية.  - ج الواسطة.   -ب تساهل بتطبيق القانون  -أ
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 :   الورقة النقاشية التي سعت الى التميز العلمي واالدبي والمهني ودعت لتشجيع لغة الحوار وتقبل الراي االخر ( 55
 الرابعة.  -د الثالثة.  - ج السابعة،  -ب االولى.  -أ

 الورقة النقاشية التي تطرق فيها جاللة الملك الى اهمية الموارد البشرية:  ( 56
 االولى.  -د الخامسة.  - ج السابعة،  -ب السادسة.  -أ
 :    احدى البدائل االتية ال تعتبر من الطرق التي دعا اليها جاللتة لتطوير المؤسسات التعليمية بالورقة السابعة ( 57

   ،   االهتمام بالموارد البشرية  - ب . االبداع وتنمية القدرات وتعلم اداب االختالف التشجيع على  - أ
 . تنمية قدرات المؤسسات التعليمية التي تشجع على الفهم  - د . الجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل وتخطيط  - ج

 :    ر المؤسسات التعليمية بالورقة السابعةاحدى البدائل االتية ال تعتبر من الطرق التي دعا اليها جاللتة لتطوي ( 58
   ، العدالة وتكافئ الفرص  - ب االهتمام بالمعلم ركن العملية التعليمية .  - أ

 استحداث منظومة تعليمية حديثة ومناهج دراسية تفتح االفاق .  - د ان تفتح االفاق امام ابنائها ليتفوقوا في كل علم وفن.  - ج

 : حسب الورقة السابعةاحدى البدائل االتية ليست من الوسائل او الطرق التي اشار اليها جاللتة النتاج مجتمع معرفة  ( 59

 االهتمام بالمعلم ،  - ج تحويل جامعات ومدارس لمصانع للعقول. -ب العدالة وتكافئ الفرص .  -أ

 لتطوير العملية التعليمية كما جاء بالورقة السابعة احدى البدائل االتية ليست من االمور التي حددها جاللة الملك  ( 60
 الخبرات الخارجية، - ج لغة القران الكريم .  -ب روح الحضارة العربية واالسالمية.  -أ

 :   العداد اجيال نقية هو ركن العملية التعليمية واكد جاللته على حصولة على المهارات  ( 61
    المعلم، - ج الجامعات.  -ب المدارس. -أ
 : احدى البدائل االتية ليست من االمور التي تحقق نهضة تعليمية كما ورد بالورقة النقاشية السابعة   ( 62

 . تأمين االحتياجات لبناء القدرات - أ
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 ج د  أ ب أ أ د  ج د  أ أ د  ب ب ج ب ج أ ب ب ب ج أ أ د 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 

 أ ب ج د  أ ب أ ب ب ب ج ب أ ب ب ب ج ج أ د  د  د  د  د  أ

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 أ أ ب أ أ ب أ ب ب أ أ د  أ د  ب ب ب ب ب ب د  أ د  ب د 

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 

 ب أ أ ب ج ج د  د  ج ج د  أ أ ج ب أ ج ب ب ب د  ج ب أ د 

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 

 د  أ أ د  ج أ أ أ ب ب د  ب د  أ أ أ أ أ د  أ د  أ ب ب ج


