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 ( الثاني/  الشهر االول  )الفصل: 
 

 االجابة باستخدام الماسح الضوئي  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة : 

 :يثمل مؤسسة العرش في المملكة األردنية الهاشمية  -1

  مجلس الوزراءد(              مجلس الوصايةج(              الملكب(              مجلس النوابأ( 

 عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك : -2

 د( عون بن عبد هللا   طالل         ب( عبد هللا األول          ج( عبد هللا الثاني        أ( الحسين بن 

 عرش المملكة وراثي كما جاء في المادة : -3

  1د(                      24ج(                       28ب(                         26أ( 

 كافة : صاحب الوالية العامة على شؤون الدولة  -4

أ( مؤسسة العرش           ب( مجلس األعيان            ج( مجلس الوزراء            د( الديوان 

 الملكي

 يتقدم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب خالل : -5

 د( ثالثة أسابيع       ج( أسبوعين                 ب( شهر                       أ( أسبوع           

 البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة و نسأل عنه من :  -6

 د( مجلس الوزراء     ج( مجلس النواب     مجلس القضاء            أ( الديوان الملكي           ب(

 مصدر السلطات في الدولة األردنية : -7

 د( األمة       ج( مجلس الوزراء                 أ( الملك                      ب( مؤسسة العرش   

 : الحد األعلى لعدد أعضاء مجلس األعيان  -8

                    مجلس النوابأعضاء ضعف عدد ب(              النواب مجلسأعضاء نفس عدد أ( 

 د( ربع عدد أعضاء مجلس النواب   مجلس النوابأعضاء نصف عدد  ج(

 

  

  االسم

 نوياالثاني ث الصف
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  اليوم
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 حصة صفية مدة االمتحان

 /100 العالمة



 يعني القضاة ويرقون ويزعلون بقرار يصدر عن : -9

 د( المجلس القضائي   ج( المجلس االستشاري      أ( الديوان الملكية        ب( مجلس الوزراء      

 المحاكم في األردن نظامية و دينية و : -10

   ب( خاصة                    ج(شرعية                       د(استئناف    أ( طوائف           

 مجالس تشريعية عددها :  1946إلى  1929 تشكلت في الفترة من -11

  د( سبعة           ج( ستة                 ب( خمسة         أ( أربعة

 تم إعادة النظر في قانون االنتخاب بعد : -12

 د( االستقالل         ج( وحدة الضفتين                1967ب( حرب عام         تشرينأ( حرب 

 تلة إئتالفية حزبية في المجلس النيابي :ظهرت أكبر ك -13

   ج( خامس                د( سادس          ب( رابع                     أ( ثالث          

 على : 1956حصل مرشحو األحزاب في انتخابات عام  -14

    مقعد   40د(           مقعد        28مقعد              ج(  26ب(      مقعد        24أ( 

 تم حل معظم المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها الدستورية في الفترة بين : -15

  1978 -1946د(               1967 -1946ج(            1986 -1946ب(           1948 -1946أ( 

 المجلس النيابي الذي مددت فترته ألكثر من مرة هو المجلس : -16

  ب( ثامن                    ج( تاسع                        د( عاشر                       أ( سابع

 آخر مجلس نيابي جمع الضفتين الشرقية والغربية هو : -17

 ب(سابع                            ج( ثامن                     د( تاسع     أ( سادس          

 مشروع االتحاد الوطني األردني كصيغة بديلة عام :تم إنشاء استحداث  -18

 1973د(                       1972ج(                      1971ب(               1970أ( 

 إلى عام : 1978استمر المجلس الوطني االستشاري من عام  -19

 1989د(                     1984ج(                      1983ب(             1982أ( 

 

 



تشكل المجلس الوطني االستشاري بتنسيب من  -20  

د( مجلس النواب            ج( مجلس االعيان            ب( مجلس الوزراء          أ( الديوان الملكي    

  وسمي   1984مجلس االمة الذي اجتمع بدورة استثنائية عام  -21

د( الثاني عشر            ج( الحادي عشر             ب( العاشر                       أ( التاسع   

وفاة  1984من اسباب اجتماع مجلس االمة بدورة استثنائية عام  -22  

نواب  10د(           نواب      8ج(           نائب     12ب(          نواب    9ا(   

تم تمديد مدة المجلس النيابي التاسع بعد انتهاء مدته عام   -23  

  1984د(              1971ج(              1972ب(               1967ا( 

 النيابي الذي يعد بداية  مرحلة جديدة في مسيرة الديموقراطية هو  المجلس -24

 د( الثاني عشر           ج( الحادي عشر           ب( العاشر      ا( التاسع 

 اخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين هو المجلس  -25

 د( الرابع عشر         ج( الثالث عشر      ب( الثاني عشر    ا( الحادي عشر

 تم انتخاب المجلس النيابي الخامس عشر عام  -26

 2011د(                  2007ج(              2005ب(       2003ا(

 وفقا لقانون انتخاب معدل اقر في عام  2013تم انتخاب المجلس النيابي السابع عشر عام  -27

 2012د(                     2011ج(                    2009ب(       2007ا( 

 تم تخصيص عدد من المقاعد النيابية للنساء ضمن الكوتا ويبلغ عددها  -28

 مقعد  15د(   مقاعد  10ج(    مقعد  45ب(   مقعد  30ا( 

 الجهة التي تقرر اجراء اي انتخابات داخل المملكة هي  -29

 واب د( مجلس الن         ج( مجلس االعيان         ( مجلس الوزراء  ب ا( الديوان الملكي 

 تم الغاء قانون الصوت الواحد  واعتماد القائمة النسبية المفتوحة عام  -30

 2016د(                  2014ج(                   2012ب(        2010ا( 

 هو حزب  1921الحزب الذي شكل اول حكومة اردنية عام   -31

 مة د( األ          ج( الالمركزية           ب( االستقالل  ا( الشعب 



 بدأت االحزاب  في االردن بصبغة  -32

 ممية أد(                 ج( قومية                وطنية  (ب   ا( دينية

 في االردن ماعدا  القومية حزاب اكل مما يلي من مطالب األ -33

                                                           ب( رفض وعد بلفور                      ا( انهاء االنتداب 

 د( الوحدة العربية       ج( رفض الهجرة اليهودية

 السماح بتشكيل االحزاب السياسية والجمعيات التي ساهمت بالحكومات البرلمانية وفق دستور تم  – 34

 1952د(     1951ج(     1947ب(    1928ا( 

 عرفت حكومة سليمان النابلسي باسم  الحكومة  -35

 د( الماركسية                 ج(  الدينية                   ب( القومية      ا( الوطنية 

 جمعية تم ايقاف جميع االحزاب عند اعالن االحكام العرفية باستثناء االخوان المسليمين بحكم انها  -36

 د( خيرية سياسية               ج( تابعة لدائرة االفتاء        ب( خيرية اجتماعية  ا(  تابعة لالوقاف 

 عة عند اعالن االحكام العرفية هي السلطة التي تمنح صالحيات واس -37

 د( الديوان الملكي                  ج( القضائية                ب( التشريعية  التنفيذية ا( 

 كل مما يلي من ابرز مظاهر مرحلة التحول الديموقراطي ماعدا   -38

  1952د( دستور  ج( صدور الميثاق الوطني  ب( اطالق الحريات العامة  ا( تعديل قانون االحزاب 

 ماعدا  1991كل مما يلي من مباديء الميثاق الوطني  -39

 ب( انهاء االنتداب البريطاني  ا( احترام قواعد العمل الديموقراطي 

 د( ضمان الحريات             ترسيخ قيم التسامح ج( 

 صدر قانون االحزاب االردني عام  -40

  1992د(            1991ج(         1990ب(    1989ا(

 بحيث اليقل عدد المؤسسين للحزب عن  2007عدل قانون االحزاب عام  -41

 عضو  400د(           عضو  350ج(              عضو  250ب(       عضو  500ا( 

 عدل قانون األحزاب ليصبح عدد المؤسسين : 2015في عام  -42

 عضو  250عضو                د(  350ج(   و عض 150عضو        ب(  500أ( 



 كل مما يلي من صالحيات الملك ما عدا : -43

 أ( إبرام المعاهدات واإلتفاقيات         ب( تعيين رئيس مجلس األعيان   

 ج( المصادقة على القوانين             د( إدارة شؤون الدولة

 كل مما يلي من صالحيات الملك ماعدا : -44

 ب( اختيار ولي العهد             إصدار ألقاب الشرف ومنح األوسمةأ( 

   ج( تطبيق القوانين واألنظمة                د( تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات

 الدعوةإلى إجراء االنتخابات البرلمانية من صالحيات الملك المرتبطة بالسلطة : -45

  ج( القضائية                    د( األمنية              أ( التنفيذية        ب( التشريعية   

 يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام : -46

 أ( الملك         ب( مجلس األعيان      ج( مجلس النواب           د( المجلس القضائي األعلى  

 كل مما يلي من مهام مجلس الوزراء ماعدا : -47

                                                  ب( اقتراح مشاريع القوانين               ازنة   أ( إعداد المو

 ج( إدارة شؤون الدولة      د( إقرار الموازنة العامة

 كل مما يلي من اختصاصات مجلس األمة ما عدا : -48

                                                        أ( تشريع القوانين        ب( مسائلة الحكومة        

 ج( إقرار الموازنة       د( تنفيذ السياسة العامة للدولة 

 تحقيق االستقرار والتوازن داخل المجتمع من مهام السلطة : -49

 د( التشريعية          ج( الديوان الملكي            ب( القضائية              أ( التنفيذية                

                      إحداث التغيير اإليجابي بالصورة التي تتوافق مع أهداف المجتمع و طموحاته -50

 من اختصاصات السلطة :

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

 

 

 

 

 



 

 

 

  


