نموذج ( ب )

 .1كلف رشيد طليع بتشكيل أول حكومة في شرق األردن في:
ب/2 -اذار 1921/
أـ  / 11نيسان  1921 /م.

د / 2 -اذار1920/

ج/11 -نيسان 1920/

 .2واحدة من التالية ليست من بنود المؤتمر الوطني االول :
أ -االمارة االردنية مستقلة برئاسة االمير فيصل
ب -ال يعترف شرق االردن بمبدأ االنتداب االبوصفه مساعدة نزيه
ج -االنتخابات حرة مصونة
د -كل تشريع استثنائي اليقوم على العدل باطال
 .3توجه االمير عبدهللا بن الحسين ورئيس الوزراء  .................إلى بريطانيا :
د -حسين الطراونة
ج -ابراهيم هاشم
ب -رشيد طليع
أ -كايد العبيدات
 .4الملك الهاشمي الذين لقب بالباني ( مرحلة البناء و التطوير ) :
ج -الملك عبدهللا الثاني
ب -الملك حسين
أ -الملك طالل.

د -الملك عبد هللا االول

 .5ما داللة اللوان االحمر في الراية األردنية :
أ -الدولة العباسية
ب -رمز راية الدولة األموية
ج -رمز راية آل البيت  ،ثم اتخذتها الدولة الفاطمية
د -رمز راية األسرة الهاشمية
 .6يرمز الراياتان في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى :
أ -نظام الحكم في المملكة االردنية الهاشمية نظام ملكي وراثي
ب -العرش الهاشمي
ج -راية الثورة العربية الكبرى
د -يمثل القوة والبأس والعلو  ،ويرمز لونه لراية الرسول صلى هللا عليه وسلم
 .7عارضت الحركة الصهيونية مشروع سوريا الكبرى بسبب :
ب -مطامعها التوسعية
أ -مصالحها االستعمارية

ج -المصالح القطرية

 .8واحدة من اآلتية ال تعد من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية :
ج -العراق
ب -تونس
أ -األردن

د -التوجهات االدارية

د -مصر

 .9من انجازات الملك طالل :
أ-صدور دستور  1947ب -صدور دستور  1952ج -الغاء المجالس التشريعية
 .10ليست من انجازات الملك الحسين بن طالل الداخلية :
ب -تعريب قيادة الجيش
أ -تعزيز النهج الديمقراطي

ج -التعديل الدستوري

 .11ليست من الدول المشاركة في مجلس التعاون العربي :
ج -العراق
ب -سوريا
أ -االردن

د -مصر

د -انشاء المحكمة الدستورية
د -صدور دستور 1947

 .12الكتاب الذي ألفه جاللة الملك عبدهللا الثاني وعبر فيه عن رؤيته لتحقيق السلم العادل والشامل في المنطقة العربية
ب -جواب السائل عن الخيل األصائل
أ -المذكرات
د -فرصتنا األخيرة  :السعي نحو السالم في وقت الخطر
ج -األمالي السياسية

 .13المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة انشأت عام  ، .........تتألف من مجموعة من القضاة مدتها )  ( 6سنوات
غير قابلة للتجديد  ،مختصة بالرقابة على دستورية القوانين وتكون أحكامها نهائية وملزمة للسلطات جميعها
هي:
د2018 -
ج2015 -
ب2020 -
أ2011 -
 .14شارك االردن في مجلس االمن في العضوية الغير دائمة في عام  2015-2014للمرة :
د -الرابعة
ج -الثالثة
ب -الثانية
االولى
 .15يعد مفتاح مدينة القدس :
ب -باب الواد
أ -نابلس

ج -رام هللا

د -طول كرم

 .16واحدة من التالية ليست من اسباب حرب حزيران : 1967
أ -فتح مصر لمضائق تيران على البحر األحمر في وجه المالحة اإلسرائيلية.
ب -رغبة اسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين.
ج -تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية.
د -رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر األردن.
 .17هي معركة بين الجيش العربي األردني والجيش واالسرائيلي ,استطاع الجيش العربي األردني إحراز أول نصر عربي
على الجيش االسرائيلي الذي حاول العبور إلى األردن في  /21آذار  1968/و  ،وتحطيم أسطورة التفوق العسكري
إلسرائيل ومقولته بأنه ) الجيش الذي ال يقهر):
د -تشرين الثاني .
ج -الكرامة
ب -النكسة
أ -النكبة
 .18الشخصية التي رفضت المشاريع والمخططات(معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور) والمساومات البريطانية التي ال
تقود إلى دولة عربية واحدة شاملة لألقطار العربية كلها وفي مقدمتها فلسطين و تفضيله النفي على أن يفرط بحقوق
األمة االسالمية والعربية أو بأي شبر من أراضيها المقدسة :
د -الملك فيصل
ج -توفيق ابوالهدى
ب -نوري السعيد
أ -الشريف الحسين بن علي
 .19نجح بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر على قائمة :
ج -اليونسكو
ب -محكمة العدل الدولية
أ -الجمعية العمومية
 .20تم توقيع وثيقة البيعة للشريف الحسين بن علي عام  ...م رسميا :
ج1924 -
ب – 1908
أ1920 -

د -مجلس االمن
د1928 -

 .21هو ما دار عليه السور من أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على  144دونم  ،إضافة إلى ما عليها من أبنية ومساجد
وساحات ومصاطب وقباب تحت األرض وفوقها:
د -القدس
ج -المسجد االقصى
ب -الحرم االبراهيمي
أ -مسجد قبة الصخرة
 .22االعمار الذي تم فيه إعادة تصفيح مسجد قبة الصخرة بحوالي  5000صفيحة ذهبية على نفقة الملك الشخصية و
إجراء ترميمات في ساحة الحرم القدسي تضمنت قبة السلسلة والمتحف اإلسالمي ومبنى باب الرحمة .هو :
د -االعمار الرابع
ج -االعمار الثالث
ب -االعمار الثاني
أ -االعمار االول
 .23الملك الذي اصدر رسالة عمان هو :
ب-الملك عبدهللا الثاني
أ -الملك الحسين

ج-الملك طالل

د-الملك عبدهللا األول

 .24ليست من القواسم المشتركة بين إتباع الديانات كما بينتها رسالة عمان :
د -الرحمة
ج -الغلو
ب -األمن
أ -السالم
 .25الوسائل التي دعت رسالة عمان إلى تطبيق التسامح عديدة واحدة من التالية ليست منها :
أ -إحترام حقوق اإلنسان وحرياته لتحقيق العدالة  ،وحفظ الكرامة اإلنسانية.
ب -اإلحترام المتبادل بين أتباع األديان والمذاهب.
ج -تعزيز مفهوم الحوار والعيش المشترك والمحبة بين الشعوب
د -القيام على العنف و التعصب و الغلو
 .26مجموعة من األفكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد األفراد في اتخاذها وتتجاوز ما هو مألوف أو سائد أو متفق
عليه .
د -االرهاب
ج -الوسطية
ب -التطرف
أ -التسامح
 .27ومن أنواعه التطرف المذهبي باإلضافة للتطرف لدين معين
ج -التطرف السياسي
ب -التطرف الديني
أ -التطرف الفكري

د -التطرف األخالقي

 .28ليست من دور المواطن في مواجهة التطرف :
أ -الدفاع عن أرض الوطن والتضحية في سبيله.
ب -الدفاع عن مكتسبات الوطن المادية أو المعنوية قديمها وحديثها.
ج -التسلح بالجهل والحصول على المعلومات بالطرق الغير صحيحة .
د -الرجوع إلى المصادر الموثوقة للتأكد من أي معلومة مثل دائرة االفتاء.
 .29من صالحيات الملك المرتبطة بالسلطة التشريعية :
ب -تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
أ -اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك .
ج -تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات و القائد االعلى للقوات المسلحة د -تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضاءه
 .30يتقدم مجلس الوزراء ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب من خالل  ........من تشكيله للحصول على الثقة
د-شهرين
ج -اسبوعين
ب -شهر
أ -اسبوع
 .31الركيز االساسية في الحكم للدولة االردنية هي :
ب -سلطة تشريعية
أ -سلطة تنفيذية

ج -سلطة قضائية .

د -المحكمة الدستورية

 .32القضاة يتمتعون إستقاللية تامة إذ يعينون ويرقون ويعزلون في المحاكم النظامية بقرار من المجلس القضائي
ويقترن بـ :
د -قرار مجلس اعيان
ج -قرار مجلس نواب
ب -ارادة ملكية سامية
أ -بقرار مجلس الوزراء
 .33تشتمل المحاكم الدينية على :
ب -محاكم شرعية و طوائف
أ -محاكم نظامية

د -المحكمة الدستورية .

ج -محاكم خاصة .

 .34الحكومة الوطنية  :وهي أول حكومة حزبية إئتالفية تشكلت عام  1956وكان على رأسها  ........حيث حصدوا
(  )26مقعد من اصل (  ) 40مقعد وكانت في المجلس النيابي الرابع :
د -سليمان النابلسي
ج -حسين الطروانة
ب -راضي عناب
أ -ابراهيم هاشم
 .35تم تشكيل المجلس الوطني اإلستشاري عام :
ب1974 -
أ1972 -

ج1976 -

د1978 -

 .36أجري إنتخابات المجلس النيابي السابع عشر حسب قانون 2012
ج2013 -
ب2007 -
أ2003 -
 .37تم تأسيس الهيئة المستقلة لالنتخابات في عام :
ب2007 -
أ2003 -

ج2012 -

د2019 -
د2019 -

 .38الحزب الذي لم يتم إيقافه بسبب توتر األوضاع و اعتبر جمعية خيرية اجتماعية :
ج -حزب االستقالل
ب -حزب الشعب االردني
أ -جماعة األخوان المسلمين

د -حزب الوحدة

 .39ليست من مبادئ الميثاق الوطني عام : 1991
أ -احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات واألحزاب السياسية .
ب -عدم السماح ألحزاب باستئناف عملها والمشاركة في اإلنتخابات
ج -ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات األخرين .
د -الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة .
 .40عدل قانون في  2007األحزاب ليصبح عدد المؤسسين :
د250 -
ج300 -
ب500 -
أ150 -
 .41ليست من التطورات التي مر بها الجيش العربي في المرحلة األولى :
أ -إلغاء قوة األمن العام وإلحاقها بقوة السيارة عام 1923م .
ب -إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام . 1923
ج -تشكيل قوة الحدود وتحويلها إلى قوة البادية .
د -تعريب قيادة الجيش العربي
 .42اول قائد للجيش العربي االردني من اصول عربية هو :
ج -راضي عناب
ب -حسين الطراونة
أ -رشيد طليع
 .43ليست من األلوية التي دخلت على الجيش في المرحلة الثانية :
أ -ألوية الحرس الملكي  .ب -سالح الدروع الملكي  .ج -كتائب المدفعية .

د -رشيد النابلسي
د -ألوية جديدة على الطيران

 .44من المهام التي تقوم بها القوات الخاصة في الجيش العربي األردني :
أ -تصنيع النعدات العسكرية ب -مكلفحة اإلرهاب ج -بناء الجسور د -إصدار الخرائط
 .45ليست من التطورات التي طرأت على الجيش في المرحلة الرابعة :
ب -تأسيس إدارة شؤون الرجال العسكرية
أ -تطور سالح الجوي الملكي
ج -الحاق كلية االميرة منى للتمريض  1998بجامعة مؤتة العسكرية د -المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية
 .46ليست من التطورات التي طرأت على القوات المسلحة في المرحلة الخامسة :
أ -إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام المناطق العسكرية إلى نظام الفرق.
ب -استمرار سالح الجو العمل بنظام القواعد العسكرية وإدخال طائرات نقل وقتال حديثة .
ج -إنشاء مركز أدارة األزمات .
د -استخدام نظام النقل اإلداري .
 .47هو الفرع المسؤول عن تنفيذ مشاريع الزراعية والمائية في القوات المسلحة بالتعاون مع الوزارات المختصة :
د -سالح الجو
ج -سالح الهندسة
ب -سالح االتصاالت
أ -سالح الدفاع

 .48تم تسيير المستشفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في العالم كالعراق وغزة و : .............
د -فرنسا
ج -بريطانيا
ب -افغانستان
أ -روسيا
 .49ليست من واجبات الدفاع المدني :
أ -عدم حماية األرواح والممتلكات العامة وعدم توعية المواطنين بإجراءات الوقاية والسالمة العامة
ب -القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها وإعداد أفراد مؤهلين لهذه العمليات .
ج -توفير وسائل إنذار من الغازات والكوارث وأدواته واإلشراف عليها .
د -تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من قطاعين العام والخاص
 .50من الذي يكلف المخابرات بعملها و تكون ذات طابع سري :
ج -رئيس الوزراء
ب -رئيس االعيان
أ -رئيس النواب

د -قاضي القضاة

 .51واحدة من التالية ليست من اعمال الحكومات بدعم القطاع الزراعي :
ب -تقديم القروض للمزارعين .
أ -إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له .
د -عدم إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية
ج -تقديم الخدمات اإلرشادية والبيطرية .
 .52تم إنشاء السدود والحفائر الحافظة للمياه واحدة من التالية ليست من تلك السدود :
د-الديسي
ج-العرب
ب-الوالة
أ -التنور
 .53متى أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة :
د1928-
ج1927-
ب1926-
أ1925 -
 .54ليست من أبرز مشكالت القطاع الصناعي في األردن
أ -ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات
ب -تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق العالمية .
ج -صغر حجم السوق المحلي .
د -قلة كلفة استيراد مصادر الطاقة .
 .55حسب سلسة مؤتمرات دافوس منح المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله في مدة
ج 13 -يوم
ب 11 -يوم
أ 10 -ايام
 .56ليست من أبرز مشكالت القطاع التجاري
أ -عجز الميزان التجاري األردني .
ج -تحديات اإلنفتاح اإلقتصادي وضعف المنافسة .
 .57بلغ عدد المواقع األثرية في األردن :
ب 12 -الف
أ 11 -الف
 .58توجد الحمة األردنية
ب -الشونة
أ -مادبا
تابعوني على :
صفحة نشمي اكاديمي
جروب فيس بوك  :طلبه األستاذ عبدهللا الخوالدة
واتس اب 0777409080 :
يوتيوب  :نشمي األردن للتعليم

ب -عدم اإلستقرار السياسي واألمني في المنطقة .
د -كبر حجم السوق المحلي

ج 13 -الف
ج-

د 14 -يوم

الطفيلة

د –  14الف
د -االزرق

