
 .حكم االتراك العثمانيين معظم اقطار العالم العربي لمدة اربعة قرون  -1

 صح  - أ

 خطأ - ب

 :اعلن الشريف حسين بن علي الثورة العربية الكبرى في  -2

  1111التاسع من حزيران  - أ

  1191العاشر من حزيران   - ب

  1111العاشر من حزيران  -ج

  1111العاشر من حزيران  –د 

 

 . 1111الحكم في الدولة العثمانية عام سيطر حزب االتحاد والترقي على  -3

 خطأ - أ

 صح  - ب

 

من الحركات القومية والعربية الي قُمعت من ِقبل حزب االتحاد   - 4

 :والترقي 

 جمعية العهد  - أ

 جمعية االتحاد  –ب 

 العربية الفتاة  -ج

 ج +أ -د

 

نفذ جمال باشا حكن االعدام بالمجموعة االولى من االحرار العرب في  – 5

  1115 /آب  /12 –أ : 

  1115 /آب  / 21 –ب 

  1111 /آيار/1 –ج 

 ال شيء مما ذكر  –د 

 /أيار/1اعدم جمال باشا المجموعة الثانية من الشهداء  في  -1

1111 . 

 صح  - أ

 خطأ  - ب

 

 

 



 

 

 1115وضعه اعضاء جمعيتي العهد والعربية الفتاة في ايار  –7 

وتضمنت اعتراف بريطانيا باستقالل االقطار العربية والغاء 

 .االمتيازات االجنبية 

 المعاهدة االردنية البريطانية  –أ 

  اتفاقية سايكس بيكو -ب

 ميثاق دمشق  –ج 

 ال شيء مما ذكر –د 

 

بعد ..... مثل بريطانيا كانت مباحثات الشريف حسين مع م -1

 :ميثاق دمشق حول اعتراف بريطانيا باستقالل االقطار العربية 

 هنري مكماهون  -أ

 غورو  –ب 

 ونستون تشرشل –ج 

 ال شيء مما ذكر  –د 

 

ت الدولة الذي نشأ .........في عام ....... اصدرت بريطانيا   -1

 "العبرية في فلسطين على اساسه 

  1111وعد بلفور  -أ

  1117وعد بلفور  -ب

  1117سايكس بيكو  -ج

  1111سايكس بيكو  -د

 

بدأت قوات الثورة العربية بقيادة انجال الشريف علي و زيد  -19

 .وعبدهللا وفيصل بمهاجمة القوات التركية في مدن الحجاز 

 صح -أ

 خطأ_ ب

 

 

 

 

 



 :استطاعت قوات الثورة بتحرير مدن الحجاز بـ استثناء  -11

 مكة المكرمة  -أ

 المدينة المنورة  -ب

 ب+أ -ج

 ال شيء مما ذكر  -د

 

الي مثلت نقطة التحول  1111تحرير العقبة كان في تموز  -12

 . في عمليات الثورة 

 صح  -أ

 خطأ  -ب

 

لتبدأ ............ دخل جيش االمير فيصل الى دمشق في  -13

 مرحلة جديدة في التاريخ العربي الحديث 

  13/19/1111 -أ

  1117 / 3/19 -ب

  1111 / 1 /3 -ج

  1111 /3/19 -د

 

ذهب االمير فيصل الى مؤتمر الصلح الي عقد في باريس  -14

 : عام 

  1111 -أ

  1111 -ب

  1111 -ج

  1117 -د

 

المعركة الغير متكافئة والتي كانت بين الجيش العربي  – 15

 . 1111والفرنسيين هي معركة ميسلون وكانت في عام 

 خطأ  -أ

 صح  -ب

 

و قاد الجيش ....... في معركة ميسلون ، قاد الجيش العربي  -11

 ......... الفرنسي 



 االمير فيصل ، غورو  -أ

 يوسف العظمة ، غورو  -ب

 يوسف العظمة ، مكماهون  -ج

 ج+ب –د 

 

 

 :انِشئت االمارة االردنية في تاريخ  -17

  11/4/1121 -أ

  2/3/1121 -ب

  21/11/1129 -ج

  1/4/1121 –د 

 

الحكومات المحلية التي تشكلت قبل االمارة االردنية مثل  – 11

حكومة اربد وحكومة عجلون وحكومة السلط لم ُتعمر طويال 

 :وانتهت الحكومات في مدة لم تزد عن 

 شهرين –أ 

 اشهر  1 -ب

 اشهر  1 -ج

 اشهر  7 -د

 

استجاب الشريف حسين لمطالب السوريين في مقاومة   - 11

الفرنسيين فانتداب االمير عبدهللا للقيام بهذه المهمة والتوجه الى 

 :معان ، فوصل معان في 

  21/11/1121 -أ

  2/11/1129 -ب

  11/1121/ 2 -ج

  21/11/1129 -د

 

شكل االمير عبدهللا اول حكومة اردنية في عهد االمارة  – 29

 . االردنية برئاسة رشيد طليع 

 صح  -أ

 خطأ  -ب



 

 

 

 

 

ان معظم اعضاء الحكومة االردنية في عهد االماراة االردنية من حزن ك -21

: االستقالل العربي، لم يكن بينهم اردني واحد وهو   

يوسف العظمة  -أ  

علي الشرايري  -ب  

كايد العبيدات  -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

استطاع االمير عبدهللا ان يحصل على اعتراف بريطانيا باستقالل شرقي  -22

25االردن في  /5/ 1123 .  

صح-أ  

خطأ  -ب  

 

:البريطانية في عام –قدمت الحكومة البريطانية المعاهدة االردنية  -23  

  1121 -أ

  1157 -ب

  1121 -ج

  1125 -د

 

وقع المعاهدة االردنية البريطانية عن الجانب االردني االمير عبدهللا  – 24

. في فلسطين  والجانب البريطاني اللورد برومر المندوب السامي  

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

 

 

 

 

 



 

 

: من بنود المعاهدة االردنية البريطانية  ليستواحدة من االتية  -25  

وضع قانون اساسي للبالد  -أ  

منح االمير السلطات التشريعية واالدارية  -ب  

الغاء اشراف بريطانيا على منح االمتيازات واستثمار الموارد الطبيعية  -ج  

نيا على منح االمتيازات واستثمار الموارد طبيعية اشراف بريطا -د  

 

بعد اجراء اول انتخابات ألول مجلس تشريعي في االردن ، كان اول  – 21

عمل من المجلس هو المصادقة على المعاهدة االردنية والبريطانية في عام 

1121 .  

صح -أ  

خطأ -ب  

 

اصدرت في من االسس والمنطلقات للحركة الوطنية االردنية التي  – 27

: الميثاق الوطني االول   

ان تكون شرقي االردن دولة عربية ذات سيادة مستقلة  -أ  

اعتبار وعد بلفور مخالف لوعود بريطانيا للعرب وتصرف مخالف للشرائع  -ب

 الدينية 

ب +أ -ج  

ال شيء مما ذكر  –د   

 

 

 

 

 

 

............ في كان اعالن استقالل االردن دولة ذات سيادة استقالالً تاماً  – 21

: ملكاً دستورياً على رأس الدولة ............ ومبايعة   

  1141 – 5 – 25االمير عبدهللا ،  -أ

  1141 – 5 – 25الملك حسين بن طالل ،  -ب

  1141 – 5 – 25االمير فيصل ،  –ج 

ال شيء مما ذكر  -د  



 

عند اعالن االردن دولة ذات سيادة استقالالً تاماً ، اُعلنت ذات حكومة  – 21

.نيابية دستورية ملكية   

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

لم يكن هناك حدود سياسية جغرافية بين اقطار بالد الشام  1111قبل عام  – 39

.سوريا واالردن وفلسطين ولبنان   

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

:و اول شهيد اردني على فلسطين ه -31  

يوسف العظمة  -أ  

االمير فيصل  -ب  

عودة ابو تايه  -ج  

كايد العبيدات  -د  

 

اندلعت هبة البراق إثر اعتاداءات الصهاينة على حائط البراق في القدس  – 32

: وكانت في عام   

  1129 -أ

  1121 -ب

  1123 -ج

  1131 -د

 

ات بسبب الموجات الهجرة اليهودية وخطورة االعتداء على المقدس -33

:االسالمية ، اندلعت الثورة الفلسطينية في نيسان عام   

  1131 -أ

  1121 -ب

  1131 -ج

ال شيء مما ذكر  -د  

 

 

 



قدم االمير عبدهللا مشروعاً لحل القضية الفلسطينية تضمن اقامة دولة  -34

  1131مكونة من فلسطين وشرقي االردن وكان ذلك في عام 

صح  -أ  

خطأ -ب  

 

ا مشروع االمير عبدهللا فاصدرت الكتاب االبيض رفضت بريطاني – 35

المتضمن بقيام دولة في فلسطين يشترك فيها العرب واليهود وتحديد الهجرة 

  1131اليهودية بخمس وسبعين الف شخص وكان ذلك في عام 

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

اشترك االمير عبدهللا في مؤتمر انشاص لتأييد المطالب العربية في  – 31

ض توصيات اللجنة االنجلو امريكية بإدخال مئة الف يهودي الى فلسطين ورف

:فلسطين وكان ذلك في   

  1141 –اذار  – 1 –أ 

  1141 –ايار  – 1 -ب

  1141 –ايار  1 -ج

  1141 –اذار  – 1 –د 

 

اتخذت الجمعية العامة لالمم المتحدة واتخذت قراراً بتقسيم فلسطين الى  – 37

: ثالث مناطق وهم   

ة ، يهودية ، اقليمية عربي -أ  

يهودية ، اقليمية ، دولية  -ب  

يهودية ، عربية ، دولية  -ج  

جميع ما ذكر صحيح  –د   

 

 1141 –اذار  – 14دخل الجيش العربي االردني الى فلسطين ليلة  – 31

.وخاض معارك عديدة ضد اليهود   

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

 

 



:بهزيمة الجيوش العربية بسبب  1141انتهت حرب الـ  –31   

لم تكن على استعداد لخوض المعركة   -أ  

معظم قيادة الجيش كانت خاضعة لقيادة غير عربية  -ب  

كانت القوى الكبرى في صف اليهود  -ج  

جميع ما ذكر صحيح -د  

 

باً وتشكل مجلس نيابي من اربيعن نائ 1159وحدة الضفتين كانت في عام  – 49

.منهم عشرون من الضفة الغربية ومثلهم من الضفة الشرقية   

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

عند اتخاذ قرار بتوحيد الضفتين وعلى رأسها الملك عبدهللا بن الحسين ،  -41

:اتخذ القرار على ان يكون الحكم   

ملكي نيابي وراثي  -أ  

ملكي وراثي دستوري  -ب  

ملكي وراثي نيابي -ج  

وري ملكي نيابي دست-د  

 

. 1151اغتيل الملك عبدهللا في  -42  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

عند استالم الملك طالل الحكم ، وضع في عهده دستور للمملكة المعروف  -43

.  1151بدستور   

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

استلم الملك حسين بن طالل الحكم في االردن وتسلم السلطات الدستورية  -44

:رئيساً للبالد في   

  1153 –ايار  -2 -أ

  1153 –اذار  – 2 -ب

  1151 –اذار  – 2 -ج

  1151 –ايار  – 2 -د



استطاعت بريطانيا ايجاد ميثاق حلف بغداد للوقوف ضد المد الشيوعي  – 45

:وكان مكون من   

بريطانيا  والعراق  –أ   

تركيا وايران  -ب  

الباكستان  -ج  

جميع ما ذكر صحيح –د   

 

باط االنجليز من الجيش العربي طرد الملك حسين كلوب باشا والض – 41

:قائداً للجيش العربي االردني ......... االردني وتم تعيين   

يوسف العظمة  -أ  

راضي عناب  -ب  

سليمان النابلسي  -ج  

ال شيء مما ذكر -د  

 

وكان بسبب تأميم قناة  1151وقع العدوان الثالثي على مصر في  – 47

. السويس   

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

:الملك حسين بجانب مصر ضد العدوان الثالثي فـعمل على وقف   - 41  

قطع عالقاته الدبلوماسية مع فرنسا -أ  

اصدر االرادة الملكية بالدعوة الى النفير العام  -ب  

دخل حوالي عشرة آالف مقاتل سوري وعراقي الى االردن  -ج  

جميع ما ذكر صحيح -د  

 

  1141يا بالغاء معاهدة وقعت اتفاقية بين االردن وبريطان 1157في  – 41

صح -أ  

خطأ -ب  

 

 

 

 

 



:على قيام  1151عقد اتفاق بين الجانبين االردني والعراقي في  –59   

التضامن العربي  -أ  

االتحاد العربي  -ب  

مجلس التعاون العربي -ج  

ب+أ -د  

 

:واحدة من االتية من االسس التي قامت عليها االتحاد العربي  -51  

( االردن والعراق )البلدين انشاء حكومة لكال  -أ  

تشكيل مجلس نيابي لكال البلدين  -ب  

ان يصبح علم الثورة العربية علم دولة االتحاد  -ج  

ال شيء مما ذكر -د  

 

: االتحاد العربي لم ُيعمر اكثر من  – 52  

اربعة شهور -أ  

خمسة شهور-ب  

ست شهور-ج  

سنة كاملة  -د  

 

. 1111-1-21لمجالي في اغتيل رئيس الوزراء االردني هزاع ا -53  

صح-أ  

خطأ-ب  

 

، وضع االردن جميع قواته المسلحة تحت قيادة  1117في حرب حزيران  -54

.عبدالمنعم رياض ، الذي ادار القتال على الجبهة المصرية   

صح -أ  

خطأ -ب  

 

:بلغ عدد النازحين بعد حرب حزيران من الضفة الغربية  -55  

الف  199 -أ  

الف  543 -ب  

ف ال 354 -ج  

الف  453د   

 



............ :بلغ عدد الشهداء ............. معركة الكرامة كانت في  – 51  

شهيد  11،  1111 -اذار-21-أ  

شهيد  191،  1111 –ايار  – 21 -ب  

شهيد  259،  1111_ اذار _  21 -ج  

شهيد  11،   1111 –ايار  -21د   

 

ن ليست حرباً اهلية وانما أكد الملك حسين ان اخراج الفدائيين من االرد – 57

.للقضاء عل ىالفوضى التي كانت تهدد امن البالد   

صح -أ  

خطأ -ب  

 

فأرسل مدرعاً من الجيش  1173شارك االردن في حرب تشرين  – 51

 االردني لمساندة القوات المصرية لصد القوات االسرائيلية المتقدمة نحو القاهرة 

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

واتفاقية السالم بين مصر ........  امب ديفيد في عام تم توقيع اتفاقية ك – 51

:لتعميق العالقة بين االردن وفلسطين .............. واسرائيل في عام   

  1119،  1171 -أ

  1171،  1177 -ب

  1177،  1171 -ج

  1171،  1171 -د

 

........:واستمرت ........... اندلعت الحرب العراقية االيرانية في عام  – 19  

سنوات  1،  1119 -أ  

سنوات  1،  1111 -ب  

سنوات  1،  1119 -ج  

سنوات  1،  1111 -د  

 

:انشئ مجلس التعاون العربي بين  -11  

االردن والعراق ومصر وسوريا  -أ  

االردن والعراق ومصر ولبنان  -ب  

االردن والعراق ومصر واليمن-ج  



جميع ما ذكر صحيح  -د  

 

. 1111في عام انشئ مجلس التعاون العربي  -12  

صح-أ  

خطأ  -ب  

 

؟...وكان بسبب ..... تم انحالل مجلس التعاون العربي في عام  – 13  

، بسبب احتالل الكويت للعراق  1111-أ  

، بسبب احتالل العراق للكويت  1111 -ب  

، بسبب احتالل ايران للكويت  1119 -ج  

، بسبب احتالل العراق إليران  1119 -د  

 

:الرتباط القانوني واالداري بين الضفتين عام تم اعالن فك ا – 14  

  1111 –أ 

  1111 -ب

  1111 -ج

  1119 –د 

 

:من اهداف فك االرتباط بين الضفتين  – 15  

ابراز الهوية الفلسطينية  -أ  

تمكين المنظمة الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها  -ب  

ب+أ -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

. 1111في عام اندلعت حرب الخليج الثاني  – 11  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

ادانت بعض الدول العربية العراق في حرب الخليج ، حيث اتخذ جامعة الدول  – 17

:صوت ، وامتنعت خمس دول عن التصويت وهم  14العربية بـ اغلبية   

االردن والسودان واليمن وموريتانيا وسوريا -أ  

االردن والسودان فلسطين واليمن وموريتانيا  -ب  

ردن وفلسطين ومصر واليمن وسوريااال -ج  



جميع ما ذكر صحيح  -د  

 

 حضر االردن مؤتمر مدريد للسالم وتم تشكيل وفد اردني فلسطيني مشترك – 11

.برئاسة كامل ابو جابر   

صح-أ  

خطأ  -ب  

عينت الحكومة االردنية عبد السالم المجالي رئيساً للجانب االردني وحيدر  – 11

.الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسالم  عبدالشافي رئيساً للجانب  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

:وقع النص الرسمي لمعاهدة السالم االردنية االسرائيلية في  – 79  

  1114 – 19 – 24 -أ

  1114 – 19 – 21 -ب

  1114 – 11 – 21 -ج

  1114 – 11 – 24 -د

 

ابو جابر وقع معاهدة السالم االردنية االسرائيلية عن الجانب االردني كامل  – 71

 والجانب االسرائيلي اسحق رابين 

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

:تولى الملك عبدهللا الثاني الحكم في المملكة في  – 72  

  1111 – 2 – 1 -أ

  1111 – 2 – 7 -ب

  1111 – 5 – 7 -ج

1111 - 5 – 25 -د  

 

افراد يشكلون جماعات اثناء تفاعالتهم اليومية في اطار مشترك من النظم  – 73

:االجتماعية والقيم   

المجتمع  -أ  

الجماعات االجتماعية  -ب  

النظم االجتماعية  -ج  



نمط االنتاج  -د  

 

: من النظم االجتماعية  – 74  

النظام السياسي  -أ  

النظام االقتصادي  -ب  

ب +أ -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

 الظاهرة االجتماعية هي انماط سلوكية خاصة وغير متكررة يقوم بها االفراد – 75

 تشتمل مفاهيم وقواعد مشتركة بين االفراد 

صح -أ  

خطأ -ب  

 

.من االمثلة على المشكلة االجتماعية جنوح االحداث والتدخين  – 71  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

.تتسم المشكلة االجتماعية بعدة خصائص منها العمومية وااللزام  -77  

صح-أ  

خطأ -ب  

 

.النسبي يتميز التجمع االجتماعي البدوي بصغر الحجم  – 71  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

:تشغل ادنى مكانة في التجمع االجتماعي البدوي  – 71  

الرعاة  -أ  

الحرفيون والصناع  -ب  

الفرسان  -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

 



الجماعة االولى في التجمع البدوي التي تتميز بملكية الهم الموارد والنسب  –19 

:والثروة   

الفرسان  -أ  

الشيوخ -ب  

ب+أ -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

.يتميز التجمع االجتماعي الزراعي بكبر الحجم النسبي  -11  

صح  -أ  

خطأ -ب  

 

:الطبقة التي تشغل المكانة المتدنية في التجمع الزراعي  – 12  

الحرفيون والصناع  -أ  

الذكور االكبر سناً  -ب  

الذكور االصغر سناً  -ج  

جميع ما ذكر صحيح  -د  

 

في ُتعلي من شأن الحرف والمهارات الخدماتية وتقلل من شأن قيم التجمع الري – 13

.الخبرة التي ترتبط بالعمر  وتقلل من شأن المهارات الزراعية   

صح -أ  

خطأ -ب  

 

:ينقسم التجمع الحضري الى طبقات وهي  – 14  

الميسورة ، الفقيرة ، الزراعية  -أ  

الميسورة ، الفقيرة ، الصحراوية  -ب  

يرة ، الوسطى الميسورة ، الفق -ج  

الميسورة ، الوسطى ، الصحراوية  -د  

 

 

 

 

 



طبقة تتكون من افراد واسر حضرية وريفية مهاجرة ،يتميزون بالدخل   – 15

:المالي المنخفض ويعملون في مهن متواضعة   

الميسورة   -أ  

الوسطى  -ب  

البدوية –ج   

الفقيرة -د  

 

لمدينة االصلية وبعضهم طبقة تتكون خليط من افراد وجماعات بعضهم من ا -11

:من المهاجرين من الريف ،يعملون في الوظائف الحكومية   

الوسطى  -أ  

الميسورة  -ب  

الفقيرة -ج  

جميع ما ذكر  -د  

 

:مرحلة تميزت بالرأسمالية الحديثة والتعددية السياسية  – 17  

مرحلة ما قبل تأسيس االمارة  -أ  

ردني الحديث مرحلة تأسيس االمارة وبدايات المجتمع اال -ب  

  1141مرحلة تطوير المملكة االردنية الهاشمية ابتداًء من  -ج

جميع ما ذكر  –د   

 

المجتمع االردني المعاصر كان في عهد الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين  – 11  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

. 2999 – 5 -11حصلت االردن على عضوية منظمة التجارة العالمية في  – 11  

صح -أ  

طأ خ -ب  

 

:من  نتائج انضمام االردن الى منظمة التجارة العالمية  – 19  

نمو الدخل القومي  -أ  

ازدياد معدل دخل الفرد  -ب  

تنوع فرص العمل  -ج  

جميع ما ذكر  -د  



يتكون النظام القرابي االردني من خمس وحدات قرابية وهم القبيلة والعشيرة  – 11

.واة والحمولة واالسرة الممتدة واالسرة الن  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

:يعرف بـ  مجموعة من العشائر التي تنتمي الى جد واحد مشترك  – 12  

العشيرة -أ  

االسرة النواه  -ب  

القبيلة  -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

:مجموعة من الحمائل تنتمي الى جد واحد مشترك تعرف بـ  – 13  

القبيلة  -أ  

االسرة النواه  -ب  

الحمولة  -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

:اسرة تتكون من الزوج والزوجة واطفالهما يعيشون في بيت واحد  -14  

االسرة الممتدة  -أ  

الحمولة  -ب  

االسرة النواه  -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

............:واالسرة النواه .............. تشكل االسرة الممتدة نسبة  – 15  

% 19، %  29 -أ  

%  29، %  19 -ب  

%  25، %75 -ج  

ب +أ -د  

 

 

 

 

 



:من عوامل التحول من االسرة الممتدة الى االسرة النواه  – 11  

طبيعة المسكن الحديث وااليدويولوجية الفردية -أ  

مركزية السلطة -ب  

ارتفاع سن الزواج  -ج  

جميع ما ذكر   -د  

 

:واحدة من االتية ليست من الوظائف االردنية المعاصرة  – 17  

العاطفية  الوظيفة -أ  

التنشئة  االنجازية -ب  

الوظيفة الصناعية  -ج  

الوظيفة االستهالكية -د  

 

هي المستهلك الرئيسي لمنتجات التنظيمات االنتاجية المختلفة كالشركات  – 11

:والمصانع التي تسود المجتمع االردني   

االسرة النواه -أ  

االسرة الممتدة  -ب  

ب+أ-ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

االبحاث االردنية االجتماعية الى ان االسر النواه ترتبط بعالقات قوية مع  تشير -11

.كل من اسرتي الزوج والزوجة وفئات غير قرابية كاالصدقاء وزمالء العمل   

صح -أ  

خطأ-ب  

 

تتكون الثقافة المجتمعية بشكل عام من جانبين ،جانب مادي يحتوي المفاهيم  – 199

.دوات والتكنولوجيا ونمط االنتاج السائد واالفكار وجانب معنوي يحتوي اال  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

القيم الثقافية هي مفاهيم مشتركة بين االفراد لها اهميتها في المجتمع لها دور  -191

.بير في توجيه االفراد والجماعات في حياتهم اليومية   

صح -أ  

خطأ  -ب  



:يأتي الجزء االكبر للقيم الثقافية من المصدر  – 192  

االقتصادي  -أ  

السياسي  -ب  

االجتماعي  -ج  

الديني -د  

 

من قيم الدولة االردنية الحرية والتسامح والكرامة التي هي مستمدة من  – 193

.الدستور االردني والقوانين   

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

......... :رسالة عمان في ...... اصدر الملك  – 194  

  2994الملك حسين بن طالل ، رمضان -أ

  2995لملك عبدهللا الثاني ، رمضان ا -ب

  2994الملك عبدهللا الثاني ، رمضان  -ج

  1111الملك حسين بن طالل ، رمضان  -د

 

تبنت المملكة االردنية الهاشمية رسالة عمان بحكم المسؤولية الروحية  – 195

.والتاريخية موصولة بالمصطفى صلى هللا عليه وسلم   

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

( الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن  ادعُ )   - 191

:هذه االية تدل على   

تكريم االسالم لالنسان دون النظر الى جنسه او دينه   -أ  

االسالم هو تحقيق الرحمة والخير للناس رسالة  هدف  -ب  

االعتدال والوسطية  -ج  

ين ان منهج النبوة الى هللا يقوم على الرفق والل -د  

 

:تدل االية على ( وما أرسلناك اال رحمة للعالمين )  – 197  

ان هدف رسالة االسالم هي تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين   -أ  

االعتدال والوسطية  -ب  

التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس  -ج  



جميع ما ذكر صحيح -د  

 

.دول العربية واالسالمية فقط رسالة عمان هي لجميع دول العالم وليس لل – 191  

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

الدستور هو مجموعة من االحكام والقواعد القانونية التي توضح طبيعة  – 191

نظام الحكم في الدولة وتنظم العالقات بين السلطات  الثالث من حيث تكوين كل 

.سلطة ووظائفها وحقوق وواجبات المواطنين   

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

:في عهد الملك  1152ر وضع دستو – 119  

الملك حسين بن طالل  -أ  

االمير عبدهللا بن الحسين -ب  

الملك عبدهللا الثاني  -ج  

الملك طالل  -د  

 

على ان االردن مستقلة  ذات سيادة وان الشعب االردني  1152نص دستور  -111

.جزء من االمة العربية وان نظام الحكم في المملكة ملكي نيابي دستوري   

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

على شكل عمودي ، العلياء  1152وضعت الراية االردنية في دستور  – 112

خضراء و الوسطى بيضاء والسفلى سوداء ومن ناحية السارية مثلث احمر  يتوسطه 

. نجمة بيضاء   

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

 

 

 

 



: 1152اي من االتية ليست من النصوص التي نص عليها دستور  – 113  

(السيادة بيد الشعب ) السلطاات االمة مصدر  -أ  

المحكمة الدستورية وظيفتها تفسير نصوص الدستور والقوانين العادية  -ب  

االردنيون متساوون امام القانون ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات  -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

.السلطة التشريعية تناط بمجلس النواب والملك فقط  -114  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

. السلطة التنفيذية تناط بالملك يتوالها بواسطة وزرائه  -115  

صح-أ  

خطأ  -ب  

 

:أي من االتية من الشروط الواجب توافرها في الملك  -  111  

عاقل  -أ  

مسلم  -ب  

ان يقسم اليمين الدستورية امام مجلس االمة  -ج  

جميع ما ذكر  -د  

 

:من صالحيات الملك  -117  

المسلحة  القاعد االعلى للقوات -أ  

يصادق على القوانين ويأمر بتنفيذها  -ب  

يعين اعضاء مجلس االعيان ورئيس مجلس االعيان  -ج  

جميع ما ذكر  -د  

 

يأمر بـ اجراء انتخابات النيابية وهو الذي  يحل مجلس النواب هو رئيس   -111

. الوزراء   

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

:لملك دون سن الوصي على العرش يكون في حالة تولي العرش ا -111  

سنة  11-أ  



سنة  17 -ب  

سنة  11 -ج  

جميع ما ذكر  -د  

 

:من اختصاصات مجلس الوزراء  – 129 (1  

ادارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة الداخلية والخارجية  -أ  

اقراح مشروعات القوانين وتعيين الموظفين وعزلهم حسب االنظمة  -ب  

ب +أ -ج  

ال شيء مما ذكر  -د  

 

من احكام مجلس الوزراء االردني على كل وزارة جديدة ان تقدم بيان  – 121

يوماً من  15وزاري الى مجلس النواب من اجل الحصول على الثقة خالل 

 تشكيلها 

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

. اذا حجب مجلس االنواب الثقة عن الحكومة وجب عليها االستقالة  – 122  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

:نواب الحالي هو عدد اعضاء مجلس ال – 123  

عضو  59 -أ  

عضو  159 -ب  

عضو  155 -ج  

 د ال شيء مما ذكر 

 

:ولي العهد الحالي هو  – 124  

رئيس الوزراء عبدهللا النسور  -أ  

حسين هزاع المجالي  -ب  

الحسين ابن عبدهللا الثاني  -ج  

ناصر جوده  -د  

 

 



 

.وزير الخارجية الحالي  هو حسين هزاه المجالي  – 125  

صح -أ  

خطأ  -ب  

 

ويمكن تمديدها لفترة ال تزيد على ...... والية مجلس النواب هي   - 121

.بإرادة ملكية .....   

سنوات ، سنتين  4 -أ  

سنوات ، سنة واحدة  3 -ب  

سنوات ، سنة ونصف  4 -ج  

سنوات ، سنتين  5 –د   

 

 ينتخب مجلس النواب رئيساً له لمدة سنة وال يمكن اعادة انتخابه مرة – 127

صح  -اخرى أ  

خطأ  -ب  

 

.يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس االعيان   - 121  

صح  -أ  

خطأ  -ب  

 

: اي من االتية صحيح  – 121  

سنوات  4يتألف مجلس االعيان من اعضاء يعينهم الملك لمدة   -أ  

يعين الملك رئيساً لمجلس االعيان لمدة سنتين قابلة للتجديد  -ب  

عضاء مجلس االعيان يجب ان ال يزيد عن نصف عدد اعضاء عدد ا  -ج

 مجلس النواب

جميع ما ذكر صحيح  -د  

 

من صالحيات السلطة التشريعية االختصاص السياسي وهي اقتراح  – 139

مشروعات القوانين شرط ان يتم  االقتراح  عن عدد ال يقل عن عشرة نواب 

.او اعيان   

صح -أ  

خطأ -ب  

 



131 

:من احكام السلطة القضائية  اي من االتية –   

القضاة مستقلون ال سلطة عليهم لتغير القانون  -أ  

عملية تعيين وترقية وعزل القضاة يكون بقرار من المجلس القضائي  -ب

 مقترنة بادارة ملكية 

ال شيء مما ذكر  -ج  

ب +أ -د  

 

تنظر في القضايا المدنية والتجارية والجزائية وهذه المحاكم هي  – 132

:كم الصلح والبداية واالستئناف محا  

المحكمة الدينية  -أ  

المحاكم الخاصة  -ب  

المحاكم النظامية -ج  

ج +أ -د  

 

المحكمة الدينية تنقسم الى نوعين ، محاكم شرعية ومجالس الطوائف  – 133

. 

صح -أ  

خطأ -ب  

 

متى شاركت المرأة االردنية في االنتخابات النيابية ألول مرة في  – 134

:التاريخ  

  1111 -أ

  1111 -ب

  1111 -ج

  2991 -د

ونجحت اول امرأة اردنية في ....... تم وضع الميثاق الوطني في عام  -135

......... :الوصول للمجلس في   

  1113،  1111 -أ

  1112،  1111 -ب

  1111،  1113 -ج

ال شيء مما ذكر  –د    

 



 

 

 

 

: (ان شاء هللا تستفيدو   

 بالتوفيــــق للجميع 

 
 

 

 

 

 


