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1234

التنمیة تعرف بأنھا تشمل           
عملیة حضاریة جوانب متعددة وأنھا

:وھذه الجوانب  التي تشملھا ھي 

ثقافیة واجتماعیة    اقتصادیة فقط     
فقط    

اقتصادیة   
وسیاسیة وثقافیة       

اقتصادیة    
وثقافیة 

ونفسیة ,

3

تقوم مؤسسة اإلسكان العسكري          .
بإنجاز واجباتھا من خالل صنادیق 

:رئیسیة ھي 

إسكان            
ضباط  واإلفراد  ال

الضمان            
االجتماعي   

التأمین            
على السیارات 

            
التقاعد

1

زیادة البطالة   رفع األسعار    :من أھداف التنمیة الوطنیة 
المقنعة   

زیادة الدخل التعلیم المستمر         
القومي

4

القوات من المجاالت التي تساھم فیھا     
:المسلحة 

التوسع في   
الھیكل اإلنتاجي

زیادة كفاءة    
الخدمات

تھیئة القوى     
البشریة

زیادة الدخل   
القومي

3

نسبة مقاعد المكرمة الملكیة       .
:السامیة في الجامعات الحكومیة تبلغ

          15  %       20  %      25   %       30%2

من مساھمات القوات المسلحة في       
:البناء والتعمیر 

الطرق و     الموانئ          
الجسور والسدود  

التطویر   سكة الحدید    
الحضري

2

تقوم القوات المسلحة بدور فعال في       
تنمیة االقتصاد الوطني إال أن ھنالك 
بعض المخاطر التي تواجھ التنمیة 

:وأھمھا 

لیة تباطؤ عم
اإلنتاج   

إلحاق األذى بقطاع 
السیاحة     

ھروب رؤوس   
األموال

جمیع ما       
ذكر صحیح

3

من مساھمات القوات المسلحة في       .
:أداره الموارد البشریة 

تأھیل المھندسین     زیادة البطالة      
حدیثي التخرج

تقدیم الخدمة   
لشریحة محدودة 

من المجتمع  

یع ما جم   
ذكر صحیح

2



من المخاطر التي ستواجھھا التنمیة   .
:في حال غیاب االمن مایلي 

مجابھة        
الكوارث 

التفاوت في توزیع   
الدخول 

تناقص القیمة   
السیاسیة للبلد   

البطالة   
المقنعة

3

تساھم مدیریة التوجیھ المعنوي في    .
:التنمیة من خالل 

تقدیم        
لمعونة المالیة   ا

3الوعظ   إقامة المعارض   االرشاد  

اإلشراف        : من واجبات مدیریة اإلفتاء   .
على دور تحفیظ 

القرآن الكریم 

القاء المحاضرات 
الدینیة على طلبة 

الجامعات االردنیة     

تسیر رحالت     
العمرة والحج 

سنویا للمواطنین            

حاربة م     
اإلشاعات  
المغرضة 

2

یرتدي جاللة 
القائد األعلى 

للقوات المسلحة 
:رتبة 

مشیر مع إشارة الجیش   
.العربي 

فریق اول بدون 
إشارة الجیش العربي 

.

مشیر اول بدون إشارة   
.الجیش العربي 

مشیر بدون   
إشارة الجیش 

.العربي 

4

رتبة مشیر في 
القوات المسلحة 

: وصفھا 

سیفین متقاطعین ونجمة 
وتاج ویاقة حمراء على 

القبھ 

سیفین متقاطعین 
وتاج ویاقة حمراء 

على القبھ 

مكللتین بالغار lسنبلتیین 
وسیفین یعلوھما التاج 

ویحیطھما الجیش العربي  
ویاقة  حمراء على القبة 

سیفین متقاطعین 
ونجمة ویاقة 

حمراء على القبة

3

رتبة مالزم في 
لمسلحة القوات ا
التاج الھاشمي ثالثة نجوم سباعیة نجمتین سباعیتین نجمة سباعیة :

1

رتبة فریق اول 
في القوات 

المسلحة االردنیة 
:وصفھ 

سیفین متقاطعین ونجمة 
وتاج ویاقة حمراء على 

القبة 

سیفین متقاطعین 
وتاج ویاقة حمراء 

على القبة

ثالثة نجوم سباعیة ویعلوھا 
اء على التاج ویاقة حمر
القبة 

نجمتین سباعیتین 
ویلوھما التاج 

ویاقة حمراء على 
القبة 

1

رتبة مالزم اول 
في القوات 

المسلحة وصفھا 
نجمتین سباعیتین نجمة سباعیة یعلوھا التاجثالثة نجوم سباعیة نجمة سباعیة :

4



رتبة فریق في 
القوات المسلحة 

:وصفھا 
سیفین متقاطعین  وتاج 

اء على القبة ویاقتین حمر

ثالثة نجوم سباعیة 
یعلوھا التاج 

الھاشمي ویاقة 
حمراء على القبة 

ثالثة نجوم سباعیة یعلوھا 
التاج الھاشمي على الذراع 

نجمتین سباعیتین 
یعلوھا التاج 

الھاشمي ویاقة 
حمراء 

1

رتبة نقیب في 
القوات المسلحة 

:
ثالثة شرائط على الذراع 
ویحیطھما الجیش العربي 

ثالثة شرائط على 
الكتف یحیطھما 
الجیش العربي 

ثالثة نجوم على الذراع 
ثالثة نجوم سباعیھ ویحطھما الجیش العربي 

4

رتبة لواء في 
القوات المسلحة 
االردنیة وصفھا 

 :

سیفین  ونجمة سباعیة 
ویاقتین حمراء على 

) سنبلتین(القبة

سیفین متقاطعین 
وتاج ھاشمي ویاقة 

ة حمراء على القب
ثالثة نجوم یعلوھما التاج 

الھاشمي 
نجمتین سباعیتین 

یعلوھما التاج 

1

رتبة رائد في 
القوات المسلحة  
االردنیة وصفھا 

 :
نجمتین سباعیتین على 

الكتف 
التاج الھاشمي على 

التاج الھاشمي  الذراع 

نجمة سباعیة 
یعلوھا التاج 

الھاشمي على 
الكتف 

3

رتبة عمید في 
مسلحة القوات ال

:وصفھا 

ثالثة نجوم سباعیة 
یعلوھا التاج الھاشمي 
ویاقتین حمراء  على 

القبة 

التاج الھاشمي 
یعلوھا ثالثة نجوم 

سباعیة ویاقة حمراء 
على القبة 

نجمتین سباعیتین یعلوھا 
التاج الھاشمي ویاقة حمراء 

ثالثة نجوم سباعیة على القبة 

1

رتبة مقدم في 
القوات المسلحة 

نیة وصفھا االرد
:

نجمة سباعیھ یعلوھا 
التاج الھاشمي 

التاج  الھاشمي 
یعلوه نجمة سباعیة 

ثالثة نجوم سباعیة یعلوھا 
ثالثة نجوم سباعیة التاج الھاشمي على الذراع 

1

رتبة عقید في 
القوات المسلحة 
:االردنیة وصفھا

نجمتین سباعیتین یعلوھا 
التاج الھاشمي ویاقتین 

ھحمراء على القب

ثالثة نجوم یعلوھا 
التاج الھاشمي ویاقة 

حمراء 
نجمة یعلوھا التاج الھاشمي 

ویاقة حمراء 
ثالث نجوم ویاقة 
حمراء على القبة 

1

رتبة عریف في القوات المسلحة 
: االردنیة  وصفھا 

شریطة واحدة 
على الذراع

شریطة على 
الكتف

شریطتین على 
الذراع 

ثالثة شرائط على 
ف الكت

3

رتبة وكیل اول في القوات 
: المسلحة االردنیة وصفھا 

نجمة سباعیة 
على الكتف 

شفرة نحاسیة على 
الذراع 

شفرتین نحاسیتین 
على الكتف 

نجمة سباعیة على 
الذراع 

3



رتبة رقیب اول في القوات 
: المسلحة االردنیة وصفھا 

شریطتین على 
الذراع 

ثالثة نجوم 
سباعیة على 

الكتف 

ثالثة شرائط یعلوھا شریطة على الذراع 
التاج على الذراع 

4

رتبة جندي او مكلف في القوات 
:المسلحة االردنیة وصفھا

شریطة على 
الذراع 

شریطة على 
الكتف 

3شریطتین على الكتف ال یوجد رتبة 

رتبة وكیل في القوات المسلحة 
: االردنیة وصفھا 

شریطة على 
الذراع 

شریطة على 
لكتف ا

شفرة نحاسیة على 
الذراع 

شفرة نحاسیة على 
الكتف 

4

رتبة جندي اول في القوات 
: المسلحة االردنیة وصفھا 

شریطة على 
الذراع 

شفرة نحاسیة على 
الذراع 

شفرة نحاسیة على شریطة على الكتف 
الكتف 

1

رتبة رقیب في القوات المسلحة 
: االردنیة وصفھا 

ثالثة شرائط على 
راع الذ

شریطة واحدة 
على الذراع 

شریطة واحدة على 
الكتف 

شفرة نحاسیة واحدة 
على الكتف 

1

1234
إن أكثر األسلحة قدرة على       

مسك األرض واالحتفاظ بھا 
: ھو 

سالح              
الدروع   

سالح         سالح الجو         سالح الھندسة       
المشاة

4

إن أكثر األسلحة قدرة على       
القتال القریب لما یتمتع بھ 

:من مرونة ھو 

سالح            سالح الجو              
الدروع  

سالح             سالح المشاة                   
المدفعیة 

3

إن المھمة األساسیة لسالح     
:المشاة ھي 

إسناد سالح 
الدروع 

زراعة حقول 
لغام األ

االلتحام مع العدو 
وتدمیره 

ازالة حقول 
االلغام

3

اضعف الصنوف من أكثر الصنوف كلفة    أقل الصنوف كلفة    یعتبرصنف المشاة 
الناحیة القتالیة    

من وحدات 
الخدمات

1

أطلق الملك عبد هللا       
المؤسس طیب هللا ثراه على 

جمیع القوات الموجودة شرق 
الجیش "اسماألردن 
عام"العربي

19161921195619234

إن أكثر األسلحة تعرضا     
للخطر في ساحة المعركة ھي 

:

3سالح المدفعیةسالح المشاة  سالح الالسلكي  سالح الھندسة   



قوات الصاعقة ،     :من أنواع المشاة مایلي      
المظلیین ، المشاة 
الراجلة ، المشاة 

.ة البحری

قوات الصاعقة ، 
المشاة الراجلة ، 

المشاة اآللیة ، 
فقط’القوة السیارة 

قوات الصاعقة ،   
المشاة اآللیة ، قوة 

ألھجانھ ، المشاة 
المدفعیة’البحریة 

قوات الصاعقة ، 
المظلیین ، 
الدروع ، 
.المدفعیة 

1

تألفت النواة األولى للمشاة     
:في الجیش العربي من 

جیش                 
الثورة العربیة 

الكبرى ، الجیش 
.المصري 

جیش الثورة 
العربیة الكبرى ، 

الجیش السوري ، 
.الجیش العثماني 

جیش الثورة العربیة 
الكبرى ، الجیش 

السوري ، الجیش 
.الیمني 

الجیش السوري 
، الجیش 

العثماني ، 
.الجیش العراقي 

2

تعود التسمیة لجمیع اصناف 
وسیلة النقل و المشاة ل

: یتساوى الجمیع عند 

أمتالك الروح 
االنضباطیة التي 

یتمتعوا فیھا خالل 
الھجوم

زوال السالح الذي 
یستخدموه 

زوال وسیلة النقل التي 
یستخدمونھا

االنسحاب من 
المعركة 

3

من أھم صفات جندي المشاة   
: مایلي 

الروح        
االنضباطیة 

والتمسك بالنظام

1معرفة عدة لغات السرعة العالیة   قوة البصر     

سطرت مشاة الجیش العربي   
نصرا كبیرا في معركة 

: الكرامة وكان ذلك في یوم 

19802أذار21  1973حزیران 6  1968آذار 21    1956أیار 1       

جرى تعریب الجیش العربي 
: في عھد 1956عام 

جاللة الملك عبد هللا
بن الحسین رحمھ 

هللا

جاللة الملك طالل 
رحمھ هللا

جاللة المغفور لھ الملك 
الحسین بن طالل رحمھ 

هللا

الشریف الحسین 
بن علي رحمھ 

هللا 

3

كان لقوات المشاة االردنیة 
من 1948دور مشرف عام 

: خالل 

مشاركتھا في 
معركة الكرامة 

مشاركتھا في 
معارك القدس 

واللطرون وباب 
واد في فلسطینال

المحافظة على قطع دابر الغزوات 
االمن في صحراء 

االردن 

2

بدا الجیش العربي بتالیف 
قوة صغیرة تحت اسم قوة 

: البادیة من اجل 

منع الغزوات بین 
قبائل االردن وقبائل 
االقطار والمجاورة 

استخدام الدبابات 
واالسلحة 

ارسال ھذة القوة الى 
حمالت العراق وسوریا

القیام بالواجبات 
االداریة خارج 

االردن 

1

القوة السیارة ھم االفراد 
الذین شكلوا قوة سالح 

: المشاة كان واجبھم 

استخدام الوحدات 
المدرعة 

المحافظة على الدفاع عن فلسطین تدمیر قوات العدو 
االمن في شرق 

االردن 

4



اطلق جاللة الملك المؤسس 
على القوات الموجودة في 
شرق االردن كلمة الجیش 

: العربي ومن خالل ذلك 

اصبح ھذا الجیش 
اردني 

اتیحت  الفرصة لكل 
ضابط عربي في 

االشتراك فیھ 

جمیع منسوبي ھذا 
اصبحواالسالح اردنیین 

جمیع ما ذكر 
صحیح 

2

1234
قوة النار الحرب الكیماویة  : إن فكرة الدبابة ھي مفھوم استخدام    

متحركة  ال
الحمایة من   سرعة الرد             
الجو 

2

محدودیة الرؤیا   :من التحدیدات على عمل الدبابات ما یلي       .
خالل العمل

الحمایة استثمار الفوز 
المدرعة      

1قوة النار

من المھام التي تسند إلى الوحدات       .
:المدرعة ما یلي 

اإلسناد البعید تدمیر المنشآت  
للمشاة      

مقاومة   الدفاع 
الطائرات 

3

من الدبابات المستخدمة في القوات       
وھي ) الحسین (المسلحة األردنیة دبابة 

:دبابة 

2فرنسیة  روسیة     بریطانیة  أمریكیة   

سالح الدروع یطلق علي الوحدات التي       
: تستخدم مایلي 

3الصواریخالدبابات  البنادق  الرشاشات  

من المھام التي تسند إلى الوحدات       
:المدرعة مایلي 

الكشف        
بالرادار 

تدمیر جنود االستطالع      
العدو  

مقاومة 
الطائرات

2

مدفع من )خالد بن الولید (تحمل دبابة     
:عیار 

                120  
ملم   

1ملم 105  سم   150  ملم   150

120              : مدفع من عیار ) الحسین (تحمل دبابة     
ملم 

1ملم   150     ملم 105   م  120           



الھجوم استثمار الفوز  قوة النار  :من ممیزات الوحدات المدرعة  
المعاكس      

االقتصاد 
بالقوة 

1

ن القوات المعدة لمواكبة الوحدات المدرعة إ  
: في حركتھا ھي قوات 

المشاة   المظلیین  المشاة اآللیة       
الراجلة  

القوات 
الخاصة  

1

4ملم 105سم   150ملم  150ملم   120: مدفع من عیار ) 3أ60م( تحمل دبابة 

إن أحدث دبابة مستخدمة في القوات   .
:حة األردنیة ھي المسل

دبابة خالد   الحسین   دبابة   الكوبرا          
بن الولید   

60دبابة  م 
3أ

2

من المدافع       10
المستخدمة في سال ح 

:المدفعیة الملكي 

مدفع عیار        
ملم  115

مدفع عیار 
18 "

3ملم120مدفع عیار " 8مدفع عیار   

مدى أقصى      .2
:ملم ھو 155لمدفع 

         11500
.متر 

3.متر  18500  .كم 18    .كم 23    

أقصى مدى       .3
:ھو " 8لمدفع 

متر 11500      
.

2.متر  18500  .كم 18    .كم 23    

أقصى مدى       40
:ملم ھو   105لمدفع 

متر 11500      
.

1.متر  18500      .كم 18    .كم23    

كانت بدایة     0  5
تشكیل سالح المدفعیة 

في القوات المسلحة 
:عام

                   
1921

                
1950

                                 
1967   

                                 
1980

1

یستخدم سالح   .6
لمدفعیة مدافع ا

متنوعة من عیار 
ملم 155+ ملم 105

وھي جمیعھا 8+
: صناعة 

2فرنسیة   روسیة  أمریكیة بریطانیة

القصد من استخدام 
: المدفعیة قدیما

تدمیر الحصون تدمیر االلیات 
وایقاع الخسائر 

اسناد الوحدات المقاتلة احتالل االرض 
اداریا 

2



دور سالح المدفعیة 
سناد الوحدات ا

المقاتلة في جمیع 
مراحل الحرب بسبب 

 :

ما یتمتع بھ من  
المرونة والدقة 

الممتازة 

أمتالكھ لاللیات 
الجیدة 

یتأثر  في سالح الجو یمتلك دبابات حدیثة 
المعادي

1

أصدر  االمیر عبد هللا 
أوامره لوحدات 

المدفعیة التي شكلت 
: ب1948عام 

الدفاع عن القبائل 
نیة االرد

تشكیل نواة قوة 
البادیة 

حفظ االمن واالستقرار في 
الصحراء 

الحركة الى القدس للدفاع 
عنھا 

4

زودت وحدات سالح 
المدفعیة بأحدث 

المعدات االلكترونیة 
: التالیة 

محطة البرقیة 
الجویة السیركو 

معدات السیطرة 
على الرمي اتیال 

1ـــ  اتیبا 

اجھزة المساحة 
واالستمكان 

4جمیع ما ذكر صحیح 

1234

الواجب الرئیسي لسالح       .1
:الدفاع الجوي ھو 

حمایة سماء        
البلد من أي تدخل جوي 

معادي    

حمایة القوات 
األرضیة من التدمیر  

حمایة النقاط 
والمناطق الحیویة 

من التدمیر 
االرضي 

تدمیر دبابات   
العدو

1

من اقسام   الدفاع الجوي       .2
:المیداني  ما یلي

الدفاع الجوي        
المیداني

الدفاع الجوي 
المتحرك 

الدفاع الجوي   
االرضي  

2سالح المدفعیة   

من أنواع الدفاع الجوي       .3
:ما یلي 

الدفاع الجوي 
المحمول  

الدفاع الجوي 
المجرور  

الدفاع الجوي 
المركزي  

دفاع الجوي ال  
البحري 

3

أن الواجب الرئیسي       .4
للدفاع الجوي ھو

حمایة سماء        
البلد من أي تدخل جوي 

معادي 

توفیر الحمایة     
الجویة للقوات 

األرضیة والمناطق 
والنقاط الحیویة 

إیقاع أكبر   
لخسائر في 

طائرات العدو 

جمیع ماذكر   
صحیح 

4

الدفاع الجوي من أسلحة       .5
التي استخدمت ضمن المرحلة 

ما یلي ) 67ـ 52(األولى عام 
:

 S A(صواریخ        
M   (

مدافع رباعیة عیار 
ملم       40

مدافع رباعیة    
ملم 50عیار 

جمیع ما ذكر 
صحیح 

3



الدفاع الجوي المتحرك    .6
یستخدم  المدافع و الصواریخ 

0ذات المدى 

4القصیر       المتوسط                العالي جدا                      البعید     

إن الضربة األولى في أي       .7
:ھجوم تكون ل

وسائل الدفاع        
الجوي 

مراكز الدفاع سالح المدفعیة    سالح الدروع   
المدني

1

جوي الدفاع ال        :انواع الدفاع الجوي ھي       .8
المركزي ، الدفاع 
الجوي المیداني ، 

الدفاع الجوي االرضي 
.

الدفاع الجوي     
المركزي ، الدفاع 
الجوي المیداني ، 

الدفاع الجوي البحري 
.

الدفاع الجوي    
المركزي ،  

الدفاع الجوي 
.المدرع  

الدفاع الجوي   
المیداني ، الدفاع 
الجوي المركزي 

.

4

الثابت الدفاع الجوي      .9
:یقصد بھ استخدام صواریخ 

ذات              .ذات مدى متوسط   .ذات مدى طویل    
.مدى قصیر 

ذات             
.مدى منظور 

2

الدفاع الجوي المیداني   .10
:یقسم الى 

دفاع جوي ثابت ،     
.دفاع جوي متحرك 

دفاع جوي مدى     
بعید ، دفاع جوي 

.مدى قصیر 

اع جوي دف   
مركزي ، دفاع 

.جوي ثابت 

دفاع جوي       
مركزي ، دفاع 
.جوي متحرك 

1

أن واجب الدفاع الجوي   .11
المركزي ھو حمایة سماء 

الوطن وذلك بإستخدام منظومة 
دفاع جوي متكاملة تتكون من 

:

الطائرات        
.واالسلحة

مراكز      الرادارات    
القیادة والسیطرة

جمیع ما        
. ذكر صحیح

4

من أسلحة الدفاع الجوي   .12
التي استخدمت ضمن المرحلة 

:مایلي ) 67ـ52(عام 

صواریخ .  صواریخ  شرایك  صواریخ الھوك   
SAM

4ملم40مدافع   

یعتمد سیر المعركة .13
: االرضیة الى حد كبیر على 

نجاح معركة نجاح معركة المدافع نجاح معركة الدبابات 
المشاة 

نجاح المعركة 
الجویة 

4

الضربة األولى في الھجوم . 14
الجوي تكون موجھ الى أسلحة 

: الدفاع الجوي بقصد 

تحقیق تفوق جوي 
محلي 

تفوق جوي فوق 
القطاعات العسكریة 

3الشيء مما ذكر سیادة جویة 

یجب أن تكون لدى أسلحة . 15
الدفاع الجوي االمكانیات 

: یة التال

معدالت رمي كشف األھداف الجویة كشف االھداف االرضیة 
عادیة 

جمیع ماذكر 
صحیح 

2



المبدأ األساسي الذي ینظر . 16
: الیة عند بدء الحرب ھو

حمایة المناطق 
العسكریة 

حمایة القاعدة حمایة الدبابات حمایة المدافع 
األداریة 

4

1234

ح من واجبات سال            
: الھندسة ما یلي 

متابعة تطور        
معدات االتصاالت     

القیام   نقل االلیات          تزوید المواد الغذائیة    
بإزالة حقول 

األلغام

4

إن تدریب وحدات القوات       
المسلحة األردنیة على الحرب 

:الشاملة من واجبات 

مدیریة الحرب        ع  سالح الدرو      سالح الالسلكي       
اإللكترونیة           

سالح    
الھندسة 

4

إن الطرق المیكانیكیة في       .
إزالة حقول األلغام تتم 

:باستخدام مایلي

جنود   كاسحات األلغام    جنود ھندسة المیدان كاشفات األلغام   
المشاة 

3

من واجبات سالح       .
:الھندسة ما یلي 

تشجیر        
األراضي الحرجیة 

استغالل األراضي إطفاء الحرائق  
الزراعیة   

تسھیل   
حركة قواتنا

4

من الوسائل المتبعة في       .
عملیات إزالة حقول األلغام ما 

: یلي

بواسطة   الضغط والسحب   الطریقة الالسلكیة  الطریقة الیدویة   
الطائرات

1

لمتبعة في من الوسائل ا  .
عملیات إزالة حقول األلغام ما  

:یلي 

الطریقة الطریقة المیكانیكیة  السحب   الضغط  
الھندسیة 

3

إن تدریب وحدات القوات   .
المسلحة األردنیة علي 

ضرورة الحرب الشاملة من 
:واجبات 

مدیریة الحرب سالح الدروع   سالح الالسلكي  
اإللكترونیة  

سالح   
لھندسةا

4

تقسم األلغام إلى األنواع   .
:التالیة 

ضد األفراد وضد 
الدبابات والسیارات 

المفخخھ   

ضد األفراد وضد   
الدبابات واأللغام 

البحریة

ضد األفراد وضد   
الدبابات وضد اآللیات  

جمیع ما 
ذكر صحیح  

2

كانت بدایة عمل سالح   .
:الھندسة في عام 

                   
1920

                1930                     
1950

19673

من األعمال التي یقوم بھا 
: سالح الھندسة 

إرسال تقاریر إستطالع قوات العدو 
إستخباریة عن قوات 

العدو الھجومیة 

إعاقة حركة قوات العدو 
عن طریق زرع االلغام 

الشيء مما 
ذكر صحیح 

3



ح الھندسة تقوم وحدات سال
: أحیانا ب

جمیع ما ذكر تفجیر الصواریخ تفجیر القنابل العمیاء تفجیر القنابل الحیة 
صحیح 

2

1234
من أنواع االتصاالت       

المستخدمة في سالح 
:الالسلكي

اتصاالت        
محوریة   

اتصاالت األقمار   اتصاالت خلویة   
االصطناعیة 

4لكیھاتصاالت الس  

من واجبات سالح       
:الالسلكي مایلي 

تدریب        
مواضیع االتصاالت

العمل على     
أجھزة المساحة 

واالستمكان

تحدیث انظمھ 
السیطرة على الرمى 

1البرقیة الجویة     

من واجبات سالح       
:الالسلكي الملكي 

االدامة        
الیومیة 

تأمین اتصاالت   تصلیح االلیات    
جاللة القائد األعلى  

التعدیل على    
االلیات 

3

من واجبات سالح       
إدامة (الالسلكي الملكي 

) وتطویر وسائل االتصاالت 
: وذلك من حیث 

التصلیح        
والصیانة لجمیع 

معدات االتصاالت 

تنسیق وتوزیع     
الترددات  

مراقبة أمن    
االتصاالت

تشكیل كتائب       
االتصاالت

1

من أنواع االتصاالت     
المستخدمة في سالح 

:  الالسلكي الملكي 

4السلكیة  التعبویة    الخلویة     اإلداریة         

من واجبات سالح       
المحافظھ ( الالسلكي الملكي 

)  على امن وسالمة االتصاالت
:وذلك من خالل 

وسائل تطویر       
االتصاالت 

االلكترونیھ     

التأھیل والتدریب    
الفنیى   

توزیع التعلیمات   
الالسلكیة      

مراقبة البرقیھ    
الجویھ

3

حولت 1987في عام       .
مدرسة سالح الالسلكي إلى 

كلیة اتصاالت عسكریة 
: وسمیت 

كلیة الشھید        
وصفي التل 

لالتصاالت العسكریة    

كلیة األمیر فیصل 
بن الحسین 

لالتصاالت السكریة 

كلیة الشریف ناصر 
بن جمیل لالتصاالت 

العسكریة   

كلیة الشریف زید 
بن شاكر لالتصاالت 

العسكریة 

3

من واجبات سالح الالسلكي   
إدامة وتطویر وسائل (الملكي 

:وذلك من حیث ) االتصاالت 

التزوید على        
االت    معدات االتص

تشكیل جماعات     
االتصاالت  

السرعة واالنتشار 
.السریع

متابعة النشاط    
اإللكتروني

1



من واجبات سالح الالسلكي   
المحافظة على أمن ( الملكي 

وذلك ) وسالمة االتصاالت 
: من خالل 

تقدیم النصح        
والمساعدة لكتائب           

الالسلكي   

عدة تقدیم المسا   
والمشورة الفنیة

نظام التشفیر   
الیدوي واآللي     

تخصیص      
الترددات للمؤسسات 
الحكومیة والخاصة 

3

مھمة سالح الالسلكي الملكي   
:الرئیسیة ھي 

استالم واجب        
اإلذاعة والتلفزیون 

عند الحاجة  

تأمین االتصاالت   
الالزمة للقوات 

المسلحة 

مع ادامة االتصال  
قیادات الجیوش 

العربیة   

2مكافحة التصحر

تقدم المراكز االمنیھ       .
: بعض الخدمات  التالیة

متابعة الھاربین        
من العدالة    

توقیف   
المدمنین  

خدمة   إدارة السجون   
األجانب 

والترخیص 

4

من المراكز التدریبیة       .
: في األمن العام 

الشرطة   طة الطوارئ    شر
الخاصة   

كلیة العلوم   
الشرطیة 

مدرسة   
المشاة 

3

من وحدات اإلسناد في       .
:األمن العام 

الشرطة     لواء الملك طالل        
العسكریة 

لواء الملك    
عبد هللا الثاني 

3جامعة مؤتھ  

من المراكز التدریبیة       .
:في األمن العام 

مدرسة األمیر علي بن   
الحسین     

مدرسة    
األمیر ھاشم 

للبادیة 

ج مدرسة 
األمیر حسین 

بن عبد هللا 
للشرطھ    

مدرسة 
الملك عبد هللا 

للمشاة

3

ترتبط مدیریة األمن       .
:العام مع 

رئیس ھیئة        
األركان العامة  

وزیر   
الدفاع  

مدیر األمن    
العام    

وزیر   
الداخلیة

4

من واجبات لواء الملك       .
األمن / حسین بن طالل 

:العام 

مساندة مدیریات        
الشرطة    

      
حراسة 
البعثات 

الدبلوماسیة  

التعامل مع   
االعتصامات    

اإلشراف   
على 

المباریات 
الریاضیة

1

من واجبات لواء الملك       .
األمن/ حسین بن طالل 

: العام 

التعامل مع        
االعتصامات 

تنفیذ أي   
واجب أمني 
ضمن حدود 

المملكة 

حراسة البعثات 
الدبلوماسیة     

التعاون مع   
الجھات 
األمنیة

2

من واجبات األمن العام       .
:المحافظة على 

األمن     الحمایة العامة         
وحمایة 

األرواح   

حمایة   من  النظام واأل
الرأي األخر 

3

من واجبات لواء الملك   .
الشرطة / عبد هللا الثاني 

: الخاصة 

المحافظة على        
األمن في المھرجانات   

التعاون   
مع الجھات 
األمنیة ذات 
االختصاص 

التعامل        
مع االعتصامات     
االستعداد   

لتنفیذ أي 
واجب 

ریاضي في 

2



المملكة

من واجبات الشرطة   .
: الخاصة 

معالجة أحداث        
الشغب  

مساندة    
مدیریات 

الشرطة   

معالجة    
المواقف األمنیة 

الطارئة  

اإلشراف     
على 

المباریات 
الریاضیة 

3

یقوم بدور المحافظة على   .
: األمن في البادیة األردنیة

المراكز    قوات البادیة         
األمنیة   

مدیریات   
الشرطة  

شرطة   
الطوارئ

1

یتبع  كل مدیریة شرطة   .
عدد من المراكز األمنیة 

: وتغطى ما مساحتھ 

12ـــ10    2كم30ــ 20          
  2كم

15ــ10    2كم10ــ7  
2كم

4

تتولى أداره االقامھ   .
والحدود اإلشراف على 

:دخول 

السلع     یین   األردن       
المختلفة     

3العسكرییناألجانب   

من واجبات شرطة   .
:الطوارئ 

حراسة البعثات        
الدبلوماسیة  

مساندة   
مدیریات 
الشرطة  

األمن والنظام    
في المھرجانات 

تطویق    
مسرح 

الجریمة  

1

یخدم كل مركز أمنى عدد   .
م من المواطنین یقدر عددھ

:بـ

ألف 20ــ15          
نسمة

        25
ألف 75ــ

نسمة 

ألف 50ــ30  
نسمة 

100ــ40  
ألف نسمة 

3

یرتبط مدیر االمن العام . 
: ب

مدیر مدیر االمن العسكري 
األستخبارات 

العسكریة 

مدیر الدفاع 
المدني 

وزارة 
الداخلیة 

4

یقدر عدد مدیریات . 
: الشرطة بالمملكة ب

1مدیریة 12مدیریة 20مدیریة 31مدیریة 13

نواحي العمل األمني في . 
: مدیریة  األمن العام تشمل 

نظام األقامھ نظام العملیات 
والحدود 

نظام مخالفات 
السیر 

جمیع ما ذكر 
صحیح 

4

منع الجریمة ومكافحتھا . 
من الثوابت   االساسیةفي 

: عمل  

الشيء مما الدفاع المدني األمن العام مدیر مكافحة المخدرات
ذكر صحیح 

2

تتولى مدیریة األمن العام . 
األشراف على دخول 
وخروج األجانب من 

: المملكة من خالل 

أدارة أدارة مكافحة المخدرات 
العملیات 

أدارة االقامة التحقیقات 
والحدود 

4

رقم ھاتف النجدة المجاني 
: و في مدیریة االمن العام ھ

1911921901971



رقم ھاتف مدیریة االمن 
: العام المجاني ھو

1961981691971

1234

بدء الدفاع المدني عملة     
: بكوادر 1956عام 

عدد من   عسكریة ومدنیة  مدنیة     عسكریة         
الوافدین 

2

من واجبات الدفاع المدني       
:

اإلنقاذ        
وحاالت اإلسعاف         

1إزالة الثلوجالحصاد المائي    اإلقامة والحدود      

توفیر وسائل وأدوات      
اإلنذار من الغارات الجویة 

والكوارث وتنظیمھا 
واألشراف علیھا من 

:مسؤولیة 

2البلدیات     الدفاع الجوي     الدفاع المدني      األمن العام         

أھم اإلنجازات للدفاع       
:المدني 

2اإلنذار    التثقیف القضائي  التثقیف الوقائياإلشراف القضائي  

یقع علي عاتق الدفاع       
المدني حجم عمل كبیر في 
معالجة الحوادث لألسباب 

:التالیة 

التطور        
العلمي     

أنتشارمواقع    السرعة الزائدة      التھدید المستمر    
الدفاع المدني 

4

ترتبط المدیریة العامة     
: للدفاع المدني ب

الشيء مما وزارة الطاقة    وزارة الدفاع   وزارة الداخلیة   
ذكر صحیح

1

الدفاع المدني القوة       .
النظامیة الرسمیة المجھزة 

:للقیام بواجبات 

3اعتیادیة  محددة      اصة   خعامة   

إن الرقم المجاني لالتصال       
بالدفاع المدني في حال طلب 

:المساعدة ھو 
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من واجبات أدارة الكوارث     
:في الدفاع المدني 

تدریب المواطنین 
في جمیع المجاالت  

جمع المعلومات   
االستراتیجیة وتخزینھا 

والخاصة بإدارة الكوارث

توفیر وسائل إنذار 
ووقایة   

اإلشراف   
القضائي

2

یقع على عاتق الدفاع   
المدني حجم عمل كبیر في 
معالجة الحوادث لألسباب 

: التالیة 

االستعداد        
لمواجھة الكوارث 

خدمات الدفاع المدني   تأمین المالجئ    
المجانیة 

تدریب الفرق   
تطوعیةال

3

من واجبات المدیریة العامة   
: للدفاع المدني مایلي 

التحقق من        
أن المالجئ العامة 

جاھزة لالستعمال

اإلشراف على     
المباریات الریاضیة 

المحافظة على      
األمن والنظام 

تقلیل        
البطالة وقت 

السلم  

1

من واجبات المدیریة العامة 
: اع المدني مایلي للدف

توفیر        
وسائل وأدوات 

اإلنذار من الغارات 
الجویة 

التنسیب بالموافقة     
على إنشاء محطات 

المحروقات ووكاالت 
توزیع الغاز 

تدریب الفرق   
التطوعیة على أعمال 

الدفاع المدني من 
القطاعین العام 

والخاص 

جمیع ما ذكر   
صحیح 

4

عضاء المجلس من أ      .1
التنفیذي لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین 

وزیر        
المالیة  

نائب رئیس ھیئة   
األركان المشتركة     

أمین عام   
وزارة المالیة                

3مدیر األمن العام   

لمؤسسة المتقاعدین       .2
العسكریین مجلس تنفیذي 

: یرأسھ 

نائب رئیس        
ئة األركان ھی

المشتركة    

رئیس ھیئة        
األركان المشتركة   

مساعد رئیس ھیئة وزیر الدفاع      
األركان لالداره 

3

أن قیمة االشتراك       .3
الشھري الذي یدفعھ الضابط 

لمؤسسة المتقاعدین 
:العسكریین ھو

2دینار12  دنانیر  6  دینار      نصف دینار         



من أعضاء المجلس       .4
التنفیذي لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین ما یلي

رئیس        
الوزراء       

أمین عام   وزیر الدفاع       
وزارة التنمیة 
االجتماعیة   

مساعد رئیس ھیئة   
األركان 

لالستخبارات

3

إن قیمة االشتراك السنوي       .5
الذي یدفعھ الضابط لمؤسسة 

:المتقاعدین العسكریین ھو

3دنانیر6  دینار  12دینار       نصف دینار        

من أعضاء المجلس       .6
التنفیذي لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین ما یلي 

مدیر الدفاع        
المدني 

أمین عام وزارة     
األشغال العامة    

وزیر األشغال 
العامة 

الدفاع نائب مدیر  
المدني

2

من أعضاء المجلس       .7
التنفیذي لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین ما یلي 

نائب مدیر        
األمن العام   

أمین عام وزارة    
التربیة والتعلیم  

أمین عام    
وزارة الصناعة 

والتجارة   

3أمین عام العاصمة    

أن قیمة االشتراك       .8
ي یدفعھ الفرد الشھري الذ

لمؤسسة المتقاعدین 
:العسكریین ھو

1دینار 12  دنانیر  6  دینار    نصف دینار         

من أعضاء المجلس       .9
التنفیذي لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین ما یلي 

       3
شخصیات من 

المتقاعدین 
المدنیین   

خمسة من كبار        
الضباط العاملین

خمسة من كبار   
الضباط 

المتقاعدین  

شخصیات 3       
مدنیة في الشؤون 

المالیة

3

إن قیمة االشتراك السنوي   .10
الذي یدفعھ الفرد لمؤسسة 
:المتقاعدین العسكریین ھو

1نصف دینار    دینار  12دینار         دنانیر  6         



لمؤسسة المتقاعدین   .11
جلس أعلي یرأسھ العسكریین م

 :

مدیر األمن        
العام    

قائد سال ح    رئیس الوزراء         
الجو  

رئیس ھیئة   
األركان المشتركة

2

یعتبر االنتساب لمؤسسة   .12
: المتقاعدین العسكریین 

3حسب الطلب  اختیاري    غیر مسموح      إجباري          

من أعضاء المجلس   .13
األعلى لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین ما یلي 

رئیس        
الوزراء   

مدیر مؤسسة    ب مدیر األمن العام 
اإلسكان 

2أمین عمان   

من أصناف المتقاعدین   .14
القادة واإلداریون ( العسكریین 

: وتبلغ نسبتھم ) 

نصف        
المتقاعدین   

خمس        المتقاعدین  ثلثین     
المتقاعدین  

3ربع  المتقاعدین   

من المشاریع التي تشرف   .15
علیھا مؤسسة المتقاعدین 

: العسكریین  مایلى 

نادي ضباط 
الزرقاء   

مؤسسة اإلسكان   
العسكري 

نوادي للضباط    
المتقاعدین  

المؤسسة    
االستھالكیة 

العسكریة

3

المجلس من أعضاء   .16
األعلى لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین ما یلي 

مدیر المخابرات    
العامھ  

وزیر التنمیة   وزیر المالیة   
االجتماعیة   

1وزیر األشغال    

من أعضاء المجلس   .17
األعلى لمؤسسة المتقاعدین 

:العسكریین ما یلي 

أمین عام وزارة   
المالیة  

مدیر الدفاع   امة وزیر األشغال الع  
المدني 

محافظ البنك 
المركزي 

3

من المشاریع التي تشرف   .18
علیھا مؤسسة المتقاعدین 

: العسكریین ما یلي 

خدمة األمن        
والحمایة  

إزالة حقول   الخدمات الطبیة    
األلغام 

1خدمات شق الطرق   



من اعضاء المجلس .19
االعلى لمؤسسسة 

عدین العسكریین ما المتقا
یلي

نائب رئیس        
ھیئة االركان 

المشتركة 

شخصیات مدنیة 3
مختصة في الشؤون 
المالیة واالقتصادیة 

مدیر االسكان 
العسكري  

نائب مدیر االمن   
العام

2

من اصناف المتقاعدین   .20
) الالمھنیون( العسكریین 

:وتبلغ نسبتھم 

نصف        
المتقاعدین 

ثالثة اخماس ثلث المتقاعدین        
المتقاعدین  

3ثلثین المتقاعدین  

1234

نظام األمن       .1
: الذاتي یقصد بھ

تشكیل نسیج        
اجتماعي متماسك أھم 

سماتھ نبذ العنف والطائفیة 

الربط بین     
األمن الوطني 
وكذلك األمن 

القومي الدولي حتى 
یزداد قوة 

التعبیر السیاسي    
واالجتماعي عن 

الحالة التي یعیشھا 
المجتمع 

أول درجة یتم     
تحقیق األمن الوطني 
فیھا حیث یتحقق عن 
طریق االعتماد على 
قدرة الدولة الذاتیة 

4

تتوقف درجة       .2
نجاح الدولة في 

تحقیق أمنھا الوطني 
: على 

قدرة الدولة على        
االجتماعيتحقیق التفاوق 

طبیعة النظام     
في الدولة ونمط 

توزیع القوة 
السائدة  بھا 

األبعاد           
السیاسیة 

واالقتصادیة 
واالجتماعیة 

2االبعاد النفسیة

من أولیات       .3
األمن الوطني 

: األردني 

امن النظام        
السیاسي  للدولة

برنامج أصالح     
اجتماعي 

ات األولوی  
السیاسیة 

واالجتماعیة للدول 
الشقیقة والصدیقة 

1األمن والدفاع     

من الملفات       .4
الجوھریة لألمن 
الوطني األردني 

: داخلیا 

التنمیة السیاسیة          
واإلداریة واالقتصادیة 

برامج       
اإلصالح االجتماعي 

الشْي مما ذكر      مكافحة اإلرھاب      
ح صحی

1

من القضایا       .5
الجوھریة التي 
تتعلق في األمن 

: الوطني 

الصراع العربي        
اإلسرائیلي 

تطور األوضاع     
في دول الجوار 

االنفتاح السیاسي   
واالقتصادي 

جمیع مما ذكر    
صحیح 

4

یقوم األمن       .6
الوطني على 

: العناصر التالیة 

العناصر     لھجوم الدفاع وا       
المحلیة واإلقلیمیة 

والدولیة 

3الشْي مما ذكرصحیح الدفاع واألمن 



أھم ممیزات       .7
النظرة األردنیة 

لالمن الوطني مایلي 
:

الشمولیة ، التوازن        
، تطویر منظور للتعاون 

الشولیة     
،الوضوح ، 

العناصر المحلیة

الشمولیة       
وح ، تطویر ،الوض

منظور االقتصاد 

1الدفاع ، األمن 

من مرتكزات       .8
: األمن الوطني 

التوجھ القومي ،        
الثبات في العالقات الدولیة 

، الوحدة الوطنیة 

البعد الساسي     
، البعد االجتماعي ، 

فعالیة القوات 
المسلحة 

الوالء واالنتماء ،    
أمن النظام السیاسي 

لدولة ل

الحمایة العسكریة    
لحدود الدولة ، والقوة 

العسكریة

1

من أبعاد األمن       .9
الوطني األردني البعد 

: السیاسي وھو 

الوفاء باحتیاجات        
الشعب واالیفاءبمتطلبات 

الدولة الدفاعیة 

الحفاظ على     
كیان الدولة 

السیاسي وحریة 
قرارھا 

توفیر األمن     
واطنین للم

مكافحة            
التجسس

2

األمن الوطني   .10
األردني كما عرفتھ 
: كلیة الدفاع الوطني 

ھو التعبیر        
السیاسي واالجتماعي عن 
الحالھ التي تعیشھا القوات 

المسلحة فقط 

مفھوم     
دینامیكي متحرك 

یتفاعل إقلیمیا 
ومحلیا ودولیا 

ردع           
التھدیدات 

االستراتیجیة وكذلك 
مكافحة اإلرھاب 

مفھوم دینامیكي         
محلي فقط  

2

إن األمن   .11
الوطني الحقیقي 
یكمن في التوازن ما 
بین ثالث عناصر 

-:أساسیة، منھا 

حاجة المواطن إلى األمن 
.و االستقرار الداخلیین 

حاجة المواطن إلى 
األكل والشرب 

.بالدرجة األولى 

طن إلى حاجة الموا
العلم واالختراعات 
العلمیة بالدرجة 

.األولى 

1.جمیع ما ذكر خطأ 

إن من أھم   .12
ممیزات النظرة 
األردنیة لألمن 

-:الوطني، ما یلي 

1.جمیع ما ذكر صحیح .القوة .لثبات .الشمولیة 

االمن الوطني .13
األردني دائماً ذو 
طبیعة دفاعیة یھدف 
في المقام األول إلى 

: -

الھجوم على أي دولة ال 
.تحترم األردن وسیادتھ 

الذود عن سیادة 
االدول العربیة 

المجاورة 

تحقیق الرفاه 
والحیاة الفضلى 

.للشعب األردني 

زیادة اعداد االجھزة 
.االمنیة 

3

1234

كان األعمار الھاشمي الثالث    
: للمسجد األقصى عام 

1990        1992     1994   19963



یقع مقام الصحابي الحارث بن    
:عمر االزدي  في منطقة 

/ بصیرا        
الطفیلة   

السلط   مؤتة      
األغوار    

الوسطى
1

كافة المواضیع       الدراسات العامة   : جامعة آل البیت تختص بما یلي    
كباقي الجامعات   

االردنیة  

الدراسات    
الدینیة 

المختلفة 
4

یقع مقام جعفر بن أبي طالب في      
: بلدة 

3أربد   المزار     السلط     األغوار         

مؤسسة آل البیت أنشئت عام     
: والھدف منھا 1980

استقطاب        
العلماء والباحثین 

المسلمین  

تخریج علماء   
الفقھ والسنة  

االشراف على   
مجلس االفتاء 

االشراف     
على بعثات 

الحج السنویة
1

الجمعیة الخیریة الھاشمیة تقوم      
: بتقدیم المساعدات ل 

للدول        
الفقیرة  

المناطق األقل     
حظا باألردن  

للدول المنكوبة 
األسر الفقیرة    

في األردن  
3

یقع مقام أبي عبیدة عامر بن     
: ح في الجرا

3غور الكرامة   غور أبي عبیده    غور المزرعة      غور الرامة        

یقع مقام شرحبیل بن حسنة في     
: وادي

4شعیب  الیابس    االردن       الریان           

یقع مقام ضرار بن االزور في 
: االغوار 

4الوسطى  الشرقیة  الجنوبیة     الشمالیة          

یقع مقام زید بن علي بن الحسین بن 
: علي بن أبي طالب في بلدة 

3الطفیلة   الكرك        / الربة    الكرك      / مؤتة    الرامة          

: من واجبات وزارة األوقاف مایلي 
محاربة        

اإلشاعات 
التركیز على حب    

الوطن  

ان جھود بی  
الھاشمیین في 
أعمار األقصى 

نشر الثقافة     
اإلسالمیة 

4

رسالة عمان ھي فكرة لجاللة الملك 
عبد هللا الثاني فحوي ھذة الرسالة 

: یركز على مایلي 

إظھار االسالم في 
صورتھ الحقیقیة 

القائمة على العدل 

إظھار االسالم بعیدا 
عن الغلو والتطرف 

وقف التجني على 
الم من دعاة االس

التكفیر 

جمیع ما ذكر 
صحیح 

4

الصورة التي تنطلق منھا رسالة 
عمان وتخاطب العالم من خاللھاان 

فلسفة االسالم الحققي الذي یجب ان 
:یخاطب فیھا العالم تقوم على 

الناس متساوون 
في الحقوق 
والواجبات 

الحفاظ على 
االموال والممتلكات 

والعھود 

إصل الدیانات 
یة واحد وعدم االلھ

انكار أي رسالة  

جمیع ما ذكر 
صحیح 

4

اعطى االسالم المنزلة السامیة للحیاة 
: من خالل 

ال قتال لغیر 
المقاتلین 

عدم اإلعتداء على 
المدنیین المسالمین 

وممتلكاتھم 

حیاة االنسان ھي 
اساس العمران 

البشري 

جمیع ما ذكر 
صحیح 

4



1234
من العوامل . 

التي تؤثر على تعبئة الموارد 
: الوطنیة 

العامل        
السیاسي 

العامل      العامل الجغرافي     
العسكري 

جمیع ما ذكر 
صحیح

4

تعبئة . 
: الموارد الوطنیة ھي مھمة 

وزارة الدفاع        
. فقط 

القوات المسلحة     
. فقط

ة أجھزة الدول     
كافة

الشيء مما       
ذكر صحیح

3

یتم الدفاع . 
عن مصالح الدولة من خالل 

سیاسة الدولة الخارجیة 
: والتي تشمل 

العامل        
العسكري 

إضعاف القدرات     
االقتصادیة والعسكریة 

للعدو المحتمل 

البنیان      
االقتصادي للدولة 

التمارین 
المشتركة

2

ترتكز . 
: رب االقتصادیة على الح

قدرة الدولة        
عسكریا 

األسلحة المتوفرة     
للدولة 

نوع التدریب      
للقوات المسلحة 

سحب       
األرصدة والودائع 

المالیة ،  

4

یرتبط . 
إعداد اقتصاد الدولة للحرب 

: في نواحي متعددة منھا 

نوع النظام        
االقتصادي للدولة 
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السیاسي 
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اساس .
إعداد الشعب للحرب من 
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المستوى        
الثقافي والعلمي 

والصحي 

زیادة الدخل     
القومي 

تحقیق االستخدام   
األمثل لالسلحة 

1مشاریع النقل

یجب ان . 
اد الشعب للحرب  یھدف إعد

: الى
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المستوى الصحي 

االمثل 

تحقیق االستخدام     
االمثل لالسلحة 

رفع مستوى   
القدرة العسكریة 
للقوات المسلحة 
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یشمل . 
إعداد أراضى الدولة للحرب 
من وجھة نظر العملیات ما 
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الخارجیة

أعداد ساحات     
العملیات المحتملة 

مشاریع قواعد     
اإلنتاج 

2التجارة الداخلیة  

یتوقف . 
إعداد القوات المسلحة 

للحرب في أوقات السلم على 
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السیاسي 

إمكانات العدو     
المحتملة 

طبیعة الحرب   
المقبلة

جمیع ما ذكر 
صحیح 

4



من . 
ب أن تتبع اإلجراءات الواج
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: المسلحة للحرب مایلي 
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تدریب القوات     
المسلحة 

الشيء مما ذكر المستوى الصحي   
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من إیجابیات عمل المرأة       .1

: في القوات المسلحة 
1اإلسكان  العسكري   اإلجازات    . تالدورارفع مستوى المعیشة 

بدأت المرأة العمل في       .2
القوات المسلحة األردنیة عام 

: وذلك 1950

كمعلمھ في        
مدارس الثقافة  

في مجال   في مجال السكرتاریا    
األعالم 

العسكري  

1في مجال التمریض  

من مصادر التجنید       .3
:ات  المسلحة للمرأة في القو

كلیة الشریف      
ناصر   

2األمن العام   الدفاع المدني    خریجات الجامعات      

تأسست كلیة األمیرة       .4
:وذلك بھدف 1962منى عام 

تأھیل الفتیات        
في القوات المسلحة 

في مجال التمریض   

التأھیل في مجال   
األمراض النسائیة 

یل في التأھ  
مجال صیانة 

األجھزة الطبیة   

تأھیل أفراد     
الخدمات الطبیة
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من الدورات في مجال       .5
تأھیل الفتاة العسكریة في 

الدورة (القوات المسلحة 
وتعقد ) العسكریة التاسیسیة

:.في

إدارة شؤون        
المجندات   

كلیة األمیرة منى       
للتمریض 

جناح سمو األمیرة   جامعة مؤتھ      
عائشة بنت الحسین 

الكلیة العسكریة /
الملكیة 
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من الممیزات التي       .6
حصلت علیھا المرأة في 
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تعتبر الدورة العسكریة       .7
اة العسكریة في التاسیسیة للفت
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من الممیزات التى       .8
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: القوات المسلحة 
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الدولیة حفظ السالم
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ا دارة شؤون المرأة في .9
القوات المسلحة االردنیة 
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العامالت في القوات 

المسلحة من حیث 
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قى المجندات دورات تتل  .10
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من أنواع التدریب الذي   .11
تتلقاه الفتاة العسكریة في 
الدورة العسكریة التأسیسیة 

: ما یلي 
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مكافحة وفض 

الشغب    

4حركات المشاة     



من الدورات التي تدخلھا   .12
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حركات   
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4الشرطة العسكریة    

من أنواع التدریب الذى   .13
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لعسكریة التأسیسیة الدورة ا
: ما یلي 
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العسكریة  

التدریب علي   الجودو     
الرمایة
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تدخل المجندات دورات   .14
: شھور منھا 6مدتھا 

أمن وحمایة    حاسوب   أسلحة مختلفة     لیاقة بدنیة           
شخصیات 
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یب الذى من أنواع التدر  .15
تتلقاه الفتاة العسكریة في 
الدورة العسكریة التأسیسیة 

: ما یلي 

2التدریب المنزلي  التمریض    اللیاقة البدنیة  العالقات العامة          

من أنواع التدریب الذي   .16
تتلقاه الفتاة العسكریة في 
الدورة العسكریة التأسیسیة 

: مایلي 

الرمایة   تصلیح األسلحة   الغطس         
الدقیقة على 

المسدس  

فك وتركیب   
األسلحة

4

من إیجابیات عمل المرأة   .17
: في القوات المسلحة 
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العلمیة للقوات 
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اإلسناد   التأمین الصحي       
العسكري 

جمیع مما ذكر     
صحیح 
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العسكریة أن مدة الدورة   .18
التاسیسیة للفتاة العسكریة في 

:القوات المسلحة ھي
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من العبر والدروس       .1
المستفادة من معركة الكرامة 

:ما یلي 

فشل إسرائیل        
بتوسیع رقعة حدودھا    

إعاده العالقات    
عة العربیة المقطو

مع األردن 

تدمیر  عددمن 
طائرات سالح الجو 

الملكي   

توطید دعائم   
اسرائیل  

1

من الجسور التي كانت       .2
خطة العدو تقضي بإن 

یسلكھا في معركة الكرامة ما 
: یلي 

3جسر السلط    جسر األمیر محمد     جسر ناعور       جسر مادبا            

و االسرائیلي سلك العد. 3
في معركة الكرامة محور 

: غور الصافي بقصد

أحتالل اراضي في ھذة 
المنطقة 

تدمیر المطارات 
في ھذا المحور 

الحاق الخسائر في 
اسلحة مقتومة 

الدبابات 

تشتیت جھد القوات 
االردنیة 

4

ابرزت معركة الكرامة . 4
اھمیة االستخبارات وذلك من 

: خالل 

ادراك االستخبارات
العسكریة لقرب شن 

الھجوم من قبل 
اسرائیل 

تدمیر الجسور 
االردنیة 

ارسال تقاریر یوم 
اذار عن الموقف 21

جمیع ما ذكر 
صحیح 
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كان الھجوم الرئیسي . 5
للقوات االسرائیلیة في 

: معركة الكرامة موجھ نحو 

الشونة الجنوبیة المثلث المصري الشونة الشمالیة 
والتحول الى بلدة 

الكرامة 

3غور الصافي  

من عوامل االنتصار       .6
االردني في معركة الكرامة 

:ما یلي 

أھمیة االعداد        
المادي والمعنوي   

الحظر المفروض 
على تزوید 

االسلحة  

الخالفات السیاسیة 
بین الدول العربیة  

عدم تھیئة البیئة   
األردنیة للحرب

1

لقوات كانت حجم ا      .7
المسلحة األردنیة التي 

شاركت في معركة الكرامة ما 
: یلي 

فرقة مشاة مع        
أسلحة اإلسناد القیاسي  

فیلق مشاة مع   
أسلحة اإلسناد 

القیاسي  

ثالث فرق مشاة مع 
أسلحة اإلسناد 

القیاسي 

لواء مشاة مع   
أسلحة اإلسناد 

القیاسي

1

لم تكن بدایة معركة . 8
كما ھو معلوم الكرامة
اذار 21یوم 5:30الساعة 

: ولكن قام العدو 

احتالل اراضي خلف 
21نھر االردن قبل یوم 

اذار 

تدمیر مطارات 
اردنیة بوقت 

مسبق 

ارسال قوات مظلیین 
اسرائیلیة في 

مرتفعات السلط 

قصف مدني على 
طول الجھة االردنیة 

لعدة اسابیع قبل 
الھجوم 

4

ت الھجوم كان حجم قوا      .9
الرئیسي للقوات اإلسرائیلیة 

: في معركة الكرامة مایلي 

4فرقتین  فرق   5لواء   فیلق          

كانت معركة الكرامة . 10
على المستوى العربي بمثابة 

 :

النصر العربي على 
اسرائیل لیس مستحیال 

اذا توفرت االرادة 

االعتماد على 
سالح الجو بشكل 

رئیسي 

ماد على عناصر االعت
مقاومة الدبابات 

العتماد على عنصر 
المشاة لمسك 

االرض 

1

كانت خسائر العدو في    .11
معركة الكرامة  من االفراد 

:ما یلي 

4قتیال250         قتیال           350        قتیال         150       قتیال  50          



اقتحمت القوات   .12
سرائیلیة نھر االردن في اال

:معركة الكرامة صبیحة یوم 

ایار 21            
1968  

آذار 21         
1967   

19673ایار 21    1968اذار  21  

كان عدد جرحي العدو   .13
: في معركة الكرامة مایلي 

              250
جریح   

4    جریح450  جریح  650  جریح   850  

من أھداف إسرائیل من   .14
: معركة الكرامة مایلي 

أقتحام قناة        
السویس        

كسر الجمود   
العربي  

ضمان االمن 
والھدوء على طول 

خط وقف أطالق النار 
مع األردن  

إزالة أثار عدوان    
67عام 

3

كانت خسائر قواتنا   .15
الباسلة في معركة الكرامة 

: لي مای

3شھیدا 39  شھیدا 61  شھیدا   161  شھیدا    450    

من أھداف إسرائیل من   .16
: معركة الكرامة مایلي

استعادة التوازن        
العسكري     

تدمیر        
قواعد الصواریخ   

الھجوم المعاكس 
على القوات األردنیة  

زعزعة الروح    
المعنویة لسكان 

ة الغورمنطق

4

كانت خسائر قواتنا   .17
الباسلة في معركة الكرامة 

: من الجرحى ما یلي 
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:الجو الملكي األردني

162ف          5ف       الكوبرا      المیراج          

مھمة سالح الجو الملكي       .3
حمایة سماء المملكة ومساندة 

:القوات البریة ضد التھدیدات 

الداخلیة   الدولیة   الخارجیة   الداخلیة          
والخارجیة
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یجب أن ال یزید عمر       .4
المتقدم لسالح الجو ممن یحمل 

:شھادة البكالوریوس 
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من أنواع العملیات  الجویة       .6
في سالح الجو الملكي األردني 

: ما یلي 
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الجویة االعتیادیة 

قابلیة تعلم     
الطیران 

4التجرید الجوي  طائرات الشرطة 

من أنواع العملیات الجویة       .7
:في سالح الجو الملكي ما یلي

االستطالع        
الجوي  

1التدریب الجوي  البرقیة الجویة    المالحة الجویة    

عملیات البحث واإلنقاذ من       .8
:واجبات سالح الجو الملكي 

1الطارئة        الثانویة    االعتیادیة    الرئیسیة          

من أنواع الطائرات المقاتلة       .9
في سالح الجو المستخدمة

: الملكي

103ف   المیراج    سوبر بیوما      15ف        

من أنواع العملیات الجویة   .10
في سالح الجو الملكي األردني 

.:ما یلي 

مراقبة الطرق        
الخارجیة  

2مراقبة المدن  المالحة الجویة    اإلسناد الجوي   

ئرات طائرة الھیوي من الطا  .11
 :

2النقل التدریب    العامودیة  المقاتلة         

من طائرات التدریب   .12
المستخدمة في سالح الجو 

:الملكي ما یلي 
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طائرة سوبر بیوما من   .13
: طائرات 

2المقاتلة    نقل    ال  العامودیة       التدریب         

طائرة ھیر كالیز من   .14
: طائرات 

4النقل  المقاتلة    العامودیة      التدریب           

من الواجبات الرئیسیة   .15
: لسالح الجو الملكي 

عملیات البحث        
واإلنقاذ   

تقدیم رحالت     
اإلغاثة إلى 
المنكوبین 

رعایا إخالء ال     
األردنیین  

المساھمة في     
عملیات نقل األمم 

المتحدة 

1

التجرید الجوي ھو من   .16
العملیات الجویة في سالح الجو 

:الملكي وھو نوعان 

البطيء        
والسریع  

المیداني  
وبالعمق  

2المدبر والفوري  اللیلي والنھاري    



من أنواع العملیات الجویة   .17
عاكسة في سالح الجو الملكي الم
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دوریات القتال   اإلسناد الجوى   التجرید الجوي          
الجوى 

3النقل الجوى  

من أنواع طائرات النقل   .18
المستخدمة في سالح الجو 

:الملكي ما یلي 

ھیركالیز      500ھیوز        
  130سي

52ف  الھیوي    

الجو من واجبات سالح  .19
الملكي مكافحة الجراد والرش 

: الزراعي وھو من الواجبات 

2الفوریة   االعتیادیة    الثانویة   الرئیسیة         

من أنواع االستطالع الجوي   .20
: في سالح الجو الملكي مایلي  

2بالعمق   فوري     بصري    مدبر         

یساھم سالح الجو الملكي  .21
في التنمیة الوطنیة من خالل ما 

: یلي 

القیام بعملیات        
الكشف والتصویر  

تأمین خطوط   
االتصاالت  

2التجرید الجوي   البحث واإلنقاذ      

اإلسناد الجوي القریب ھو   .22
من أنواع العملیات الجویة في 
:سالح الجو الملكي وھو نوعان

               مدبر وفوري     
نھاري ولیلي  

بصري     
وتصویري  

میداني     
وبالعمق

1

یجب أن یجتاز مرشح سال . 23
: ح الجو الفحوصات التالیة 

فحص قابلیة تعلم 
الطیران 

فحص الذكاء 
ومستوى اللغة 

االنجلیزیة 

فحص اللیاقة 
البدنیة والفحص 
الطبي المبتديء

جمیع ما ذكر 
صحیح 

4

سابقة أثبتت الحروب ال. 24
أھمیة القوة الجویة في أحراز 

: التفوق من خالل 

السیطرة الجویة 
الشاملة أو المحلیة 

السیطرة الجویة 
في جزء من 

المعركة 

الحمایة السلحة 
المشاة 

الحمایة للمناطق 
العسكریة 

1

ستبقى الطائرة سالح . 25
: المعركة الرئیسي بسبب

السرعة والمرونة 
والحمولة من االسلحة 

الذخائر المختلفة و

قابلیة الحركة في 
المناطق الوعرة 

أستخدام المدافع 
ذات العیار الكبیر 

جمیع ما ذكر 
صحیح 

1

جمیع واجبات سالح الجو . 26
في العالم الى حد كبیر متشابھة 

: ولكنھا 

تختلف باختالف حجم 
قوات المشاة 

تختلف باختالف 
وحدات الخدمات 

تختلف وتتأثر 
سناد بأسلحة اال

تختلف عن بعضھا 
في االولویات 

4



من كلیات التدریب المتوفرة . 27
: لتأھیل منتسبي سالح الجو 

كلیة الملك حسین 
الجویة 

مدرسة الشھید 
عبد هللا بن 

الحسین للمشاة 

الكلیة العسكریة 
الملكیة 

جمیع ما ذكر 
صحیح 

1

تستغرق تقریبا مدة تدریب . 28
: المرشحین لسالح الجو 

1شھر 13أشھر 3سنوات 3شھرا 30

المقابلة المبدئیة  الخاصة . 29
في المرشحین لسالح الجو یتم 

: فیھا تحدید ما یلي 

مقدرة المتقدم على 
النطق السلیم 

المعلومات العامة 
التي یتمتع بھا 

الوزن والطول 
والشخصیة 

جمیع ما ذكر 
صحیح 
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