االجابة النموذجٌة لالختبار الوزاري فً مبحث الثقافة العامة  /المستوى األول
الدورة الصٌفٌة للعام الدراسً  5106 / 5105م  /الثالثاء  5106 / 6 / 50م
الثانً الثانوي  /كافة الفروع االكادٌمٌة والمهنٌة
االستاذ قٌصر صالح الغراٌبة
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال األول :
أ ) 0ـ االدراك الحسً :
معرفة الجسم للحقائق المادٌة من خالل حواسه  ،ومن ث ّم ٌوصلها الى النفس.
5ـ الدافع الجماعً :
شعور الفرد بأنه جزء من جماعة هو عضو من أعضائها مع شعوره بأنه محتاج إلٌها فهو ٌحب
الجماعة وٌكره اإلنفراد واالنعزال.
3ـ الرفادة :
من الخدمات التً كان ٌقدمها بنو هاشم للحجاج وزوار الكعبة تتمثل بتقدٌم الطعام للحجاج طوال
أٌام الحج حتى ٌرجعوا إلى بالدهم.

ب)
0ـ ألن هؤالء الناس لم ٌخبروه بأنفسهم  ،ولم ٌعرفوا أي أحد خبره.
5ـ ألنه ٌعد من سادات بنً هاشم ورجالهم فضالً وشرفا ً وعلماً ،وألنه كان ٌتمتع بالصفات الحمٌدة
والخصال الكرٌمة ،ألنه كان زاهداً وناسكاً.
3ـ نتٌجة لمنطقٌتها ووضوحها فً الدفاع عن اإلسالم الصحٌح الذي ال تشوبه شائبة
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السؤال الثانً :
أ )
1ـ انجسى أو انجسذ.

2ـ انُفس.

3ـ انشوح

ب ) ٌكتفى بذكر  4نقاط :
0ـ تمتاز الرؤٌا بشدة وضوحها وصفائها.
5ـ حدوثها فً لحظات مباركة مثل الفجر.
3ـ ٌكون المرء أحٌانا ً فً حالة استٌقاظ بعد انتهاء الرؤٌا.
4ـ تمتاز بإٌحائها بعناصر مباركة من خارج الزمان والمكان كاألنبٌاء والمالئكة.
5ـ تستمر بطبٌعتها طوال النهار.
6ـ تمتاز بحدوثها عادة لهدف ٌتسم بالرحمة  :مثل البشرى والتشجٌع والطمأنٌنة والمؤاساة
والتحذٌر من خطر.
7ـ الرؤٌا هً رمزٌة فً الشكل ومن الضروري أن ٌعرف المرء تفسٌرها من خالل كتاب (منتخب
الكالم فً تفسٌر األحالم) البن سٌرٌن.
ج)
0ـ قاعدة التناقض .
5ـ قاعدة الثالث المرفوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث :
أ)
0ـ تكوٌن روح الخٌر فٌه.
األخوة اإلنسانٌة.
5ـ تكوٌن روح
ّ
3ـ تكوٌن الوعً بوحدة الحٌاة االجتماعٌة.
4ـ تكوٌن روح الخضوع للنظام األخالقً .
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ب)
من إٌجابٌات االتجاه العقلً :
0ـ أن الذٌن ٌحكمون ال ٌخضعون لتأثٌر أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم ومصالحهم الخاصة.
5ـ هذا فضال عن وجود نسبة غٌر قلٌلة من الناس تنقاد لحكم العقل وترضخ له وتقتنع به وتقبل
أحكامه  ،أما سلبٌات االعتماد على العقل فً معرفة الخٌر والشر  :فترجع إلى أن العقول قد تختلف،
واختالفها ٌرجع فً جانب منه إلى تفاوتها فٌما نشأت علٌه واعتادته ،وفً تجاربها وخبراتها ،وفً
مقدار المعرفة التً اكتسبتها ،فعقل العالم غٌر عقل الجاهل ،وعقل الذكً غٌر عقل البلٌد وعقل
الطفل أو المراهق غٌر عقل الراشد وكبٌر السن ،ومع أن االعتماد على العقل وحده فً معرفة الخٌر
من الشر لٌس كافٌا.
ج)
0ـ تقٌد هذا الحق بالصالح العام.
5ـ ربط هذا الحق بأمن الدولة واستقرارها.
3ـ تقٌده بسمعة أعضاء المجتمع اآلخرٌن.
د)
0ـ كونه مشروعا ً نافعا ً للناس غٌر ضار بهم.
5ـ أنه ٌغنً صاحبه عن الحاجة إلى غٌره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع :
أ)
 اللون األسود  :هو رمز راٌة العقاب وهً راٌة النبً علٌه السالم المشهورة والتً كان ٌتبرك بهاالصحابة لحملها فً حروبهم وترمز إلى دولة بنً عباس التً اتخذت هذا الشعار رمزاً لدولتها.
 اللون األخضر :وهو الشعار الذي اشتهر عن أهل البٌت علٌهم السالم منذ أحقاب طوٌلة. اللون األبٌض  :كان شعاراً للعرب فً دور من أدوارهم التارٌخٌة  ،وشعار الدولة األموٌة - .اللوناألحمر ( العنابً )  :الذي شمل هذه الرموز التارٌخٌة الثالثة بشكل مثلث وهو لون راٌة األسرة
المالكة الكرٌمة من عهد جدها ساكن الجنان الشرٌف أبً نمً إلى عهدنا هذا.
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ب ) ٌكتفى تزكش َ 4ماط :
1ـ تىطٍذ انعاللاخ انخاسجٍح نألسدٌ يع األلطاس انعشتٍح وانًتًثهح تانزٌاساخ انتً لاو تها نأللطاس انعشتٍح
يٍ أجم انًشىسج وإتذاء انشأي وانذعىج نشفع انحصاس عٍ انعشاق ونٍثٍا.
2ـ االشتشان فً انًؤتًشاخ وانهماءاخ انعشتٍح عهى أعهى انًستىٌاخ.
3ـ عمذ يؤتًش انمًح انعشتً فً عًاٌ /آراس 2001 /و.
4ـ دعى حك انشعة انعشتً انفهسطًٍُ فً انحصىل عهى حمىلّ ضًٍ لشاساخ انششعٍح انذونٍح.
5ـ انحفاظ عهى أيٍ انعشاق واستمشاسِ ووحذج أساضٍّ.

6ـ تمذٌى انًساعذاخ إنى األشماء انعشب حال ولىع أحذاث يأساوٌح .
ج ) ٌكتفى بذكر  5نقاط :
0ـ الصندوق األردنً الهاشمً للتنمٌة البشرٌة .
5ـ مؤسسة الملك الحسٌن وتعمل تحت مظلتها مؤسسة نور الحسٌن التً تأسست عام  0895م .
3ـ كلٌة األمٌرة رحمة .
4ـ دار البر بالبراعم البرٌئة .
5ـ الهٌئة الخٌرٌة الهاشمٌة.
6ـ صندوق المعونة الوطنٌة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس :
أ)
القرآن الكرٌم كالم هللا المنزل المحفوظ من هللا سبحانه والمصون عن التحرٌف وبسٌدنا محمد علٌه الصالة
والسالم نبً للبشرٌة كافة  ،كلهم متفق على أركان اإلسالم الخمسة  :الشهادتٌن  ،والصالة  ،والزكاة ،
وصوم رمضان  ،وحج البٌت  ،وكلهم متفق على أركان اإلٌمان  :اإلٌمان باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله
 ،والٌوم اآلخر ،وبالقدر خٌره وشره.
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ب ) ٌكتفى بذكر  3اخطار :
أهمها الحركات الشعوبٌة ضد اإلسالم والمسلمٌن  ،والحروب الصلٌبٌة والتتار و المستعمر فً بداٌات القرن
العشرٌن لٌقسم األمة العربٌة إلى أشالء متعددة ،فضالً ع ّما تواجه األمة اإلسالمٌة فً عصرنا الحاضر من
هجمات شرسة من قبل أعدائها فً مشرق العالم وغربه تهدف إلى تشوٌه اإلسالم واالفتراء على المسلمٌن

انتهت االجابة المقترحة
مع تحٌات االستاذ قٌصر صالح الغراٌبة
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