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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 6102لعام  ة الشتويالدورة لمبحث الثقافة العامة المستوى الثاني  مع اإلجابة أسئلة مقترحة

          

                                                                                                                              0475/  70/      التاريخ :                 (    ،آسيا الدولية  االكاديمية العربيةالمعالي ،  إكاديمية الحفاظ ،)مدارس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولالســــــــــــــــــــــــــؤال األ

 ) الوحدة الخامسة مخطوطات قمران(وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :   أ( 

                                                 

 .على حجر أم رسما  على قماش يد سواء أكان وثيقة أم رسالة أم كتابا أم حفرا  هي كل ما كتب بخط ال المخطوطة : -7

 

وورق  : هي نصوص ) كتابات دينية ( مكتوبة على رقاع جلدية وألواح نحاسية  مخطوطات البحر الميت ) قمران (مخطوطات البحر الميت ) قمران (  --00

 ترجع في أصلها إلى جماعة من بني إسرائيل عرفت باألسينيين.، البردي 

 

نسبة إلى أسين وتعني باليونانية الصامتين أو الممارسين أو األتقياء أو الورعين ، وقد أطلقت هذه التسمية  : االسينيون -3

 عاشت في خربة قمران قبل الميالدعلى طائفة من بني إسرائيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الوحدة الخامسة مخطوطات قمران( أعط أسباب كل من اآلتية:  ب (

                                   

 هو اختراع الحروف األبجدية والكتابة وأدواتها وخاصة الورق  ظهور المخطوطات وتطورها ؟ظهور المخطوطات وتطورها ؟  -7

    

   بهدفم  ؟ م  ؟ 76677667استيالء إسرائيل على جميع المخطوطات التي كانت في متحف القدس بعد حرب عام استيالء إسرائيل على جميع المخطوطات التي كانت في متحف القدس بعد حرب عام   -0

 إخفاء مضمونها . -أ

 والتحريف. أن الدين اليهودي انطوى على كثير من التناقضألنها تبين زيف االدعاءات اإلسرائيلية  -ب

 

 وقاعات اجتماعات في كهوف  قمران ؟ أو وجود مكتبة  وجود مدابغ للجلود في خربة قمران ؟وجود مدابغ للجلود في خربة قمران ؟  --33

 يدل على أن أصحاب هذه القرية كانوا يقومون بنسخ أسفار العهد القديم والتعاليم التوراتية

 

  م ؟م ؟76757675عقد مؤتمر نيويورك الدولي عام عقد مؤتمر نيويورك الدولي عام  -4

 لكشف ما يدور حول هذه المخطوطات والمؤامرات التي تحاك في الخفاء لمنع تحقيقها ونشرها. 

 

  عض الباحثين أن مخطوطات البحر الميت سيكون لها آثار خطيرة في العالم عض الباحثين أن مخطوطات البحر الميت سيكون لها آثار خطيرة في العالم قال بقال ب     --55

  ؟؟ أهم مكتشفات دينية في العصر الحديثمخطوطات قمران تعد أو   

 كونها تتناول أمورا  دينية في غاية الخطورة .  -ب  ألنها تعد أهم مكتشفات دينية في العصر الحديث  -أ

 أن الدين اليهودي انطوى على كثير من التناقض . -د           يلية وتكشف عن زيف االدعاءات اإلسرائ -ج

 

 من أجل حفظها ومنعها من التلف .من أجل حفظها ومنعها من التلف .    وضعت مخطوطات قمران في جرار فخارية محكمة اإلغالق مطلية بالقطران ؟ --66 

 

  نسخ األسينيون تراثهم وحفظوه في كهوف قمران ؟نسخ األسينيون تراثهم وحفظوه في كهوف قمران ؟ - 77

 مخطوطة على أمل العودة إليها مرة أخرى .  444ان في حوالي نسخ األسينيون تراثهم وحفظوه في كهوف قمر  

 

 ؟اعتزل األسينيين الطوائف اليهودية األخرى اعتزل األسينيين الطوائف اليهودية األخرى   أوعاش األسينيون في كهوف قمران ؟ عاش األسينيون في كهوف قمران ؟  -7

 حاولت الهروب من وجه السلطة الرسمية اليهودية التي زورت الكثير من النصوص التوراتية لخدمة السياسة  -أ

 هذه الطائفة وبين الرومان . ها العداء الذي كان بين -ج    .لديانة اليهودية األصلية حفاظا على تعاليم ا  -ب

 

كونها السبيل الوحيد للحفاظ على التراث العربي اإلسالمي من كتب ومصنفات   ؟  تاهتمام المسلمين بالمخطوطا -9

 .وأهم من ذلك كله القرآن الكريم وأحاديث الرسول
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عملية التحقيق  في تأخر فسـر  لى تأخير نشر محتوى وثائق ومخطوطات قمران ؟كيف عملت الصهيونية ع -04

 .من خالل التدخل في عمل المحققين، وإخفاء بعض األجزاء من المخطوطات؟ مخوطات قمران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الوحدة الخامسة مخطوطات قمران( ول : األــــــــــــــــــــؤال الســــــــــــــــــــــــ

  اذكر المخطوطات التي وجدت في الكهف األول في قمران ؟اذكر المخطوطات التي وجدت في الكهف األول في قمران ؟  -7
 ) عرف (كاملة ، مكتوبة بالخط العبري القديم .وهي عبارة عن لفافة  كتاب النبي اشعيا -أ

 عرف ()، ويحتوي على القواعد التي تحكم حياة جماعة قمران  كتاب النظام -ب

 مخطوطة عن الحرب بين أبناء النور وأبناء الظالم .  -ج

 مزامير التسابيح والشكران ، وتبلغ عشرين مزمورا  من العهد القديم . -د

ألنها حسب رأيهم تنسبب إلبى مبؤلفين  .(  أبو كريفيةوتسمي بالالتينية )  األسفار المخفية "يهود " أسفار أطلق عليها ال -و

 مجهولين دون اإلشارة إلى مؤلفيها

 

  ما الفترة التي نشأ فيها األسينيون ؟ ما الفترة التي نشأ فيها األسينيون ؟  -0

قضىى عليهىا  حتىى.م 86ق.م (  واسبتمرت هبذه الجماعبة قائمبة إلبى عبام  04 –ق.م 054في الفتبرة المكابيبة الحشبمونية ) 

 الرومان

 

  بين دور الحكومة األردنية في الحفاظ على مخطوطات البحر الميت  ) قمران ( ؟بين دور الحكومة األردنية في الحفاظ على مخطوطات البحر الميت  ) قمران ( ؟   -0

نحاسية وضعت في متحف اآلثار ات ا في متحف القدس باستثناء مخطوطقيامت بشراء بعض المخطوطات ووضعه

 .األردني في عمان 

 

 ت قمران ؟مخطوطا قامت في التحقيق وفحصأذكر الجهات التي   -4

 علماء اآلثار األوروبيون ) البريطانيين ( -ب      المدرسة األمريكية للدراسات الشرقية -أ

 

 اذكرالمواد التي يكتب عليها المخطوطات ؟   -5

 الواح نحاسية،   ، األلواح الطينية ، الحجارة ، الفخار ورق برديالجلود) رقاع جلدية ( ،   

 

 في كهوف قمران.بها لبحث والتنقيب التي قام البريطانين نتائج عمليات اثالثة بين   --66

   مساكن وأسواق وخزانات مياه ومدابغ للجلود وغرف طعام ومكتبة ومقاعد للكتابة وقاعة اجتماعات 

 

  --ألنها:ألنها:  بين أهمية مخطوطات البحر الميت ) قمران ( ؟بين أهمية مخطوطات البحر الميت ) قمران ( ؟   -7

 . بشرت بنبوة سيدنا محمد  كونها -ب          .تعد أهم وأقدم مخطوطات دينية اكتشفت في العصر الحديث  -أ

 .تشتمل على إرث غني من النصوص التوراتية األصلية لملة يهودية هي )األسينية( -ج

 كشفت لنا أن الدين اليهودي انطوى على كثير من التناقض  -د

 .كشفت لنا عن جوانب سياسية واقتصادية وتاريخية لليهود في العصور السابقة للميالد   -و

 

في ) الطقب  المالئكبي ( تحبت عنبوان األمبراء  ذكرها ورد ؟  (  في مخطوطات قمران 7ورد  تكرر الرقم )  اين اذكر  --77

 السبع العظام 

 

 تسمية قمران  بهذا االسم  ؟تسمية قمران  بهذا االسم  ؟    بين أراء المؤرخين حول اسم قمران ؟ أو -6

.لقربها من البحر الميت  -ب     فتح اإلسالمي .إلى القبيلة العربية القحطانية التي سكنت جنوب فلسطين بعد ال نسبة -أ  

 

رفض المال ورغبات الدنيا   -ب      لطهارة والتبتل ا -ن ؟ أقوس التي مارستها جماعة األسينيوسمات الطاذكر  -04

  االهتمام بالفلك  -و       المعرفة بأسرار الكتاب المقدس .  -د      الوجبات الجماعية    -ج

 

 ات البحر الميت التي دونها)خلفها ( األسينيون ؟صنف مخطوط -00

مثل الحديث عن الفلك ر توراتيةغيمجموعة  -ب   تختلف عن التعاليم اليهودية الحالية. نصوص توارتية ها ربع -أ  
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 سيرة الحضارية ( ال / ) الوحدة السادسة   :  ثانيالالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال 

 : وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتيةأ( 

 هواتحاد وتحالف المدن العشر ظهر في العصر اليوناني  منها ربة عمون وجراسا  وأم قي  .  الديكابوليس : -0

 

 .الجبل الملوكي اسم اطلق على قلعة الشوبك تعني: ونتريال م -2

 

مير عبد هلل بن الحسين  في مدينة معان الذي اتخذه مقرا لحكمه قبيل اسم أطلق على قصر األ:  مقر الدفاع الوطنيمقر الدفاع الوطني -3

 تأسي  األمارة

 

فقىط وشىارك  وكىان هىارون نبيىا لسيدنا موسىى، وكان األخ األكبر  عمران عليه السالمهارون بن هوالنبي هارون :  -0

 من األسر في مصر . وقيادة قبائل بني إسرائيل للخروج بهمعليه السالم ببعثاته إلى فرعون  سيدنا موسى

 

 . تكريما لقادة وشهداء معركة معان الكبرى)فسر(م 0909مير فيصل بن الحسين سنة وسام استحدثه األ : وسام معان -5

 

 يناليالجعبارة عن ثالثة مجلدات جمع فيها علي بن يوسف اللخمي مناقب واخبار الشيخ عبدالقادر: البهجة  -6

 

 الهوية العربية .: حركة دعت إلى طم  الحركة الطوارنية  -7

 

  من أهم المعالم اآلثرية في لواء الجيزة استخدم لحماية في العصور القديمة . قصر المشتى : -6

 

 .الحد الفاصل الذي انهى الوجود الصليبي في بالد الشامحطين :  -9

 

 م044كم ومحصور بين صخور يبلغ ارتفاعها  0.2وهو شق ضيق طوله  السيق : -04

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (   الوحدة السادسة  السيرة الحضارية) :     أعط أسباب كل من اآلتيةب( 

 

 قيام ممالك كبرى صبغت تاريخ  تلك الحقب؟ توطن حضارات و شهد االردن شهد االردن  -7

فقد كان األردن مفتاح الطريق للبلدان العربية المجاورة في مصر وبالد الرافدين والجزيرة الجغرافي بسبب موقعه  -أ

 وموقعه الذي يربط بين قارات العالم القديم . -ج   تنوع مناخه   --ب               العربية

 

 دة سنتين أمام حصار صالح الدين األيوبي لها قبل تحريرهادة سنتين أمام حصار صالح الدين األيوبي لها قبل تحريرهاصمود قلعة الشوبك مصمود قلعة الشوبك م -00

 ألنها تضم نبع ماء يصب في بركتين ـ باإلضافة إلى عمل بلدوين على تحقيق األمن الغذائي

 

 . لحماية بيت المقدس والسيطرة على طريق الحج  ؟ الصليبيون األردن وأقاموا القالع في الشوبك والكرك  لاحتال -0

 

بسببب انتقبال مركبز الخالفبة مبن دمشبق إلبى ؟   مدينة معان في العهىد العباسىيمدينة معان في العهىد العباسىيأو" أسدل الستار"  عن أو" أسدل الستار"  عن نة نة تراجع مكاتراجع مكا  --00

 بغداد

 

   لتنقية المياه من الترسبات الطينية قبل دخولها إلى البركة تتخذ بركة الجيزة  شكالا مستطيالا تتقدمها مصفاة . -5  

 

 يزة ؟ يزة ؟ اهتمام األمويين ببناء القصور في منطقة الجاهتمام األمويين ببناء القصور في منطقة الج  --66

    كونها تقع على طريق الحج الشامي.   --بب   لتكون مكانا للصيد والنزهة والراحة والنزول على بركتها. -أ
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من األمير عبد هلل ابن الحسين ها رباختيا؟  ألن  تمتع معان  بمكانة وخصوصية واضحة في الذاكرة الوطنية األردنية -7

   . سي  الدولة األردنية للثورة العربية الكبرى وتأ أهدافتحقيق لمقرا 

 

 ؟الجيزة بركة أو  أقيمت قنوات المياه والبرك في العصر الروماني في منطقة الموقر. -6

 ،والشرب  لتجميع مياه األمطار الستغاللها في ري المزروعات وتربية المواشي

 

  أطلق على قصر األمير عبدهللا في معان " مقر الدفاع الوطني " ؟أطلق على قصر األمير عبدهللا في معان " مقر الدفاع الوطني " ؟  -9 

 طة يرتادها الوطنيون والقوميون العرب للعمل معا  من أجل استرداد سوريا وطرد المستعمر الفرنسي .ألنه أصبح مح

 

 لإلردن أهمية خاصة في العهد اإلسالمي؟  كان -04

 .قد دارت على أرضه عدة معارك بين المسلمين والروم  ف ،بوابة للفتوحات اإلسالمية  ألنه كان

 

 موي محطة من محطات الحج الشاميأصبحت الجيزة في العصر األ -00

 كونها تقع على طريق الحج حيث يوجد فيها بركة واسعة يستقي منها الحجاج في موسم الحج. 

 

 ألشتهرها بمياهها العذبة والبرك والقنواتسميت مدينة معان بمدينة الماء ؟ سميت مدينة معان بمدينة الماء ؟  -02

 

من أهم مدن بالد الشام في استقبال وتوديع ؟   يبميزة إضافية أسبغها عليها العامل الديني التاريخ ع مدينة معانتمت -00

 الحجاج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة الحضارية (  /  ) الوحدة السادسة  :  الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الســــــــــــــــــــ

 اكمل الجدول بكتابة المعلومات الصحيحة ؟   -0

 العاصمة التي اتخذتها اسم المملكة الرقم

 ربة عمون المملكة العمونية 7

 بقيادة الملك ميشع ذيبان المملكة المؤابية 0

 البتراء مملكة األنباط العربية 3

 بصيرا المملكة األدومية   0

 

  ؟ ؟ مظاهر اهتمام الرومان بزيزياء مظاهر اهتمام الرومان بزيزياء بين  -2 

     اتخذوا منها حصنا ومعقال   --جج               بقايا كنيسة ومعصرة زيتون. --بب              منشآت وبقايا القلعة   وجود  --أأ

 ة القوافل التجارية المارة منها عبر الطريق الروماني التجاريأقاموا فيها حامية عسكرية لحماي  --دد

 

 

 أعط أدلة على أن منطقة الموقر كانت ملتقى للحضارات .  -3

 بناء قصر الموقر في العصر األموي في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك   -ب    أقامة الرومان للقالع الحصينة فيها . -أ

   وظلت مزدهرة في العصر األيوبي والمملوكي .  -د     لعصر العباسي . أصبحت مركزا اقتصاديا في ا -ج

 

 

تتوفر لمحافظة عدة خصائص  أو   موقع محافظة معان أكسبها العديد من الخصائص المكانية اإلستراتيجية الحيوية؟ -0

 بين هذه الخصائص  -مكانية  حيوية إلى جانب كونها منطقة ذات خصائص إستراتيجية مهمة؟ 

تمتعها بمكانة وخصوصية واضحة في الذاكرة الوطنية  -2 من أهم مدن بالد الشام في استقبال وتوديع الحجاج . -0

 .وقوعها على طرق المواصالت المحلية والدولية  - 0                       .    األردنية 

 والسياحية وأهمها مدينة البتراء وقلعة الشوبك . مواقعها األثرية - 5.      مواردها الطبيعية مثل الفوسفات في الشيدية  -4
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 بكتابة المعلومات الصحيحة؟اكمل الجدول اآلتي  -5

 العهد / العصر الذي بنبت فيه المحافظة / المنطقة المعلم الحضاري الرقم

 الروماني الجيزة قلعة ضبعة 7

 أموي الموقر قصر المشاش 0

 أموي الموقر قصر الخرانة 3

 أموي الجيزة  الوليدمسجد ام  0

 االنباط معان / البتراء قصر البنت 5

 أموي الجيزة قصر الطوبة 6

 أموي ــــــــــــ قصر الحال بات  -7

 / جبلة بن الحارثغساني الجيزة  قصر القسطل 7

 أموي الجيزة قصر المشتى 6

 / بلدوين االولصليبي معان قلعة الشوبك 74

 ويأم ــــــــــ قصر عمره 77

 ـــــــــــــ معان مقام النبي هارون  70

 أموي الجيزة  مسجد خان الزبيب  73

 غساني/ الحارث الثاني معان  مدينة معان القديمة  70

 اموي / يزيد بن عبدالملك الموقر  بركة الموقر 75

 روماني الجيزة بركة الجيزة 76

 

 

 ن :اذكر أهم الغزاة الطامعين الذين تعرضوا لإلرد -6

 الرومان -(           ج  بقيادة االسكندر المقدونياليونان ) -(       ب بقيادة قورش الفارسالفرس )   -أ  

 

  " تعتبر مدينة البتراء الوردية إبداعا عربيا خالصا لمملكة امتدت من بصرى الشام إلى مدائن صالح "" تعتبر مدينة البتراء الوردية إبداعا عربيا خالصا لمملكة امتدت من بصرى الشام إلى مدائن صالح " -7

 ؟ ؟   ما اإلنجازات الحضارية التي اشتهر بها العرب األنباطما اإلنجازات الحضارية التي اشتهر بها العرب األنباط  --

  التفبوق المعمباري .  -د        سبكو عملبة خاصبة بهبم  -.      جطور  الخط النبطبي  -ب          بهندسة الري  وا اشتهر -ا

 أو ) التجارة ( اتصالهم الحضاري مع كثير من األمم حيث وصلت تجارتهم إلى الصين وإفريقيا. -ز

 

  الحسن بن علي الحسن بن علي   -ب          ة بن عمرو الجذامي .ة بن عمرو الجذامي .فروفرو  -أ  اذكر أبرز شخصيات) رجاالت ( مدينة معان؟   -6

  

 ؟  حدد هذه ألوية،   تتألف محافظة معان اآلن من أربعة ألوية -9

 لواء الحسينية -د           لواء البتراء     -ج        لواء الشوبك       -ب          لواء قصبة معان  -أ 

 

 

  سكان ومزدهرة خالل العصرين األموي والعباسي؟ سكان ومزدهرة خالل العصرين األموي والعباسي؟ برهن على أن منطقة الموقر كانت آهلة بالبرهن على أن منطقة الموقر كانت آهلة بال -74

العشبرات مبن اآلببار ممبا يبدل وجبود نشباط زراعبي مكثبف وأنهبا ذات أهميبة  -ب       ثالث ببرك لتجميبع ميباه األمطبار . -أ

 اقتصادية لدى سكان

  

  

 أهمية قصر الملك عبدهللا بن الحسين ؟  -77

  .ي معان هو أحد أبنية محطة السكة الحديدية الحجازية ف -أ

 أن الملك المؤس  اتخذه مقرا  لحكمه قبيل تأسي  إمارة شرق األردن. -ب

 على دور الهاشميين في تحقيق رسالة الثورة العربية الكبرى يعد شاهدا -ج

 فيه مارس الملك عبد هلل بن الحسين نشاطه واتخذ قراراته السياسية -د
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 العثمانيين لألردن أسباب اهتمام العثمانين باالردن ؟ أو تنبهوا -02

 كانت منطقة ضرورية لدعم الحكم العثماني. -كانت ممرا للقوافل         ب -أ

 

 بكتابة المعلومات الصحيحة؟  تياكمل الجدول اآل -73

 أسم كتابه صاحب الكتاب الرقم

 معجم البلدان ياقوت الحموي 7

 لسان العرب أبن منظور 0

 البهجه علي بن يوسف اللخمي 3

 

 

 مسجد خان الزبيب -مسجد أ م الوليد        ب -أ اذكر اثنين من المساجد في لواء الجيزة ؟ -70

 

 

 ؟على جلب المياه من أعالي الجبال إلى داخل المدينة  العرب األنباط عملوضح كيف  -75

 إلى داخل المدينة عن طريق القنوات المسقوفة والحجار المرصوصة بطريقة هندسية تسمح بانسياب المياه من المرتفعات 

 

 

 اسماء المدن االردنية في اتحاد الديكابوليس  -76

 اسمها) عرفت ( في العهد اليوناني  المدينة االردنية الرقم

 فيالدلفيا ) عمان ( ربة عمون 7

 جراسا جرش 0

 جدارا ام قيس 3

 أربيال اربد 0

 

جددوا  -ب  .سالطين بالكرك وجعلوها مكانا لحفظ أموالهم اهتم ال -أ؟ ) باألردن(  المماليكالمماليكمظاهر اهتمام بين  -77

 اهتموا بالمساجد مثل المسجد الجامع في عجلون  -ج    بناء المزارات في مؤتة .

 

 بين األهمية السياحية لمدينة البتراء األثرية ؟  -77

 نحوتة في الصخر الرملي الملون مدينة أثرية متكاملة م  -جودرة السياحة األردنية   -ب   عاصمة دولة األنباط   -أ

  .وهي المقوم األول للسياحة األردنية  -إحدى أهم المدن األثرية في العالم      ز -د

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاريخ العالم(  / )  الوحدة السابعة ثالثلــــــــــــــــــــؤال االســــــــــــــــــــــــــــــ

 : وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتيةأ ( 

 

بعدم االنحياز ألحد الطرفين  هي الدول التي خرجت عن نطاق الحلفين األطلسي وارسو ، والتزمت دول عدم االنحياز : -7

 ) أهدافها(المساهمة في حل المشكالت واألزمات العالمية .، ووتسعى إلى القيام بدور فاعل وإيجابي في العالقات الدولية

 

 ) نفسها الطبقة الراسمالية (.ثراء كبيرا بالرغم من قلة عددها : وهي تلك الطبقة التي حققت  أصحاب رؤوس األموالأصحاب رؤوس األموال -0 

 

 فسر.المواقف اإلسرائيلية المتشددة والرافضة لمنح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم نتيجة  قامت:حركة طفال الحجارةطفال الحجارةأأ  - 0

 

وتعنببي االرتفبباع المسببتمر فببي األسببعار مببع انخفبباي القببوة الشببرائية للعمببالت . فترتببب علببى ذلببك عجببز :  أزمىىة التضىىخم -4

 لتلك الدولمستمر في الميزانية العامة 
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تيار فكبري أو أيديولوجيبة تقبوم علبى أسباس الملكيبة الجماعيبة وتبدخل الدولبة فبي عناصبر اإلنتباج وتبرى أن ية : الشيوع -8

 ) يتضمن هذا التعريف أبرز االفكار والمتعقدات  للشيوعية ( المادة أصل األشياء

 

علبى ناقبل وإدخالهبا إلبى خليبة العلم الذي يبحث في عبزل الجينبات سبواء أكانبت حيوانيبة أم نباتيبة وحملهبا :  االستنساخ -7

 العائل ، للحصول على نسخة طبق األصل للكائن الحي الذي أخذت منه .

 

هي بيانات محددة ترتبط مفاهيمها باإلنسان أو الحاسوب أو مختلف وسائل التوثيق والمعلومبات ، وهبي المعلوماتية :   –6

 الكمية أو الرقمية تكون على شكل أرقام أو رموز أو عالمات يستقرأ منها الحقائق

 

تعني العلم الذي يبحث في تكنولوجيا تصنيع الجينات وإعدادها بشكلها الحيوي  لمكافحة األمراي هندسة الجنيات :   -6

 التي تصيب البشرية .

 

هي حركة سياسية عنصرية منظمة أسسها يهود روسيا بعد منتصف القرن التاسع عشر  تهدف إلى :  الصهيونيةالصهيونية  --7474

 .يهود العالم وإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين ، وقد سميت بهذا االسم نسبة إلى جبل صهيون جمع شتات 

 

: وهو حوار بين الدول الصناعية والدول النامية بشأن أشراكها في اتخاذ القرارات وعضوية حوار الشمال والجنوب -77

 المنظمات االقتصادية .

 

 .تدبير أمور البيت المالية ، ثم أصبح ليشمل أمور الدولة كاملة:   العربعند أو  االقتصاد عند اإلغريقاالقتصاد عند اإلغريق  --2121

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 تاريخ العالم( / )  الوحدة السابعة   يةأعط أسباب كل من اآلتب( 

 

  تصاعد الحركة الوطنية الفيتنامية حربها ضد فرنسا ؟تصاعد الحركة الوطنية الفيتنامية حربها ضد فرنسا ؟ -7

بسبب تعمد فرنسا إلى إخماد هذه الحركة طوال فترة ما بين الحربين ، وكذلك عدم جديتها في اعترافها باستقالل فيتنام 

 . 0948الذي أعلنته عام 

 

 عرفة والتجارة )الجات (عرفة والتجارة )الجات (االتفاقية العامة للتاالتفاقية العامة للتإنشاء  -0 

  إزالة العوائق التي تقف في طريق التجارة الدولية . --بب       إنشاء منظمة للتجارة الحرة .  --أأ

  إفساح المجال أمام انتقال رؤوس األموال والسلع بين دول العالم --جج

 

  تدخل الصين الشيوعية في الحرب الكورية ؟ تدخل الصين الشيوعية في الحرب الكورية ؟  -3

 الية كانت تهدد مصالحها الحيوية ، وأمنها القومي في الشرق األقصى.كون العمليات الحربية في كوريا الشم

 . ظهور األزمات االقتصادية العالمية -4

بسبب قيام بعض الدول بفري رسوم جمركية عالية على البضائع المستوردة ، مما أدى إلى اضمحالل التبادل التجاري  

 البطالة بشكل هائل. بين الدول ، ونقص المصانع وكساد البضائع وزيادة نسبة

 

    انتشار عمالة النساء واألطفال في المصانع الكبيرة في أوروبا بعد قيام الثورة الصناعية ؟انتشار عمالة النساء واألطفال في المصانع الكبيرة في أوروبا بعد قيام الثورة الصناعية ؟ -5

 إدارة بعض اآلالت ال تستلزم مهارات فائقة أو قوة جسمانية كبيرة .     --أأ

 أجور النساء واألطفال أقل مقارنة بأجور الرجال .    --بب

 

 

    م ) حرب النكسة (.م ) حرب النكسة (.77667667حرب حزيران عام حرب حزيران عام قيام قيام  -6

 بشن هجوم مفاجئا على كل من األردن ومصر وسوريا 0987حزيران عام  5قيام إسرائيل في   
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 شهدت نهاية القرن العشرين تحوالت اقتصادية وسياسية وجوهرية . - 7

 الثورة العلمية والتكنولوجية . --أأ

 و التكتالت االقتصادية العمالقة مثل اإلتحاد األوروبي . األزمة االقتصادية العالمية التي انبثق عنها االتجاه نح --بب

 توجه كثير من دول العالم نحو تطبيق قواعد االقتصاد الحر --دد   توحد بعض الدول ، مثل توحد األلمانيتين . --جج

 

  معارضة العلماء استخدام هندسة الجينات  ؟ معارضة العلماء استخدام هندسة الجينات  ؟   - 7

  خطيرة ات كالبكتيريا ذات صفات جديدةتنتج كائن -ب.     تحدث تغيرا  في صفات الكائن الحي  -ا

 إلى البيئة ، مما قد يسبب أمراضا ومشكالت يصعب السيطرة عليها هذه الكائناتتخوفهم من تسرب   -ج

 

 

 76607660إصرار أمريكا على إزالة الصواريخ السوفيتية من كوبا عام إصرار أمريكا على إزالة الصواريخ السوفيتية من كوبا عام  -9

مريكي، ويعتبر تحديا واستفزازا  متعمدين كونها يمكن  تزويدها برؤوس نووية ، األمر الذي يهدد األمن القومي األ

 للواليات المتحدة األمريكية 

 

 

 .بين الجيوش العربية والقوات الصهيونية ) حرب النكبه ( م7607ام حرب عام يق -04

 (.777رقم ) اليهود على المناطق التي خصصت لهم بموجب قرار التقسيم الءاستبسبب 

 

 .م7767م عقد مؤتمر ) بال ( في سويسرا عا -77

 . لتحقيق األهداف واألماني اليهودية في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين 

 

 . بروز الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى لقيادة العالم وفق نظام أحادي القطبية بعد أن كان ثنائي القطبية  -70

 تفكك االتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية.بسبب 

 

الظروف االقتصادية التي عانت منها دول أوروبا والواليات   ؟  بسبب مم21112111عالمي عالمي أزمة الكساد الأزمة الكساد الحدوث  -00
بقاء العمال عاطلين عن  -أ  ونتج عن ذلك ،إلى تكدس في السلع لعدم وجود مشترين  والتي أدتالمتحدة األمريكية 

 . وانهيار بورصات األوراق المالية في نيويورك ودول أوروبا -بالعمل 

 

 لي ( هدف أمريكا من الحرب الكورية الحقا  وتجاوزه إلى أهداف أخرى؟تغير) تخ -70

 نتيجة تحقيقها انتصارات عسكرية على قوات كوريا الشمالية. -أ

 لوقف خطر التوسع الشيوعي في الشرق األقصى . --بب

 والسعي إلنهاء النفوذ السوفيتي في بعض الدول الواقعة تحت سيطرته بالقوة المسلحة --جج

 

ألحداث السياسية والتحوالت االقتصادية في بنية تاثيرا ؟  بسبب شكل البنية الطبقية للمجتمع وتقسيمها تغير  --7575

 .المجتمعات وتركيبتها الطبقية 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ العالم( / )  الوحدة السابعة  ثالثالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ال

 . المطالب التي نادت بها دول العالم الثالث لحل أزمة المديونيةالمطالب التي نادت بها دول العالم الثالث لحل أزمة المديونيةما ما     --77

 تحقيق شروط السحب من صندوق النقد الدولي . --بب       ية الدولية .أشراكها في إدارة شؤون المنظمات االقتصاد --أأ

 تخفيف أعباء سعر الفائدة . ◄◄       إعادة جدولة الديون. --جج

  

 وضح معاني التكنولوجيا . --00  

 وتعني التطبيق النظامي للمعرفة . كعمليات :التكنولوجيا 

 الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية : وتعني األدوات واألجهزة والمواد  كنواتج التكنولوجيا 

 : عندما نقصد بها العمليات والنواتج معا مثل تقنيات الحاسوب كعملية ونواتج معاا التكنولوجيا  
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 ..  فوائد هندسة الجينات في مجال الزراعةفوائد هندسة الجينات في مجال الزراعةبين بين   --33

والتي أدت إلى تحسين  حيوانات معدلة وراثيا ذات قدرة على مقاومة األمرايو إنتاج الكثير من األصناف النباتية  -أ

                        ) هذه نقطتين (   اإلنتاج كما ونوعا .

 وزيادة قدرتها على إنتاج اللحوم واأللبان ، وتحسين نوعيتها. -ج   زيادة سرعة نمو بعض الحيوانات   -ب

 

 ؟ النظام العالمي الجديد اسية التي يرتكزعدد الدعائم األس -ـ ـ 00

 القوة العسكرية األمريكية . -ب     ة الدولية .استخدام الشرعي -أ

 تعبئة الرأسمال لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للنظام العالمي الجديد -ج

  

 

 ما المحاور التي ارتكز عليها الخطاب األيديولوجي للنظام العالمي الجديد. ما المحاور التي ارتكز عليها الخطاب األيديولوجي للنظام العالمي الجديد.   --55

 سوق .اقتصاد ال  -ب             الديمقراطية وحقوق اإلنسان . -أ

 .التعبئة اإلعالمية ، والعمل على توظيف مراكز البحث العلمي  -ج

 

 قدرته على التجدد واالستمرار وقابليته لإلصالح؟      ؟        ميزات النظام الرأسماليميزات النظام الرأسماليبين بين   --66

 

 دوليةمحكمة العدل ال -بمجل  األمن الدولي     -أ    منظمة هيئة االمم المتحدة؟  أبرز مؤسساتاذكر  -7

 

 كأداة لتثبيت السيادة األمريكية على العالم .اذكر الطرق ) الوسائل ( التى استخدمتها الواليات المتحدة األمريكية  -7

 وزرع القوات العسكرية المتأهبة في مناطق عدة في العالم    -ب                ستخدام سياسة القوة وإحكام السيطرة أ -ا

 .ونزع سالحها  مع سعي دائم لتفكيك القوى األخرى -ج

 

  االولى .االولى .بين العوامل التي ساهمت في اندالع  الحرب العالمية بين العوامل التي ساهمت في اندالع  الحرب العالمية   --66

  العوامل غير المباشرة: العوامل غير المباشرة:   --77

نمو الروح القومية بين الشعوب األوروبية ، كحركات سياسية أخذت تنادي  بوحدة الشعوب التي تجمعها رابطة قومية  ----اا

 في منطقة البلقان . حركة الجامعة السالفية -7مثال : في كيان مستقل 

 لتي تضم شعوب" الدنمارك وسويسرا والنمسا وبولندا "  حركة الجامعة الجرمانية ا - 0                       

 ) أهم العوامل  غير مباشرة(العامل االقتصادي دد                             قيام التكتالت واألحالف الدولية  --بب

                                        . م ( واألزمة البلقانية0900مة مراكش ) األزمات الدولية مثل أز --جج 

 .إقدام طالب صربي باغتيال ولي عهد النمسا  العامل المباشر:العامل المباشر:  --00

 

 

 . أبرز سمات النظام االقتصادي الحاليأبرز سمات النظام االقتصادي الحالي  --7474

 ين دول العالم .تزايد حركة األموال والعمال ب -ب     تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات . --اا

 .ميل النظام الرأسمالي الشديد نحو العولمة والدعوة إلى اندماج أسواق العالم  --جج

 

االنفجار السكاني والفقر والبطالة وارتفاع  ؟    () دول الجنوب الدول النامية  المشاكل التي تعاني منها المشاكل التي تعاني منها   اذكراذكر -77

 المديونية والجهل . 

 

 

 ؟التي ظهرت في القرن العشرينالتي ظهرت في القرن العشرين  األزمات االقتصاديةاذكر اهم  -70

 أزمة المديونية -أزمة الكساد العالمي                ج -أزمة التضخم                 ب -أ

 

 ؟موقف األديان من عملية االستنساخ موقف األديان من عملية االستنساخ وضح وضح   -73

تجاوز لألخالق     -بضياع لوديعة الجسد .                        -أ  

 انانتهاك لكرامة اإلنس  د.              هدم ألركان العالقة األسرية   -ج
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 النظام الراسمالي والنظام االشتراكي. ) سلبيات (  اذكر عيوب ---0044

 النظام االشتراكي النظام الرأسمالي

 وضياع الحريات -ب   ضعف الحوافز الشخصية -أ وسوء توزيع الثروة -ب  ظهور األزمات االقتصادية  -أ 

 

 

 ( .                      7667 – 7676العالمية التي وقعت بين عامي )  اذكر أبرز األحداث -05 

 وقوع حرب الخليج .     -ج   انهيار االتحاد السوفيتي وحلف وارسو -ب   سقوط جدار برلين وعودة الوحدة ألمانية -أ

 

 أنواع النظام الرأسماليأنواع النظام الرأسماليبين  --7676

 رأسمالية الدولة  -دالرأسمالية المالية                  --ج ج       ناعيةالرأسمالية الص  --ببالرأسمالية التجارية          --أأ

 

 في تطور المجتمعات الحديثة ؟ واالتصال دور تكنولوجيا المعلومات  أثر بين  --7777  

  وظهور العولمة. نتيجة التطور في مجال االتصاالت والمواصالت ، أصبح العالم أجمع بلدا أو قرية صغيرة -أ

 واصل اإلنساني وسرعته الفاعلة سهولة الت -ب

مكنت المتعلم من االعتماد على  وزيادة فرص التعلم وتنوع في أساليب التعليم أغنت العلمية التربوية بما إتاحتة من  -ج

 ( على العملية التربويةتبين آثر تطورها  النقطة الثالثة )  )المبرمج ، والمفتوح وعن بعد( التعليم زبرونفسه. 

  

  

 المنظمات الدولية آالتية إلى ؟ صنف   --7777

 منظمات إقليمة ذات طابع عسكري منظمات إقليمة ذات طابع سياسي منظمات عالمية

 عصبة األمم المتحدة -0

 هئية األمم المتحدة -2

 منظمة دول عدم االنحياز -0

 جامعة الدول العربية -2         

 حلف شمال االطلسي " الناتو" -0

 حلف وارسو -2    

 

 

 ضد االنتداب البريطاني والهجرة اليهوديةالتي قام بها الفلسطنيين  الثورات المسلحة  سلسلة اذكر  -09

 .م 0908الثورة الفلسطينية الكبرى عام  -ج       م0926ثورة البراق عام  -ب   0924ثورة القدس عام  -0

 

مر إلى تقسيم فيتنام إلى قسمين : شمالي خلص المؤت؟  قرارات مؤتمر جنيف المنعقد لحل قضية فيتنام  قرارات مؤتمر جنيف المنعقد لحل قضية فيتنام    بينبين -24

 للشيوعيين وجنوبي للوطنيين وتوحيد البالد بعد إجراء انتخابات عامة .

 

 التي ظهرت في القرن العشرين . أبرز األيديولوجياتأبرز األيديولوجياتاذكر -07

 الشيوعية  -الفاشية والنازية                          ج -الصهيونية                      ب -أ

 

  ..فوائد هندسة الجينات في مجال الطبفوائد هندسة الجينات في مجال الطببين بين   -00

إنتاج بعض المضادات الحيوية لمعالجة كثير من األمراي مثل المالريا.  -أ  

.إنتاج الكثير من المستحضرات الطبية بكميات تجارية مثل األنسولين   -ب  

 لوراثي مثل فقر الدمتشخيص األمراي ذات المنشأ ا -د            تحضير الكثير من اإلنزيمات واللقاحات -ج

 

 اذكر أهداف إنشاء صندوق النقد الدولي. -03

  .تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي  --أأ

 تيسير التوسع والنمو في التجارة الدولية --جج     تحقيق االستقرار في أسعار الصرف بين الدول األعضاء . --بب

 

  ألمريكية لتحقيق أهدافها ألمريكية لتحقيق أهدافها األدوات التي استخدمتها الواليات المتحدة ااألدوات التي استخدمتها الواليات المتحدة اما  -00

 وصفات صندوق النقد الدولي لإلنشاء والتعمير  -ب                   المديونية.   -أ
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 ؟ ؟     قارن بين حلف شمال األطلسي وحلف وارسوقارن بين حلف شمال األطلسي وحلف وارسو -05

  حلف وارسوحلف وارسو  حلف شمال األطلسيحلف شمال األطلسي  مقارنة من حيثمقارنة من حيث

  76557655  76067606  سنة التأسيس سنة التأسيس 

الواليات المتحدة يضم دول أوروبا الغربية و  الدول المشاركةالدول المشاركة

 األمريكية

يتألف من االتحاد السوفيتي السابق 

 ودول أوروبا الشرقية

  

  ) مهم () مهم (األهدافاألهداف

أنشى للوقوف في وجه االتحاد السوفيتي السابق  -أ

 والدول االشتراكية التابعة له 

 للدفاع عن وأمن وسالم منطقة شمال األطلسي  -ب

أنشى كرد فعل على قيام حلف شمال  

 .  األطلسي

 انتهى وجوده  ما زال عامال حتى اآلن  الوضع الحاليالوضع الحالي

 

 ثورة االتصاالت والمعلومات ؟ثورة االتصاالت والمعلومات ؟ التي حدثت فيها اذكر مجاالت - 06

 الثورة في وسائل االتصال -ج   الثورة في مجال الحاسبات اإللكترونيةالثورة في مجال الحاسبات اإللكترونية  --بب.     الثورة المعلوماتيةالثورة المعلوماتية  --أأ

 

 

 :والحريات األساسيةدة في اتفاقية حقوق االنسان دة في اتفاقية حقوق االنسان الوارالوارالحقوق والحريات الشخصية الحقوق والحريات الشخصية اذكر ابرز اذكر ابرز    -07

             حرية التنقل           -ج                 الحق في احترام الحياة الخاصة -ب                           حق الحياة     -أ

حرية التملك -و               الحق في األمان ) الحماية (    -د   

  

  

 :والحريات األساسيةالواردة في اتفاقية حقوق االنسان الواردة في اتفاقية حقوق االنسان ريات الفكرية ريات الفكرية الحالحاذكر ابرز اذكر ابرز   --0707

حرية الرأي   -دحرية التعليم                      -ج       حرية التعبير     -ب     حرية االعتقاد        -أ   

 

تشكيل  -لسطين    بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في ف  -أ   ؟ بين القرارات التي تمخض عنها موتمر بال بين القرارات التي تمخض عنها موتمر بال  -29

تشكيل الجهاز التنفيذي " الوكالة اليهودية " لتنفيذ قرارات  -ج   المنظمة الصهيونية العالمية بزعامة ثيودور هرتزل .

 المؤتمر .

 

 . أهم النظم االقتصادية التي ظهرت في القرن العشرينأهم النظم االقتصادية التي ظهرت في القرن العشريناذكر اذكر   --3434

 النظام االسالمي –النطام المختلط           د  -ج     النظام االشتراكي   -النظام االقتصادي الراسمالي      ب -أ 

 

  اذكر اإلجراءات  التي اتخذتها الواليات المتحدة األمريكية  في االزمة الكوبية؟اذكر اإلجراءات  التي اتخذتها الواليات المتحدة األمريكية  في االزمة الكوبية؟ -37

مصادرة أي أسلحة  -ج       تفتيش السفن المتوجهه إلى كوبا . -ب    فري حصار بحريا حول الشواطئ الكوبية  -أ

 اهجومية مرسلة إلى كوب

 

  محاوالت االستنساخ لدى العلماءمحاوالت االستنساخ لدى العلماءأذكر ثالثة من أذكر ثالثة من     --3030 

كرمزين للحكمة الذي يجمع بين رأس إنسان وجسم أسد القدامى وتجسد ذلك في تمثال أبو الهول  ونالمصري حلم  -أ

 .والقوة 

 

 :  ما في العصر الحديث فقد نجحما في العصر الحديث فقد نجحأ

 الصين في استنساخ ستة فئران .علماء   -ج     علماء الواليات المتحدة في استنساخ قردين .  -ب

(  دولليفي استنساخ النعجة )  7666( عام  أيان ويلموت)   -و       عجل .474العلماء االستراليون في استنساخ   -د

 . اإلنسان عالم لتكون مدخال لنقل التجربة إلى ) علل ( وهي الحدث المهم

  

نتج عنها إقامة حكم ذاتي فلسطيني وسلطة وطنية ؟ ( اتفاقية أوسلو) مفاوضات أوسلو وواشنطنبين نتائج  -33

 . فلسطينية على أري فلسطين



 

 73                                                                               4777047770                                                                                                             محمد البطران  

 الدولة (/ ) الوحدة الثامنة   رالعالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ال

 

 وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :   أ ( 

هاشميا رفعه جاللة الملك عبد هلل الثاني يعني أن العزم هو التحدي ومعيار  : شعارا  ديمقراطيا على قدر أهل العزمعلى قدر أهل العزم -7

 الجدارة ، وال فضل لمواطن على غيره إال بالعزم

 

 هي مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تنظم أمورهم هيئة منظمة تسمى الحكومة :  الدولة - 0

 

للمشاركة الشعبية الفعلية في  تجسيد2448 طلقها جاللة الملك عبد هلل الثاني في تموز: مبادرة أ مبادرة كلنا األردن -3 

  صنع القرار

 

هي أول إدارة متخصصة في الشرق األوسط لمعالجة قضايا األسرة ضمن طابع أسري وجو من  إدارة حماية األسرة : -4

 .ابط األسرة كلبنة أساسية في بناء المجتمع للمحافظة على تر 0997الراحة النفسية استحدثت هذه اإلدارة في عام 

 

: هي دولة المواطنين جميعا ، ال تمييز فيها بين األفراد وإن اختلفوا في الجن  أو العرق أو الدين أو  الدولة الحديثة -5

 .الفكر ، وهذا يجعل الفرد يثق بوطنه ويعتز باالنتماء إليه ويضحي في سبيله 

 

ممارسة الدولة لسلطتها عن طريق الحكومة ممثلة بالوزارات والمؤسسات واألقاليم اإلدارية  :    اإلدارة الالمركزيةاإلدارة الالمركزية  --55

   وتضع خططها وبرامجها بحيث تشمل جميع المحافظات

 

:هي فلسفة وإستراتيجية منظمة تروج للشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع ليتم حل كثير من الشرطة المجتمعية الشرطة المجتمعية   -8

 المشاكل المعاصرة

 

سبطح األري  أو هىي وهي أشياء مادية لها قيمة اقتصادية لي  لإلنسبان دخبل مباشبر فبي إيجادهبا  موارد الطبيعية :ال -7

 وما عليه وما حوله ، وما في داخله .

 

 .وتعني أن تكون للدولة الكلمة العليا التي ال يعلوها سلطة أو هيئة أخرى:  السيادة -6

 

 ونوعية القوى البشرية المتاحة عاملة وغير عاملة وتتمثل في حجم  : رأس المال البشري  --66

 

ي شبكل مبن اشبكال راس هب) كالقمح والقطن والصوف (  .هي نتاج تفاعل اإلنسان مع الطبيعية   :أس المال المادير -04

 المال المادي. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ) الوحدة الثامنة ، الدولة (  خامسالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ال

 اعط اسباب ما يليب( 

                              .                  إنشاء قاعات هاشمية في عدد من المدارس -7

دور القيببادة الهاشببمية فببي بنبباء األردن الحببديث وخدمببة القضببايا   -ب     لتعريببف الطالببب بتبباريخ األردن وحضببارته   -أ

 العربية.

    

 ؟  مم76777677تشكل المجلس الوطني االستشاري في عهد الملك الحسين بن طالل  عام تشكل المجلس الوطني االستشاري في عهد الملك الحسين بن طالل  عام  -0

 م .0987ة بعد احتالل إسرائيل للضفة الغربية عام بسبب تعذر استمرار الحياة النيابي 

   

 ( )نفس التعريف ؟ األكواخ األمنيةإنشاء  -3

  لمواطنينالخدمة األمنية والمجتمعية ل وتقديمروح الطمأنينة  لبث  تم نشرها هي حلقة وصل متممة لعمل المراكز األمنية 
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 بسبب :  ؟؟شرين شرين تعرض األردن للتحديات والصعوبات في نهاية القرن العتعرض األردن للتحديات والصعوبات في نهاية القرن الع -0

  الناجمة عن القضية الفلسطينية ، وأحداث حرب الخليج .الهزات التي تعري لها   -ب   محدودية الموارد الطبيعية.  -أ

 

  إدارة الشرطة البيئية .استحداث  -5

تزايببد خطببر الحببد مببن  -ج    وضببع حببد لالنتهاكببات البيئيببة بكافببة أشببكالها  -ب      لحمايببة الوضببع البيئببي فببي األردن  -أ

 الملوثات البيئية .

 

 .تعتبر الدولة األردنية أنموذجاا لألمن واالستقرار في محيط يعج بالفوضى واالضطراب -6

 متطورة مواكبة ألحداث التقنيات العالمية ، وعلى اتصال مع المواطنين على اختالف مواقعهمأمنية وجود مؤسسات ل

 

 

 . م7677ام تأسيس الجناح العسكري في جامعة مؤتة ع -7

 لرفد القوات المسلحة بشباب جامعين مؤهلين في مختلف العلوم العسكرية واالختصاصات األخرى . 

 

 

الملتزمين بقواعد وآداب ، ويتوافر لديهم الح  الوطني النهم مواطنين متطوعين   تسمية أعوان المرور بهذا األسم ؟  -6

 ) نفس التعريف( .عهم وقوانين السير ولديهم الرغبة األكيدة لخدمة مجتم

   

 . FMإذاعة أمن استحداث  -6

 تم أنشاها لتكون مرحلة جديدة من مراحل تطوير وبناء العالقة األكيدة بين جهاز األمن العام والمواطنين -أ

 )األمن للجميع ( وليكون المواطن شريكا  فاعال  بجهاز األمن تحقيقا  لمفهوم -ب 

 

 حة االردنية في قوات حفظ السالم الدولية .زيادة مشاركة القوات المسل -74

 بسبب ما وصلت إليه من مكانة رفيعة من االنضباط والثقة واالحترام العالمي    

 

     إعادة هيكلة صنوف القوات المسلحة في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني ؟إعادة هيكلة صنوف القوات المسلحة في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني ؟ -77

 يد في مجال اإلعداد والتدريبلتواكب هذه القوات كل جدولتتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقه 

 

الشىكل الىديمقراطي المباشىر تاريخيىا مىن اشىكال الحكىم    صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة فىي وقتنىا الحاضىر ؟ -70

 صعوبة جمع كل أفراد المجتمع في مكان واحد. و ، بسبب  زيادة إعداد السكان في الدول الحديثةالنادرة ؟ 

 

 ؟  ة للوقاية من حوادث الطرقالجمعية االردنيإنشاء  -73

  مساندة جهود األمن العام في نشر التوعية المرورية بين المواطنين  -أ 

 للحد من الحوادث المرورية وإقامة الندوات الكفيلة ،  وإعداد البحوث -ب

 

 

 .في االردن قيام الصناعات اإلنتاجية وتطورها  -04

م ، وإنشاء المدن الصناعية0995يع االستثمار عام صدور قانون تشجيع الصناعة ، وقانون تشجبسبب   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الدولة (/ ) الوحدة الثامنة   رابعالـــــــــــــــــــــــــؤال الســـــــــــــــــــــــــ

 

  : ساسية ومنهااأل وظائفال -0 -0

مهمتها حفظ النظام داخل البالد  تشكيل قوات أمن داخلي -ب    تأسي  قوات عسكرية مدربة للدفاع عن مصالح الدولة  -ا  

تنظيم العالقات الخارجية مع الدول األخرى .  -د                                            تكوين جهاز قضائي  -ج  

 اإلشراف على السجالت المدنية .  -و                                                      صك النقود   -ز
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 أعط أدلة )  أمثلة (على الممارسات الديمقراطية غير مباشرة في االردن  -0

 -، بم 0926إصدار القانون األساسي عام  -: أبواكير الممارسة الديمقراطية  عهد األمارة (** عهد الملك المؤسس )  

  وتشكيل األحزاب السياسية . -ج م  0929شريعية عام ت            وإجراء أول انتخابات 

  

 ** عهد جاللة الملك طالل بن عبدهللا صدور الدستور األردني عام 7650م

  

تشكل المجل  الوطني   -ب     نادى بالديمقراطية في أول خطاب وجهه لشعبه  -:  أ حسينجاللة الملك ال **عهد

إقرار الميثاق الوطني -ج            االستشاري   

 

 ** عهد جاللة الملك عبدهللا   أ- رفع شعارا  " على قدر أهل العزم "             ب- مبادرة " كلنا األردن

  

 فراد في الدولة الحديثةفراد في الدولة الحديثةبين القيم التي يتصف بها  األبين القيم التي يتصف بها  األ

  وحب العطاء وتتمثل في الحلم والتسامح قيم فردية تتناول السلوك االجتماعي -أ

 الصدق واألمانة واالستقامة مثل  قيم فردية تتناول السلوك الفردي -ب

 

 

 ما األساس الذي تستند عليه الممارسة في كل من الشورى والديمقراطية  -3

تسىتند إلىى قىانون الديمقراطيبة   بينمبا،  على أساس سيادة الشرع وااللتىزام بالكتىاب والسىنة تكونالممارسة في الشورى 

 . وضعي

 

     لشروط التي يجب توفرها في أهل الحل والعقد ) أصحاب الشورى(لشروط التي يجب توفرها في أهل الحل والعقد ) أصحاب الشورى(ما اما ا  --00

 الفقه  -د          الرأي والحكمة -ج        العلم.  -ب       العدالة -ا

 

 .                                                            إنشاء الشرطة المجتمعةإنشاء الشرطة المجتمعة) مسوغات ( ) مسوغات ( مبررات مبررات بين     --55

 التطور االقتصادي وتغير أنماط الحياة وتزايد عدد السكان -ب      اتساع دائرة نشاطات ومهام الشرطة واألمن . -أ

 

 : من دولةتتحدد بما تملكه ال   --بين كيف تتحدد قوة الدولة في الوقت الراهن. بين كيف تتحدد قوة الدولة في الوقت الراهن.   --66

 موارد بشرية مدربة   -ج        تعليم نوعي متميز         -ب       تكنولوجيا وتقنيات      -أ 

 

 اذكر القضايا التي حددها جاللة الملك عبدهللا الثاني لتطوير االقتصاد ؟ اذكر القضايا التي حددها جاللة الملك عبدهللا الثاني لتطوير االقتصاد ؟  -7

   ة وتقليص عجز الموازنةتخفيض عبء المديوني  -ج رفع مستوى معيشة المواطنين . -ب   تحرير االقتصاد وتحديثه -أ

 االندماج في االقتصاد العالمي وتعزيز العالقات االقتصادية مع الدول العربية .  -د

 الحد من مشكلتي البطالة والفقر .   -هـ 

  

  

  المرتكزات األساسية لدولة القانون أذكر  --77

احترام حقوق المواطن -2  . (       ستوربأحكام الد، العدالة االجتماعية  ، سيادة القانون )  االلتزام بمبدأ   -0  

 

 بين القيم التي يتصف بها  األفراد في الدولة الحديثةبين القيم التي يتصف بها  األفراد في الدولة الحديثة  --66

  وحب العطاء وتتمثل في الحلم والتسامح قيم فردية تتناول السلوك االجتماعي -أ

 الصدق واألمانة واالستقامة مثل  قيم فردية تتناول السلوك الفردي -ب

  

  الملك عبدهللا الثاني لتطوير وتحسين التعليم في إطار الرؤية الملكية  اذكرمبادرات جاللة -74  

 استحداث فرع اإلدارة المعلوماتية. -ب          . 2440مبادرة التعليم األردنية عام  -أ

 مشروع المدارس االستكشافية . -د  إطالق جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز . -ج

 لحقيبة المدرسية وتغذية أطفال المدارسإطالق حملة معطف الشتاء وا -و
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 .                                                   ما األشكال التي تمارس بها الديمقراطيةما األشكال التي تمارس بها الديمقراطية  --7777

 الديمقراطية غير المباشرة ) النيابية أو التمثيلية ( .  -ج     الديمقراطية شبه المباشرة -ب  الديمقراطية المباشرة   -أ 

 

 الصفات التي يجب أن يتصف بها أهل الحل والعقدالصفات التي يجب أن يتصف بها أهل الحل والعقدر ثالثة من ر ثالثة من أذكأذك -02

 الغيرة على المصلحة العامة -8  الكفاءة والقدرة     -5   الخبرة -4 الصدق     -0  األمانة    -2  الفطنة والذكاء    -0

 

    ؟                                             ما الشروط  تأليف األحزاب في األردنما الشروط  تأليف األحزاب في األردن   -00

 أن تكون ذات نظم ال تخالف أحكام الدستور  -ج        أن تكون ووسائلها سلمية -ب    تكون غاياتها مشروعة  -أ

 

 ؟ميزات الدولة الديمقراطية  ) الدولة األردنية ( اذكر  -70

فؤ الفرص بين أفراد الشعب تحقيق المساواة وتكا  -2                      .  السلطة التنفيذية مسؤولة أمام ممثلي الشعب  -0

تكفل الدولة الديمقراطية سعادة الفرد والجماعة   -4   خضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية لرقابة الشعب والقضاء .  -0

 كفل الدولة الديمقراطية صون الحرية وفق أحكام القانون ت   -8                األخذ برأي األغلبية واحترام رأي األقلية  -5

 

  : مظاهر السيادةمظاهر السيادةبين بين   --7575

 طتها السياسية على إقليم الدولة : وهو أن تبسط الدولة سل المظهر الداخلي --أأ

  آخرى.وغير تابعة ألي دولة  : يعني استقاللية الدولة المظهر الخارجي --بب

    

  الموارد المصنعة  -0         الموارد البشرية     -2الموارد الطبيعية          -0؟ أذكر أنواع الموارد االقتصادية  --7676

   

  أذكر جوانب التطوير اإلداري في األردن؟أذكر جوانب التطوير اإلداري في األردن؟  --7777

 تأكيد وظائف المتابعة والتقييم . -ج   تسهيل اإلجراءات على المواطنين . -ب  مراجعة التشريعات وتطويرها . -أ

 

 االقليم ، الشعب ، السلطة السياسية ، السيادة اذكر اركان الدولة :   -77

  

 المهارات الضرورية الالزمة لألفراد والمؤسسات لكي تنجح اإلدارة في تحقيق أهدافها؟ المهارات الضرورية الالزمة لألفراد والمؤسسات لكي تنجح اإلدارة في تحقيق أهدافها؟   ماما  --7676

 تتطلب معرفة وخبرة متخصصة في تنفيذ أعمال . :  مهارات فنية -أ

 .تتطلب عقلية إدارية واعية لديها القدرة على معرفة التنظيم والرؤية المستقبلية للعمل :  مهارات فكرية -ب

 .تتطلب العمل مع األفراد والجماعات وإدراك اهتماماتهم والتواصل معهم :  نيةمهارات إنسا -ج

 

 من الوظائف االساسية للدولة . أربعةاذكر   -04

 حفظ النظام داخل البالد . لتشكيل قوات أمن داخلي  -ب حمايتها من االعتداءات الخارجية  لتأسي  قوات عسكرية  -أ

 تنظيم العالقات الخارجية مع الدول األخرى . -د        تكوين جهاز قضائي  .  -ج

 اإلشراف على السجالت المدنية .  -ز                       صك النقود -و

 

 

 ..الديمقراطية غير المباشرة في التاريخ القديمالديمقراطية غير المباشرة في التاريخ القديم دلل على وجود -07

 مجل  المأل  في مدينة مكة قبل اإلسالم -ب     قصة بلقي  ملكة سبأ مع قومها  -أ

 

 

 :  مكونات مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفيبين     --0000

 .إعادة توجيه السياسة التربوية واألهداف واإلستراتيجية التربوية  المكون األول : -أ

 .تغيير البرامج والممارسات التربوية  : المكون الثاني -ب

 ز بالجودة .: توفير الدعم لتجهيز بيئات تعلمية مادية تتمي المكون الثالث -ج

 تنمية االستعداد للتعليم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة : المكون الرابع -د
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 ؟ البناء والتعميرو التعليم ،صاد الوطنيتاالقودعم ودعم   الرعاية الصحيةالرعاية الصحيةبين دور القوات المسلحة في مجال بين دور القوات المسلحة في مجال   --0303

 :   الرعاية الصحية من خاللالرعاية الصحية من خالل  --أأ

 تهم والمدنيين غير المنتفعين وموظفي الدولة وعائالتهم .تقديم الرعاية الصحية لمنتسبيها وعائال -0

 تقديم الخدمات الطبية لألشقاء العرب الذين يفدون إلى األردن طلبا  للعالج . -2

 

 من خالل االقتصاد الوطنيدعم دعم  -ب

 االستهالكية .دعم الصناعات المحلية  بشراء وبيعها في أسواقها   -2   توفير قاعدة متينة من األمن واالستقرار  -0

 ) الحصاد المائي (وزيادة الثروة المائية  -4   استصالح األراضي الزراعية  -0

 

 في التعليم   من خالل  -ج

 .توفير المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية ألبناء العاملين  -ب           افتتاح عدد من المدارس  -أ

. إنشاء قاعات هاشمية في عدد من المدارس -د        م.0960 تأسي  الجناح العسكري في جامعة مؤتة عام -ج  

 

البناء والتعمير من خالل  -د  

      فتح الشوارع والطرق . -ب                                 اإلشراف على جميع أعمال التفجير في المقالع والمحاجر . -ا

تأمين الصور الجوية  -د                                                            إقامة السدود والجدران االستنادية  -ج  

 

  ما الحاجات والمضامين األساسية للتعلم ؟ ما الحاجات والمضامين األساسية للتعلم ؟  -00

  ) القراءة والكتابة والتعبير الشفوي  والحساب،وحل المشكالت (  وسائل التعلم األساسيةتشمل الحاجات األساسية للتعلم 

 ) المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات (  مبينما تشمل المضامين األساسية للتعل

 

 

 االمن الوطني -4التعليم      -0اإلدارة     -2االقتصاد     -0   ما مقومات الدولة الحديثة ؟  -05

 

  . اللغة والدين والمصالح االقتصادية بين افراد العشيرة ؟   مشتركةالعوامل اذكر ال   -28

 

 ؟الشورىالشورى فوائدفوائد/  ىىالشورالشور ميزاتميزاتاذكر اربعة من اذكر اربعة من   --0707

تسبعى إلبى توعيبة  -ج  هبي سببيل لمعرفبة البرأي الصبواب  -ب           نوع من الحوار بين أهل الحل والعقبد والحباكم. -ا

 .تتيح الفرصة أمام الفرد ليعبر عن رأيه  -و     تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكومين .  -د    الرأي العام .

 

 لتخطيط  ، التنظيم  ، التوظيف ، التوجيه  ، الرقابة ، اتخاذ القرار؟ ا وظائف اإلدارة اذكر  -26

 

المجال  المحلية ، المحطات االمنينة ، االكواخ االمنينة ، اعوان المرور  أذكر نماذج تطبيق الشرطة المجتمعية ؟ -06

 االردنية للوقاية من حوادث الطرق ، جمعية اصدقاء الشرطة.  الجمعية

 

  ؟ الدفاع المدني العامالدفاع المدني العامن واجبات ن واجبات اذكر اربعة ماذكر اربعة م  --3434

 القيام بعمليات اإلطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة عنها . -2 توفير وسائل وأدوات اإلنذار  -0

 .توعية المواطنين والمسؤولين على إجراءات الوقاية والسالمة العامة  -0

 العام والخاص .تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين  -4

 

   واجبات الشرطة المجتمعية -37 

  0- جمع المعلومات عن الظواهر الجرمية   بهدف خفض نسبة الجريمة في المجتمع ومواجهتها . 

  .تعزيز ثقة المواطن بالشرطة المجتمعية  -0     بناء قاعدة معلومات شاملة عن المجتمع المحلي .  -2

. لمناسبات واألعياد الدينية والوطنية مشاركة المجتمع المحلي في ا -4  

 معالجة المشاكل األمنية التي يمكن حلها بالطرق الودية -5
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 أكمل الفراغ بكتابة بما يناسبه من جمل صحيحة ؟ :  لخامس ــــــؤال اـــــــــــــــــالســ

 

رمىز إلىى فئىات التجىار وأصىحاب األعمىال ت لتىياا  وو العاملىةالطبقة الوسطى القائمة بين طبقة النىبالء والطبقىة الطبقة  -7

 ) عرف (  البرجوازية هي   والتجارة

     

  التوجيهي هحفز األفراد نحو العمل واإلنتاج باالتصال المباشر بين الرئيس والمرؤوسين ، من وظائف اإلدارة  -0

  

 ( ) عرف  درجة 06خط عري  هو  كوريا الجنوبيةو كوريا الشمالية الحد الفاصل بين  -3

 

  ) عرف ( هاوهي الطبقة الدينا البائسة المعدمة التي ال تسطيع العيش اال بقوة عمل  الطبقة العاملةالبرولتياريا تعني  -4

   

 ) عرف (  معانأسم لمنطقة الشراه ويعني المنزل او المسكن اطلق على  -5

 

 ف ( وتعتبر تعريف للتكنولوجيا.) عر : هي التطبيق النظامي للمعرفة العلمية التكنولوجيا عند جلبرتالتكنولوجيا عند جلبرت -6

 

 " فضائيات المعلومات " أو الفضاء الرمزي تعني انهيار الفواصل الجغرافية من خالل ما أصبح يعرف الالمحدودية -7

 

 .) عرف (العالمية والعولمة تعنيزوال الحدود والحواجز الثقافية واالقتصادية بين الشعوب   -7

 

 .النمط الجديد للتطور والسيطرة والسلطة ، ويعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة النظام الدولي لمعلومات يعني -6

 

  .) عرف(حكم الشعب للشعب من أجل مصلحة الشعب  يعنيالحكم الديمقراطي   أو الديمقراطيةالديمقراطية -74

 

 كة في القضايايختار الشعب ممثلين عنه في مناقشة قضاياه والدفاع عنها مع احتفاظ بحق الشعب في المشار نظام -00

 .) عرف(ديمقراطية شبه مباشرة تعني   الهامة

 

 تعني التنظيم ) عرف ( عملية دمج الموارد البشرية والمادية من خالل هيكل رسمي بين المهام والسلطات -70

 

عملية مكونة من ثماني مهام صممت لتزويد المنظمة باألشخاص المناسبين ووضع الشخص المناسىب فىي المكىان  -73

 تعني التوظيف .  مناسبال
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