
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةهالأهل 
م لكم 

ّ
 تقد

 لمادة  أسئلة سنوات سابقة

 العلوم العسكرية 
 

 

 "من جد وجد، ومن سار عىل الدرب وصل" 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجواب                 السؤال                                  

ي مهام حفظ السالم الدولية بمهمة:  1
 
ي العسكري  بمهمة المراقبي    بدأت المشاركة األردنية ف

 
 ف

 انغوال 

ي عام  2
 
ة من  للتمريضك تم تأسيس:  1962ف  لية األمي 

ي ميادين القتال والذي يعىط له كافة العمليات  3
 
 العنرص األساسي ف

 سائط نقله هو: لو اختلفت و  التعبوية حن  

 سالح المشاة

 إدارة االنتخابات البلدية ،وأي  من مسؤوليات الهيئة المستقلة لالنتخابات إدارة االنتخابات:  4

 انتخابات عامية أخرى مثل 

ي ا
 
 انتخابات المجالس المحلية ف

 لمحافظات

ي  5
ي نفوس أبناء الوطن وإنما تأت 

 
 منقيم المواطنة ال يمكن غرسها ف

 خالل: 

 الفطرة

ي أرض المهمة 6
 
 القوة العسكرية الدولية المشكلة من قوات الدرك ف

 تكون عىل شكل: 

 عىل شكل وحدات

7  : ي
ي األردت  اب أول رئيس أركان يتسلم قيادة الجيش العرت 

ّ
ي عن

 اللواء راض 

ي عمليات حفظ السالم الدولية  8
 
 قوات حفظ السالم-أ أنماط المشاركة األردنية ف

 وات حمايةق -ب

تيبات االحتياطية -ج  قوة الي 

 مقطوعة بسبب إعالن 1973العالقة األردنية المرصية قبل حرب  9

 جاللة المغفور له بإذن هللا الملك حسي   طيب هللا ثراه: 

وع المملكة العربية المتحدة  مشر

 الوحدات المعنية بتقديم المواد  ات ب: متعرف وحدات الخد 10

 اإلدامة اليوميةوالخدمات وتأمي   

 و اإلخالء واإلنقاذ والطبابة  



 

 

 لمساعدة وحدات  والتعليم

 المناورة واالستاد

 يعتي  تشكيل قوة مناسبة لبناء قوات مسلحة نظامية حديثة قادرة 11

ى: اعىل فرض األمن واالستقرار الد  خىلي من أهدف الثورة العربية الكي 

 اهداف عسكرية

 مالزم نجمة سباعية:  12

ي معارك مع اليهود منها 13  معركة القدس وباب الواد  خاض الجيش العرت 

 واللطرون

ي  14
 
ا عىل االردن: 1952آب  11الملك الذي نودي به ف

ً
 الملك طالل بن عبدهللا م ملك

يطة عىل الذراع رتبة جندي أول:  15  شر

ي عام:  16
 
ي مهام حفظ السالم الدولية ف

 
 1989 بدأت المشاركة األردنية ف

ي الزرقاء أواخر نيسان  17
 
 اجتمع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية ف

 واتفقوا غىل وضع مفهوم:  1948

 ملياتمفهوم الع

 العربية

ى السياسية: من أهداف  18 كي  الحكم من التخلص- الثورة العربية الكي 
  الظالم الي 

ي  الشعب عن المعاناة ورفع  العرت 

ي  19
 
ق إمارة تشكيل أعلن م تم:  1921ار آذ 31ف  األردن شر

ي تتحمل عبء المعركة الرئيسي وتكلف بتنفيذ الواجبات  20
 القوات الن 

 :  التعبوية هي

ية  القوات الي 

ي  67من أسباب حرب  21
 
ان ف  وجه المالحة االشائيليةإغالق مضائق تي 

 من قبل: 

 مرص

ي المجال العسكري بمه 22
 
 معلمة نة: بدأت المرأة عملها ف

ي حرب  23
 
ي عىل الواجهة السورية ف  كان من ضمن قوات الدعم العرت 

 قوات:  1973

 ,ة الي ألوية مشا3ألوية دروع، 

 لواءان مشاة

24  : ي
 
 1921آذار  2 وصل األمي  عبدهللا إل عمان ف

ي أدت إل فشل هجوم القوات العربية يوم  25
ين 16من األسباب الن   ضيق الوقت المتوفر للتحضي   تشر



 

 

 للعمليات :1973

  ضعف التنسيق بي   القوات العربية المهاجمة

 يةالقوات الي   تعبئة الموارد الوطنية مهمة:  26

27  : ي
 
ي بصورته الحالية ف

 1946االردن عام  استقالل مند  بدأ استخدام العلم الوطن 

 عدم كسب تأييد الرأي العام العالمي وضعف األداء الدبلوماسي  28

ي حرب  ادةالقوالخدمات السياسية والشعور بعدم الثقة بي   
 
 من 48ف

ي أدت إل: 
 األسباب الن 

 العربية القوات فشل أسباب

ي يجب 29
 القدرة عىل إدارة حرب طويلة األمد من األهداف السياسية الن 

 أن تحققها: 

 الدولة كل أجهزة

ي القوات المسحلة 30
 
ي تتكون من:  القيادة ف  األركان وهيئة القائد األردنية الجيش العرت 

ائط عىل الذراع 3 رتبة رقيب:  31  شر

 الملكي  المدفعية سالح)أ تتكون أسلحة اإلسناد من:  32

 الجوي الدفاع)ب

 الملكي  الهندسة سالح) ج

  واالتصاالت والسيطرة القيادة) د

 لكيةالم

ي عىل: يدل  33
ي العلم األردت 

 
  اتخذوه االمويي   لون رايتهم اللون األبيض ف

 الرسول غزوة بذكرى لالحتفال

 واستبشار األول السالم عليه

  رايات وكانت ومجده بظفره

 بيضاء األموية الجيوش

ي صناعة القرارات وتشكيل شخصية المواطن 34
 
 المشاركة الجماعية ف

 هي من : 

 اهداف المواطنة

: من  35 ي ي عىل المستوى الخارج 
ي الرصاع العر القضايا الجوهرية لألمن الوطن   (اإلشائيىلي الل)الحتا-ت 

ي القدرة عىل دمج  الوحدة الوطنية تعرف بأنها:  36
 ةالعنارص السكانيتعن 



 

 

ي 
 
 منسجمة ، ومن  وحدات اجتماعية  ف

ها سياسيا واجتماعيا   ضمن  ثم تأطي 

 ومؤسسات ديمقراطية ، وإن هيئات 

 الوحدة الوطنية يمكن

 انجازها من خالل العمل السياسي 

  مرالمست صاديواالجتماعي واالقت

ي تعمل فيها 37
ي الوحدات الميدانية الن 

 
 من الوظائف القيادية والتدريبية ف

 العسكرية: المرأة 

 طة العسكريةالشر 

 التاج الهاشمي  رتبة الرائد:  38

 حق الحياة الكريمة والملكية  من حقوق المواطنة المدنية:  39

 وحرية التنقل وحماية  الخاصة

 الخصوصية

ي عىل مستوى لقوات المسلحة: الحالي لتنظيم ال 40
 اعتماد التنظيم الثالت 

 التشكيل واللواء وحن  الكتائب 

 وظهر تنظيما رباعيا عىل مستوى 

ي احتياجات القطعات  الشايا ليلن 

 1956 سنة تعريب قيادة الجيش:  41

ي عهد:  42
 
ي  أطلقت مبادرة األردن أوال ف

 2002الملك عبدهللا الثات 

ي عهد: تم توحيد  43
 
 1950الملك عبدهللا األول  الضفتي   ف

ي ع 44
 
ي بي   األردن وفلسطي   ف

 1988الملك حسي    هد: فك االرتباط اإلداري والقانوت 

ة حكم كانت من نصيب الملك:  45  طالل رحمه هللا أقل في 

 ولي للعهد عام:  46
 2009 تم تعيي   األمي  حسي  

ي  تسلط الملك عبدهللا 47
 1999 : سلطاته الدستورية عام الثات 

 1951 تم اغتيال الملك عبدهللا األول عند المسجد األقىص عام:  48

 سنوات 4 مدة مجلس النواب:  49



 

 

 150 عدد أعضاء مجلس النواب:  50

 75 عدد أعضاء مجلس األعيان:  51

ى عام:  52  1916حزيران  10 الثورة العربية الكي 

ى: مفجر ا 53 يف حسي    لثورة العربية الكي   الشر

يف حسي   إمارة مكة عام:  54  1908 تول الشر

ي مجال التعليم عام:  55
 
ي القوات المسلحة ف

 
 1950 بدأت المرأة العمل ف

ك األردن بحدود م 56  مرص ائية مع: يشي 

ي األردن:  57
 
 مي   1854جبل أم الدامي  أعىل نقطة ف

ي العالم:  58
 
 البحر الميت أخفض نقطة ف

: مؤتمر الوفاق  59 ي
 
 عمان واالتفاق عقد ف

ي األردن:  60
 
 البشي   أول مستشف  حكومي ف

 2012 الهيئة المستقلة لالنتخابات أسست عام:  61

 2011 ري عام: آخر تعديل دستو  62

ي األول عام:  63
 1928 الميثاق الوطن 

 معان أكي  المحافظات مساحة:  64

 جرش أقل المحافظات مساحة:  65

 عمان أكي  المحافظات من حيث عدد السكان:  67

ي شعار المملكة األردنية الهاشمية ل:  68
 
 النظام الملكي  يرمز التاج ف

ي شعار المملكة األردنية الهاشمية ل:  يرمز  69
 
 القوة والبأس طائر العقاب ف

ي شعار  70
 
 الخي  والعطاء  المملكة األردنية الهاشمية ل: ترمز السنبلتي   ف

 الذات الملكية والمملكة األردنية يرمز السالم الملكي إل:  71

ي يرمز ل:  72
ي العلم األردت 

 
 عباسيون اللون األسود ف

ي يرمز ل: الل  73
ي العلم األردت 

 
 أمويون ون األبيض ف

ي يرمز ل:  74
ي العلم األردت 

 
ى اللون األحمر ف  راية الثورة العربية الكي 



 

 

ي يرمز ل:  75
 
ي العلم األردت

 
 الفاطميون اللون األخرص  ف

ي ترمز ل:  76
 
ي العلم األردت

 
ي وأن األردن الدولة النجمة السباعية ف

 
 السبع المثات

ي اال 
 
 نضمام لجامعةالسابعة ف

 الدول العربية

 630  وقعت معركة مؤتة عام:  77

 1914 الحرب العالمية األول عام:  78

 1916 معاهدة سايكس بيكو عام:  79

ي مدة:  80
 
 سنة 400 دام الحكم العثمات

ي المملكة:  81
 
ي  نظام الحكم ف

ي  دستوريملكي ورات 
 /ملكي ورات 

ي   نيات 

ق األردن عام:  82  1921 تأسست إمارة شر

 1945 تأسست جامعة الدول العربية عام:  83

 25/5/1964 استقلت األردن عام:  84

 1952الدستور+ديوان المحاسبة  أهم إنجازات الملك طالل:  85

ي مرت عىل المملكة:  86
 3 عدد الدساتي  الن 

يطانية عام: التحالف األردنية  إنهاء معاهدة 87  1957 الي 

 1994 توقيع معاهدة السالم مع إشائيل عام:  88

 عبد السالم المجالي  الذي كان رئيسا للوزراء عند توقيع معاهدة السالم مع إشائيل:  89

:  لألطفالافتتاح مستشف  الملكة رانيا العبدهللا   90 ي مدينة الحسي  
 
 2010 ف

 1936  بدء التامي   الصحي العسكري 91

 حق تعيي   الوزراء وإقالتهم وحق إقالة مجلس النواب وحق العفو العام 92

 وإصدار األحكام العرفية من صالحيات: 

 الملك

93  : ي
 
ي عقد ف  القاهرة أول مؤتمر قمة عرت 

 21/3/1968 وقعت معركة الكرامة عام:  94



 

 

 هدنة رودس : 1948الهدنة بي   إشائيل والدول العربية عام  95

ي عمان:  96
 
 توقيع معاهدة كامب ديفد بي    سبب عقد مؤتمر الوفاق واالتفاق ف

 إشائيل ومرص

 التعليم أول مهمة للمرأة بالجيش:  97

: كلية األمي  الفتيات يلتحقن - 98  ي
 
  ضة من  للتمريبالخدمة العسكرية ف

 قائد سالج الجو؟ يرتبط برئيس هيئة األركان -99

ة الذهبية 46حكم الملك حسي    -100  سنة تسم الفي 

ا -101  وكالة األنباء؟ بي 

 لما وقعت إشائيل ومرص معاهدة السالم نقلوا مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إل تونس.  -102

 1951تاسست القوة البحرية الملكية:  -

 ناورة مهمة سالح المدفعية:تقديم اسناد ناري موقوت ومستمر لقوات الم -

ضة - ونية األجهزةارات , باالستخ, من عنارص منظومة الدفاع الجوي: الطائرات المعي   االلكي 

 1956تموز  9اري    خ: ت مدرسة سالح الهندسة الملكي بتتشكل -

ي تنمية المجتمع: تامي   المناطدور سالح القيادة والسيطرة  -
 
تصاالت ئية باال ق الناواالتصاالت ف

 بكة الميكروويفالالزمة من خالل ش

من واجبات: وحدات المناطق ال جميع نقل افراد القوات المسلحة بالحافالت العسكرية من و  -

( الخدمات)التموين والنقل ا  لملكي

وع : تم استحدا1989عام  -  بناء االليات المدولبة إعادةث مشر

يطائرة الكوبرا: السناد  -  ة القوات الي 

 لقوات حفظ السالم: بناء وترميم دور العبادة  اإلنسانية األدوار من  -

يعي قوي  األساس - ي تقوم عليها المواطنة: وجود نظام وبناء تشر
 وعادل الن 

: حب المواطن لوطنه وانتمائه له والشور بمشكالته والت - ي
 حلها عاون مع الغي  عىل االنتماء الوطن 

ي : بداية  -
 
 1995تاسست مديرية شؤون المرة العسكرية ف

 . كتلة أهل الهمة تتمن  لكم دوام التوفيق  ... م بحمد هللا ت




