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 9 من 1صفحة 

 الثقافة اإلسالمية

 ـك الذم جعؿ الثقافة اإلسالمية عممان جديدان مميزان عف العمـك اإلسالمية األخرل؟قماذا ييطمؽ عمى المؼ  .1 

  المختار -ب المميز -أ  

  الخاص -د العام -ج  

  أم المصادر اآلتية مف مصادر الثقافة اإلسالمية؟  .2 

  القرآن الكريم -ب الفكر اإلسالمي -أ  

  المغة العربية -د الفقو اإلسالمي -ج  

  مف ىي أـ المؤمنيف التي حيفظت عندىا صحؼ القرآف الكريـ بعد كفاة عمر بف الخطاب ؟  .3 

  أم سممة -ب عائشة بنت أبي بكر -أ  

  أم حبيبة -د حفصة بنت عمر -ج  

   مف أقساـ سنة اآلحاد؟ليستأم األقساـ اآلتية   .4 

  العزيز -ب المشيورة -أ  

  المتواترة -د الغريب -ج  

  ؟(الرسالة)مف ىك اإلماـ الذم ألؼ كتاب   .5 

  مالك بن أنس -ب أبو حنيفة -أ  

  أحمد بن حنبل -د الشافعي -ج  

  ما ىي سمة الثقافة اإلسالمية التي دلت عمى عدـ تكميؼ اإلنساف فكؽ طاقتو كقدراتو؟  .6 

  اإليجابية -ب الواقعية -أ  

  الربانية -د التوازن -ج  

  ، فماذا تعني؟(اإلنسانية): مف خصائص الثقافة اإلسالمية  .7 

  الشمول -ب التطور -أ  

  العالمية -د الربانية -ج  

  أم العبارات اآلتية خطأ؟  .8 

  يكشف العمم عن توافق الحقائق الكونية مع الحقائق القرآنية -أ  

  العمم لو مصدر واحد في اإلسالم ىو الوحي -ب  

  العمم النافع طريق دائم لألجر والثواب عند اهلل تعالى -ج  

  يرفع العمم شأن العمماء في الدنيا واآلخرة -د  

  ما المبدأ الذم أكد عميو اإلسالـ في حالة انتشار األمراض؟  .9 

  الطب الشرعي -ب الحجر الصحي -أ  

  الطب العالجي -د الحجر االجتماعي -ج  

  ؟ (انقطاع إنجاب المرأة التي سبؽ أف أنجبت األكالد)ما نكع العقـ الذم يسمى عند   .10 

  الثانوي -ب المؤقت -أ  

  األولي -د الدائم -ج  

ظمؿ بقمـ الرصاص بشكؿ غامؽ . سؤاؿ مكضكعي مف نكع االختيار مف متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتككف ىذا االختبار مف 
. الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكاف المخصص لذلؾ في نمكذج اإلجابة المرفؽ
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  أم العبارات التالية خطأ؟  .11 

  العممانية مرادفة لكممة الالدينية -أ  

  تيدف العممانية إلى فصل الدين عن الدولة -ب  

  العممانية ذات صمة وثيقة بالعمم -ج  

  قامت العممانية بسبب تعسف الكنيسة وطغيانيا -د  

  ؟(التبشير)ما المصطمح األىٍكلى استخدامان مف   .12 

  االستشراق -ب العولمة -أ  

  التغريب الثقافي -د التنصير -ج  

  ؟(ال إكراه في الديف)عمى أم األمكر اآلتية يدؿ قكلو تعالى   .13 

  عدم استخدام القوة واإلكراه لمدخول في اإلسالم -أ  

  تقرير مبدأ العدالة في معاممة اآلخرين -ب  

  احترام اإلسالم لمعيود والمواثيق -ج  

  دعوة اإلسالم إلى معاممة اآلخرين بالمثل -د  

  أم الحقكؽ التالية يساكم فييا اإلسالـ بيف الرجؿ كالمرأة؟  .14 

  رئاسة الدولة -ب الميراث -أ  

  الدية عند القتل العمد -د الشيادة إلثبات الحقوق -ج  

 ؟ (تغير يعترم اإلنساف مف خكؼ ما يعاب منو كييذىـ)أم األخالؽ اإلسالمية التالية يعرؼ بأنو   .15 

  الصدق -ب الحياء -أ  

  اإليثار -د التواضع -ج  

  كـ عدد األنبياء كالرسؿ الذيف ذكرىـ القرآف الكريـ؟  .16 

  عشرون -ب سبعة عشر -أ  

  ثالثون -د خمسة وعشرون -ج  

  أم النظـ اإلسالمية اآلتية يمتاز بأف أساسو العدؿ كتكافؤ الفرص؟  .17 

  السياسي -ب العقدي       -أ  

  االقتصادي -د االجتماعي -ج  

   مف شركط الحاكـ المسمـ؟ليستأم الشركط اآلتية   .18 

  الغنى واليسر -ب العمم والثقافة -أ  

  سالمة الحواس -د الخبرة السياسية -ج  

  ما السكرة القرآنية التي عالجت عمى كجو التحديد أمكر الزكاج بيف الجنسيف؟  .19 

  األحزاب -ب النساء -أ  

  النور -د الطالق -ج  

  ما عدد الشيكد الكاجب تكافرىـ إلثبات حد شرب الخمر؟  .20 

  اثنان -ب واحد -أ  

  أربعة -د ثالثة -ج  
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 التربية الكطنية

  ؟األردني العمـ في األحمر المكفإلى أم شعار يرمز   .21 

  األمويين  -ب العباسيين -أ  

  الثورة العربية الكبرى  -د الفاطميين -ج  

 في أم تاريخ كلد جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف؟  .22 

  31/1/1961 -ب 30/1/1961 - أ  

  31/1/1962 -د 30/1/1962 -ج  

  ما نكع نظاـ الحكـ في األردف؟  .23 

  نيابي ممكي  -ب ممكي وراثي -أ  

  وراثي نيابي  -د نيابي ممكي وراثي  -ج  

  متى استشيد رئيس الكزراء المرحـك كصفي التؿ؟  .24 

  28/11/1972 -ب 28/11/1971 -أ  

  18/11/1972 -د 18/11/1971 -ج  

  ؟الشرؽ مف األردف يحدماذا   .25 

      العراق و سوريا -ب    سوريا -أ  

  السعودية -د     والعراق السعودية -ج  

 :ـ بيف الرـك ك المسمميف؟ معركة (636) ىػ 15ما المعركة التي كقعت عمى أرض األردف سنة   .26 

  اليرموك -ب مؤتة -أ  

  األحزاب  -د القادسية  -ج  

  ؟1973في أم جبية شارؾ الجيش العربي األردني في حرب   .27 

  األردنية  -ب المصرية -أ  

  المبنانية  -د السورية  -ج  

  بماذا تختص رقابة المحكمة الدستكرية؟  .28 

  األنظمة النافذة  -ب القوانين النافذة  -أ  

  األنظمة و التعميمات النافذة -د القوانين و األنظمة النافذة  -ج  

  ما عدد المحافظات في المممكة؟  .29 

  12 -ب 11 -أ  

  14 -د 13 -ج  

 ما ىك المكعد المقرر إلجراء االنتخابات البرلمانية في المممكة؟  .30 

  22/1/2013 -ب 23/1/2013 -أ  

  20/1/2013 -د 21/1/2013 -ج  

  ما القطاع الذم ييعد األردف فيو مف أفقر أربعة دكؿ في العالـ؟  .31 

  الزراعي  -ب التجاري  -أ  

  الصناعي  -د المائي -ج  
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  مىٍف بنى بمدة أـ الجماؿ ؟  .32 

  المؤابيون -ب األدوميون -أ  

  األنباط -د العمونيون -ج  

  يحتؿ األردف مرتبة متقدمة عالميان في إنتاجيا؟اآلتية في أٌم المكاد   .33 

  البوتاس -ب النحاس -أ  

  الصخر الزيتي -د اليورانيوم -ج  

  إلى أم الجيات اآلتية تتبع ىيئة مكافحة الفساد؟  .34 

  ديوان المحاسبة  -ب ديوان المظالم  -أ  

  رئاسة الوزراء  -د مجمس النواب -ج  

  ما ىي أصغر محافظات المممكة مساحة ؟  .35 

  عجمون  -ب جرش -أ  

  الطفيمة -د مأدبا -ج  

  كـ يبمغ انخفاض مستكل سطح البحر الميت تحت سطح البحر؟  .36 

  اً  متر420 -ب  متراً 220 -أ  

   متراً 120 -د  متراً 320 -ج  

  في أم عاـ تكفي الشاعر األردني حبيب الزيكدم؟  .37 

  م2012 -ب م2011 -أ  

  م2010 -د م2013 -ج  

  ما ىك المنصب الذم يشغمو سمك األمير عمي بف الحسيف في االتحاد الدكلي لكرة القدـ؟  .38 

  نائب رئيس االتحاد -ب مساعد رئيس االتحاد -أ  

  رئيس االتحاد -د مستشار رئيس االتحاد  -ج  

 ؟ جرل التحكيـ بيف عمي بف أبي طالب ك معاكية بف أبي سفياففي أم منطقة   .39 

  مؤتة -ب العقبة -أ  

  وادي موسى -د أذرح -ج  

  ما ىي شجرة األردف الكطنية ؟  .40 

  الممول -ب الزيتون -أ  

  الزعرور -د السنديان -ج  

 المغة العربية

  ما العصر الذم ينتمي إليو زىير بف أبي سممى؟  .41 

  اإلسالمي    -ب الجاىمي   -أ  

  الجاىمي واإلسالمي -د األموي  -ج  

  ؟(لف ننساؾ يا مسرل الرسكؿ): ما نكع البياف في قكلنا  .42 

  تشبيو مفرد   -ب كناية عن نسبة -أ  

  تشبيو تمثيمي -د كناية عن موصوف   -ج  
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  ؟"ربِّ إٌني كىف العظـ مني كاشتعؿ الرأس شيبا":لفي قكلو تعاؿ (اشتعؿ)ما نكع البياف في   .43 

  تشبيو ضمني    -ب استعارة مكنية    -أ  

  استعارة تصريحية -د تشبيو تمثيمي     -ج  

  ما الجممة الصحيحة مما يأتي؟  .44 

  في الجامعة عشرة تخصصاتٍ  -ب في الجامعة عشر تخصصاٍت                    -أ  

  مبدعٍ سّممت عمى أحدَر عشرَر  -د                      مبدعاأحدِد عشرَر ب أعجبتُت  -ج  

  :ألنيا ؟"ييحمَّكف فييا مف أساكرى مف ذىب: "مف الصرؼ في قكلو تعالى (أساكر)مينعت لماذا   .45 

  أعجمية   -ب صيغة منتيى الجموع     -أ  

  مؤنثة معنويًا    -د مؤنثة لفظيًا  -ج  

  ؟"إٌف اهلل كاف عميكـ رقيبان "في قكلو تعالى  (رقيبان )ما إعراب   .46 

  حال منصوب       -ب خبر إّن      -أ  

  تمييز منصوب  -د خبر كان       -ج  

  ؟ (سيندـ كال المتخاصميف): في قكلنا (كال)ما عالمة إعراب الفاعؿ   .47 

  األلف ألّنو ممحق بالمثنى     -ب األلف ألّنو مثنى                      -أ  

  الضمة المقدرة بسبب التعذر -د الضمة المقدرة بسبب الثقل -ج  

  ؟(في المحكمة قاضو عدؿه ):في قكلنا (قاض)ما عالمة إعراب   .48 

       الضمة المقدرة -ب الكسرة الظاىرة    -أ  

  تنوين الكسر -د الياء المحذوفة     -ج  

  ما الكممة التي تيعٌد مف جمع المذكر السالـ؟  .49 

  الشياطين          -ب المساكين     -أ  

  الباقين -د  الرياحين          -ج  

: في قكؿ الشاعر (ظنكف)ما نكع كممة   .50 
 إذا ساء فعؿ المرء ساءت ظنكنو    كصٌدؽ ما يعتاده مف تكٌىـً ؟

 

  جمع تكسير       -ب جمع مذكر سالم      -أ  

  اسم جمع -د مفرد       -ج  

  ما الصكت غير األسناني مما يأتي؟  .51 

  الذال               -ب الراء               -أ  

  الثاء -د الظاء             -ج  

  ما المعجـ الذم ييعٌد مف معاجـ المعاني؟  .52 

  تيذيب المغة لألزىري    -ب الصحاح لمجوىري                -أ  

  لسان العرب البن منظور -د فقو المغة  لمثعالبي               -ج  

  ؟(فأصمحو...... مف .... إذا رأيت  ):ما الكممتاف المناسبتاف لمفراغيف في قكلنا  .53 

  خطًئ و امرء      -ب  و امرئ       أً خط -أ  

  خطًأ و امرؤ -د خطئًا و امرئ     -ج  
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  ؟(باع)ما اسـ الفاعؿ مف الفعؿ   .54 

  مبيع        -ب مبيوع           -أ  

  بائع -د بّياع -ج  

  ما الجممة الصحيحة مما يأتي؟  .55 

  سممت عمى ساعِد البريد -ب جاء الساعِد  -أ  

  ىذا ساعِد البريد  -د رأيت ساعيَر البريد -ج  

  ؟(ال تدعكا إاٌل اهلل): ما عالمة إعراب الفعؿ المضارع في قكلنا  .56 

  حذف النون   -ب حذف حرف العمة   -أ  

  الضمة الظاىرة -د الضمة المقدرة    -ج  

  ؟(اٌدعى)ما اسـ الفاعؿ مف الفعؿ   .57 

  مُتّدعٍ  -ب داٍع     -أ  

ْدعّو    -ج     مُتدَّعى عميو -د مَر

  ؟(سٌر في صكرة)ما الشخصية الرئيسة في قصة   .58 

  ىناء    -ب عيشة    -أ  

  الرسام -د سيد حمدان   -ج  

  ؟(.قمبو ، كلسانو... المرء بأصغريو ): ما عالمة الترقيـ المناسبة لمفراغ في ما يأتي  .59 

            (؟  ) -ب             (؛  ) -أ  

  ) : ( -د           (،  ) -ج  

  ؟"كال تجيركا لو بالقكؿ كجير بعضكـ لبعض:"ما نكع البياف في قكلو تعالى   .60 

  استعارة مكنية   -ب تشبيو بميغ    -أ  

  تشبيو مؤكد مجمل -د تشبيو مرسل مجمل   -ج  

 المغة االنجميزية

Faisal _______________ a  computer. He has a mobile. 61.   

 don’t has b-  don’t have a-   

 doesn’t has d-  doesn’t have c-   

 My father works _____________  the government. 62.   

 in b-  for a-   

 on d-  at c-   

 I normally spend a lot of time outdoors, but this month I  _____________ a lot 
of time in the workshop. 

63.   

 spent b-  spend a-   

 am spending d-  was spending c-   

Jehad will meet some people from the US _____________ monday morning. 64.   

 on b-  in a-   

 for d-  at c-   

Which verb has the past ending (-ed) pronounced / t / ? 65.   

 blamed b-  walked a-   

 turned d-  avoided c-   
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 Hetty Robinson learnt all about money when she _____________ very young. 66.   

 was b-  is a-   

 were d-  are c-   

 People who are from Spain are called _________________. 67.   

 spanian b-  spani a-   

 spanese d-  spanish c-   

If you eat all that ice cream, ________________ sick. 68.   

 you’re b-  you’d be a-   

 you were d-  you’ll be c-   

Which country has ______________ population in the world ? 69.   

 larger b-  more large a-   

 the largest d-  the most large c-   

 A)  Do you like these jeans ? 

B) Yes, how much ________________ ? 

70.   

 they are b-  are they a-   

 is it d-  it is c-   

 As I  ______________ in the hall, the telephone rang . 71.   

 was standing b-  am standing a-   

 standing d-  stood c-   

Why are we so _____________ in other poeple’s life ? 72.   

 interested b-  interest a-   

 interests d-  interesting c-   

I have been in the flat since ________________ . 73.   

 a long time b-  hours a-   

 two months d-  Septemper c-   

 Which of the following pairs can be called homophones ? 74.   

 come – some b-  why - high a-   

 would – wood d-  but - put c-   

 Is there _______________ news  about the new project ? 75.   

 few b-  some a-   

 any d-  a few c-   

Razan went to the market to buy a jar of _______________  yesterday. 76.   

 coke b-  marmalade a-   

 chocolate d-  bread c-   

If  he _______________ hard, he'd  pass the exam . 77.   

 studies b-  study a-   

 is studying d-  studied c-   

 Which of the following words contains the vowel  / u: / ? 78.   

 through b-  should a-   

 house d-  thought c-   

 Saleem : Tasneem and I _______________ get married. 
Khaled : Oh  that's great news. 

79.   

 am going to b-  are going to a-   

 won't d-  will c-   

The number “twelve thousand five hundred and fifteen” is____________. 80.   

 125015 b-  12550 a-   

 12515 d-  125050 c-   
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 ميارات حاسكب

 ماذا تيسمى المككنات غير المممكسة لنظاـ الحاسكب التي تضـ التعميمات التي تتحكـ بعمؿ الحاسكب؟   .81 

  المعدات                         -ب البرمجيات             -أ  

  الشبكات -د البيانات           -ج  

  :بايت............ كيمكبايت يعادؿ  (2)  .82 

                            3000 -ب               1024 -أ  

  2800 -د            2048 -ج  

  :في النظاـ الثنائي....................... في النظاـ العشرم يكافئ العدد  (311)العدد   .83 

         100110101 -ب             100110111 -أ  

  100110110 -د       101110111 -ج  

  :الذاكرة التي تقع بيف الذاكرة الرئيسة ككحدة المعالجة المركزية، تسمى ذاكرة  .84 

  القراءة القابمة لمبرمجة فقط -ب القراءة فقط                                  -أ  

  (كاشي)المخبأ  -د عداد البرنامج                              -ج  

  :طريقة الكصكؿ لمبيانات المخزنة عمى الشريط المغناطيسي تككف بشكؿ  .85 

  تتابعي              -ب عشوائي مفيرس              -أ  

  عشوائي -د مباشر           -ج  

  : ييعد أحد أنظمة التشغيؿ مف نكعWindows XPنظاـ التشغيؿ   .86 

  منفرد المستخدم منفرد الميمة                        -أ  

  منفرد المستخدم متعدد الميام -ب  

  متعدد المستخدمين منفرد الميمة                    -ج  

  متعدد المستخدمين متعدد الميام -د  

  :عممية تحكيؿ اإلشارات التناظرية إلى إشارات عددية، تسمى  .87 

  تراسل البيانات             -ب تعديل اإلشارة             -أ  

  االتصال -د إعادة تعديل اإلشارة       -ج  

 :البركتكككؿ الذم ينظـ عمميات نقؿ البيانات كالصكر كالصكت كالصكر المتحركة، ىك  .88 

                  SNMP -ب                      FTP -أ  

  ISDN -د             TCP -ج  

  :مف األجيزة المستخدمة لربط شبكتيف محميتيف مف النكع نفسو  .89 

  المجمعات                -ب الجسور                  -أ  

  الموجيات -د ضوابط النقل    -ج  

  ؟Compilerأم األمكر اآلتية تعد مف خصائص المترجـ   .90 

  يستخدم مع لغة التجميع      -ب يترجم أمرًا تمو اآلخر    -أ  

مفيرس         -ج  
 

  يترجم البرنامج دفعة واحدة -د
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  :تيعد درجة الحرارة كالضغط الجكم مدخالت لمحكاسيب  .91 

  التناظرية                -ب الرقمية                       -أ  

  الحمقية -د الشخصية           -ج  

  أم األمثمة اآلتية تدؿ عمى الطابعات التصادمية؟  .92 

  الميزر               -ب طابعة المصفوفة النقطية       -أ  

  الميزر الممونة -د نفث الحبر           -ج  

  : مف(CPU)تيعد كحدة المعالجة المركزية   .93 

  البرمجيات                     -ب المعدات               -أ  

  لغات البرمجة -د مولدات التطبيقات         -ج  

:  ضع الكممة المناسبة في الفراغ  .94 
كباستمرارية ........... حدد أكؿ ممؼ بالنقر فكقو، ثـ اضغط مفتاح  (متباعدة)لتحديد ممفات غير متجاكرة 

 .الضغط انقر بقية الممفات

 

                     Alt -ب            Shift -أ  

  Tab -د                   Ctrl -ج  

  :مف قائمة (Findبحث ) نختار Word لمبحث عف كممة أك نص في ممؼ   .95 

       Editتحرير  -ب Fileممف  -أ  

  Insertإدراج  -د Viewعرض  -ج  

  : إليجاد الكسط الحسابي لمجمكعة مف القيـ ىيMicrosoft Excelالدالة المستخدمة في برمجية   .96 

                      AVG -ب                     Average -أ  

  Count -د                   Sum -ج  

  : يككف مف قائمة Wordتغيير حالة األحرؼ في ممؼ   .97 

                Formatتنسيق  -ب        Fileممف  -أ  

  Insertإدراج  -د       Viewعرض  -ج  

  :، بسببExcel في خمية ممؼ Div/0#يظير ىذا الخطأ    .98 

  مرجع الخمية غير صالح                -ب صيغة غير متاحة            -أ  

  العمود ضيق -د محاولة القسمة عمى صفر -ج  

  : مخزف أصالن نستخدـWordلفتح ممؼ   .99 

  Ctrl+N -ب                 Ctrl+O -أ  

  Ctrl+W -د         Ctrl+C -ج  

  :أكراؽ عمؿ................... مف  Excel في برمجية الػ Bookيتككف المصنؼ   .100 

  ثالث                          -ب أربع                      -أ  

  ثماني -د خمس              -ج  

انتيت األسئمة 


