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جداول المقارنات المستوى األول
الوحدة األولى  :الحقيقة والمعرفة

يتكون االنسان من ثالثة عناصر  ،ويوجد كل منها في عالم خاص لكنها مترابطة :
ّ
الرقم

عناصر االنسان

العالم الذي يوجد بو كل عنصر

ٔ

الجسم

عالم الشهادة (العالم المادي) وىو فان

ٕ

النفس

عالم البرزخ وىي ال تفنى

ٖ

الروح

عالم الملكوت وىي خالدة ال تفنى

مقارنة بين أجزاء النفس عند أفالطون و فرويد :
فرويد

أفالطون

النفس المشتهية

السائق ( العقل )

األنا

الحصان السيئ ( الشرير )

األنا العليا

الحصان الطيب ( الضمير )

مقارنة بين أجزاء النفس في اإلسالم وعند أفالطون وعند فرويد :
اإلسالم

فرويد

أفالطون

النفس المطمئنة

النفس المشتهية

سائق العربة ( العقل )

األمارة بالسوء
النفس ّ

األنا

الحصان السيئ ( الشرير )

النفس اللوامة

األنا العليا

الحصان الطيب ( الضمير )
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خصائص كل من الجسم والنفس والروح :
الجسم

النفس

الروح

فان

خالدة

خالدة

مقيد بالشخصية والمحددات الفردية

مقيدة بالشخصية والمحددات الفردية غير مقيدة بالشخصية والمحددات
الفردية

يوجد في عالم مادي ( عالم الشهادة )

توجد في عالم الملكوت

توجد في عالم البرزخ وىي أسمى من
الجسم

ينقسم إلى قسمين  :الجزء الحي والجزء

تقسم إلى ثالثة أقسام :

ىي حياة الجسم والشاىد الداخلي

الفاني

األمارة بالسوء  ،اللوامة  ،المطمئنة
ّ

للنفس والجسم معاً

ىو الجزء الخارجي من اإلنسان

ىي اإلنسان نفسو و شخصيتو الخاصة

ىي النفخة اإللهية في اإلنسان

التي تجعل منو فرداً متميزاً
مصادر المعرفة :
الرقم

مصادر المعرفة

ٔ

الجسمية ( االدراك الحسي )

ٕ

النفسية

ٖ

الروحية
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نماذج المعرفة :
الرقم

نماذج المعرفة

ٔ

المعرفة العلوية و تأتي من اإليمان والدين وتنغرس في القلب والروح وىي النوع الوحيد من
المعرفة الذي يمنح عين اليقين وحق اليقين.

ٕ

المعرفة األكيدة وىي المعرفة التي تمنح علم اليقين وذلك ألنها تركز على المعرفة المنحدرة
ويتضمن ىذا النوع من المعرفة مبادئ الرياضيات أو على األقل علم
من طبيعة اهلل أو الوحي
ّ
الحساب المتجذر في وحدة الرقم (ٔ) الذي يعكس الوحدة اإللهية والمنطق.

ٖ

المعرفة التجريبية وىي بشكل أدق ال تعتبر معرفة على اإلطالق وذلك ألنها ليست أكيدة
بطبيعتها ـ قد تكون صحيحة أو ال تكون ومن المستحيل معرفة أيها ـ وىي أساس العلوم
الحديثة وىي بالتأكيد أساس التكنولوجيا الحديثة كلها.

أنواع المعرفة الروحية :
الرقم

نوع المعرفة الروحية

تكون متاحة لـ :

ٔ

الوحي

االنبياء والرسل عليهم السالم

ٕ

االلهام

االشخاص االتقياء واالبرار الصالحين الزاىدين

ٖ

القلب

االصفياء النادرون كسيدنا الخضر

ٗ

العقل

لكافة البشر

٘

الرؤيا الصالحة

المؤمنون العاديون
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مستويات المعرفة كما وردت في قصة أىل الكهف الفالطون :
الرقم

نوع المعرفة

ٔ

المعرفة الجسمية أو الحواس

تمثّل
ِ
الظالل

ٕ

المعرفة النفسية

ال ُدمى

ٖ

المعرفة الروحية

معرفة األمور الحقيقية

لقد رمز أفالطون في النص ( قصة اصحاب الكهف ) إلى مجموعة من الرموز لها معاني ودالالت :
الرقم

الرمز

المعنى والداللة

ٔ

البشر المقيدون باألغالل

الناس الماديون غير المؤمنين الذين يؤمنون

ٕ

البشر الذين رأوا الحقيقة

األنبياء والرسل

ٖ

العداوة

العداوة التي قوبل بها األنبياء والرسل كما ورد في

ٗ

الكهف

بالحواس الجسدية

القرآن الكريم
العالم المادي

مقارنة بين درجات الدين و اليقين :
درجات الدين االسالمي

درجات اليقين

التفسير

االسالم

علم اليقين

ألن علم اليقين ىو معرفة الشيء بيقين النفس فقط ،

االيمان

عين اليقين

االحسان

حق اليقين

واإلسالم ىو اإلذعان هلل دون إيمان.
عين اليقين تبدأ النفس بالنظر من خالل القلب ،
واإليمان يتع ّدى العقل ويصل إلى القلب.
حق اليقين يكون اإلنسان فيو مغموراً بالحقيقة بشكل
تام  ،أما اإلحسان يكون العبد مغموراً ومذىوالً كأنو
يرى اهلل تعالى.
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أنواع المعرفة الروحية :
الناس الذين يحصلون

نوع المعرفة

مدى الصحة

مدى الكمال

طرق وصولها

الوحي

صحيحة

كاملة ودقيقة

من اهلل تعالى

االنبياء والرسل

االلهام

صحيحة

كاملة ودقيقة

من اهلل أو من لدن

االنبياء والصالحين

اهلل

مثل سيدنا الخضر

القلب

صحيحة

كاملة ودقيقة

من اهلل تعالى

االصفياء النادرون

عليها

كسيدنا الخضر
أنواع القلوب التي وصفها الرسول ـ صلى اهلل عليو وسلّم ـ في حديثو ( صفحة  ٕٜمن الكتاب ) :
نوع القلب

صاحب القلب

التشبيو

قلب أجرد

قلب المؤمن

سراج أزىر فيو نوره

قلب أغلف

قلب الكافر

مربوط على غالفو ال نور فيو

قلب منكوس

قلب المنافق

قلب مص ّفح

قلب فيو إيمان ونفاق

ثم أنكر
عرف ّ
ـــــــــ

تتوصل النفس الى المعرفة من خالل ثالثة طرق لطيفة رئيسة ولكل منها مهمة وصيغة خاصة :
الرقم

الطرق ( الملكات )

المهمة

الصيغة

ٔ

الذكاء

ادراك الحق

قد يكون ادراكاً منطقياً وىو موضوعي أو حدساً وىو

ٕ

اإلرادة

ممارسة حرية

قد تكون صابرة أو جاىدة  ،زاىدة أو عاملة.

ٖ

العاطفة

شعوري

االختيار
قد تكون ُحباً أو رضى  ،متأملة أو متوكلة.

محبة ما ىو خير
وجميل
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أوجو االختالف بين أرسطو وافالطون :
أرسطو

أفالطون

لم يستعين بالميثولوجيا اإلغريقية ( وتعني

استعان بالميثولوجيا اإلغريقية ( الخرافات واألساطير ) كرموز

الخرافات واألساطير) كرموز ألفكاره.

ألفكاره.

عبّر عن نفسو من خالل شروحات فلسفية بدال من

عبّر عن نفسو من خالل الحوارات.

سمى أعمالو في المنطق THE
ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحوارات.

 ORGANONو تعني اآللة.
ايجابيات وسلبيات العلم الحديث :
ايجابيات العلم الحديث
ٔـ أنقذت حياة باليين البشر من خالل األدوية والزراعة المحسنة التي مكنت األرض من أن تعول باليين أخرى من
البشر.
ٕـ جعلت الحياة بشكل عام أطول وصحية أكثر وأكثر غنى وأنظف.
ٖـ جعلت الحياة أكثر راحة وأسهل وأقل ألماً.
ٗـ جعلت الحياة أكثر حرية وتسلية لمعظم البشر في العالم.
٘ـ جعلت السفر والتنقل ووسائل االتصال والحصول على المعلومات أسهل وأسرع.
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سلبيات العلم الحديث
ٔـ قضت على ماليين البشر في الحروب بواسطة االسلحة الحديثة.
سهلت على بعض األمم أن تحتل أمماً أخرى.
ٕـ ّ

دمرت غالبية الحضارات التقليدية وأنماط الحياة واستبدلتها تدريجياً بثقافة أحادية علمانية سطحية يعتبر المال
ٖـ ّ
والسلع المادية ىما أىم شئ فيها.

ٗـ عملت على انتقال معظم الناس من الريف إلى المساكن المكتظة في مدن الضخمة وشغلتهم بتغيرات مستمرة
واضطرابات وضجيج وسلوكيات قبيحة وارتباك وسلع تجارية غير ضرورية وجعلتهم يشعرون بالضالة والضياع وعدم
األىمية.
٘ـ أبعدت البشر عن األمور التي تضفي معنى على الحياة مثل  :العبادة والدين والعائلة والطبيعة والشرف والحب
والصداقة.
ٙـ أربكت اإلنسان وحاولت تجريده من حرية إرادتو بنظريات بيولوجية وكيماوية ونفسية تتظاىر بأنها تعرف كل شيء
عن اإلنسان وأنها تستطيع التنبؤ بسلوكو.
 ٚـ زادت في معدالت الطالق والخالفات االجتماعية وتعاطي المخدرات واإلدمان على الكحول والجرائم في
مختلف أنحاء العالم.
ٛـ ساىمت في إحداث فائض سكاني في األرض ونهبت الطبيعة وقضت على كثير من أراضي الطبيعة والكائنات
ولوثت البيئة حتى أصبح إن كان يمكن للحياة على األرض أن تستمر.
ٜـ أنتجت أسلحة الدمار الشامل التي تستخدم لتدمير كل البشر وكل شيء على األرض في أي لحظة.
ٓٔ ـ لعلو األسوأ أنها لم تجعل الناس أفضل أو أفضل خلقا بل على العكس جعلتهم أسوأ وأسوأ خلقاً.
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مقارنة بين العلوم الغربية والعلوم اإلسالمية :
العلوم الغربية

العلوم اإلسالمية

ٔـ علوم تجريبية ليست أكيدة

ٔـ علوم أكيدة من حيث المبدأ والمرتبطة بالتجربة

ٕـ ليست مبنية على مبادئ عليا للمعرفة

ٕـ مبنية على مبادئ عليا للمعرفة ( اإلعجاز ،القرآن )

ٖـ ال يحركها حب الخير للناس وحب المعرفة بسنن

ٖـ تم النهوض بها بالتقوى وحب العلم وحب المعرفة بسنن

اهلل ولكن شركات كبرى تهدف إلى زيادة المال

اهلل وتحقيق المصلحة للبشر بهدف كسب الثواب والربح

والسلطة

الدنيوي

ٗـ تنظر العلوم الغربية إلى اإلنسان كحدث بيولوجي أو

ٗـ جعلت اإلنسان في مقامو النبيل كخليفة اهلل في األرض

إحصاء في جدول اقتصادي لذلك لم تدع علوم

فجعلتو موضع احترام والتقدير

الطبيعة أنها تستطيع أن تكشف أسرار اإلنسان
٘ـ نظريتها قائمة على نتائج تجارب مبنية على الصح
والخطأ لذلك أضرت بالبشرية

٘ـ يعتمد العلماء المسلمين على ملكاتهم المنطقية والقرآن
الكريم والدعاء

واالستخارة لذلك لم تقدم علما مبنيا على
مبادئ خاطئة ولم تضر بالبشرية

الوحدة الثانية  :األخالق اإلسالمية والمواطنة
س  :اكمل الجدول اآلتي بما يناسبو :
الرقم

اتجاىات المعرفة

ابرز ممثلي ىذا االتجاه

ٔ

العقلي

فرقة المعتزلة الكالمية

ٕ

الديني

المؤمنون باالديان السماوية

ٖ

التجريبي

جون ستيورات مل
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المواطن

الوطنية

القومية

المواطنة

ىو ذلك الشخص الذي

تعني االرتباط باألرض

ىي اشتراك مجموعة من

ىي عالقة بين الفرد والدولة

يعيش في وطن وينتمي

ووحدتها والوالء للوطن

الناس بوحدة الفكر والثقافة

كما يحددىا قانون تلك

إليو سياسياً واخالقياً.
المواطن الصالح  :ىو

فالمواطن األردني على سبيل

والعقيدة اإلسالمية ( وحدة

الدولة ومتضمنة مرتبة من

المثال يرتبط بوحدة األرض

األمة اإلسالمية ) والعرق

الحرية وما يصاحبها من

الذي يهتم بخير اآلخرين

األردنية (الوطنية) وبوحدة

واألمة  ،وكذلك ينطبق القول

مسؤوليات وتسبغ عليها

ورفاىيتهم.

األمة العربية.

على المواطن السوري

حقوقا سياسية مثل  :حق

والمصري والمغربي.

االنتخاب وتولّي المناصب
العامة.

الوحدة الثالثة  :الهاشميون ( المكانة والفكر واإلنجاز )
س  :اكمل شجرة نسب الرسول الكريم محمد صلى اهلل عليو وسلّم :
كالب
قصي الجد الرابع للرسول
محمد صلى اهلل عليو وسلّم
عبد مناف
عمرو ( ىاشم ) جد الهاشميين
عبد المطلب
عبداهلل
محمد صلى اهلل عليو وسلّم
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س  :اكمل شجرة نسب العائلة الهاشمية في كل من المملكة األردنية الهاشمية ومملكة العراق :
مملكة العراق

المملكة األردنية الهاشمية
علي

علي

الشريف الحسين ( ملك العرب )

الشريف الحسين ( ملك العرب )

الملك عبداهلل

الملك فيصل األول

الملك طالل

الملك غازي

الملك الحسين

الملك فيصل الثاني

الملك عبداهلل الثاني

مواقف الهاشمين ضد الظلم :
زمن الدولة ( العهد )

النتيجة

الرقم

السنة

مواقف الهاشمين ضد الظلم

ٔ

الحسين بن علي بن أبي طالب

ٔ ٙىـ

األموية

استشهاده

ٕ

زيد بن علي ( زين العابدين ) بن الحسين بن

ٕٕٔ ىـ

األموية

مقتلو

علي بن أبي طالب
ٖ

محمد بن عبداهلل ( النفس الزكية )

٘ٗٔ ىـ

العباسية

مقتلو

ٗ

الشريف الحسين بن علي ( شريف مكة وملك

ٜٔٔٙم

الدولة العثمانية التركية

نفيو الى

(فترة حكم جمعية االتحاد

قبرص

العرب )

والترقي )
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الدالالت الدينية والتاريخية اللوان علم الثورة العربية الكبرى :
الرقم

اللون

الداللة الدينية والتاريخية

ٔ

األسود

رمز راية العقاب وىي راية النبي عليو السالم المشهورة والتي كان يتبرك بها

ٕ

األخضر

الشعار الذي اشتهر عن أىل البيت عليهم السالم منذ أحقاب طويلة.

ٖ

األبيض

كان شعاراً للعرب في دور من أدوارىم التاريخية  ،وشعار الدولة األموية.

ٗ

األحمر العنابي

شمل ىذه الرموز التاريخية الثالثة بشكل مثلث وىو لون راية األسرة المالكة

الصحابة لحملها في حروبهم وترمز إلى دولة بني عباس التي اتخذت ىذا الشعار
رمزاً لدولتها.

الكريمة من عهد جدىا ساكن الجنان الشريف أبي نمي إلى عهدنا ىذا.

المسؤوليات التي كانت يقوم بها بنو ىاشم تجاه قبائل العرب قبل اإلسالم :
المسؤولية

بماذا تمثلت ؟

ٔـ تنظيم أمور قبيلة قريش خاصة وأىل مكة عامة.

دار الندوة وحلف الفضول.

ٕـ حماية الكعبة وزوارىا وتأمين راحة الحجيج.

بتقديم خدمات الحجابة والسقاية والرفادة.

ٖـ تنظيم أمور التجارة واالسواق.

عقد المعاىدات التجارية ( االيالف ) وسن رحلتي
الشتاء والصيف من قبل عمرو( ىاشم ) بن عبد مناف
واقامة االسواق مثل  :سوق عكاظ  ،ذي المجاز  ،ذي
المجنة.
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اسماء العلماء والفقهاء والقادة كان لهم دور في حمل الدعوة االسالمية والدفاع عنها ونشرىا :
اسم العالم  /القائد  /الفقيو

أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالو

علي بن أبي طالب

ـ ابن عم الرسول الزم الرسول من صغره ،وكان أول من
آمن بو من الصبيان.
ـ أول فدائي في اإلسالم  ،حيث نام مكان الرسول صلى
اهلل عليو وسلّم ليلة الهجرة إلى المدينة المنورة.
ـ كان كاتباً للوحي.

ـ قائداً لبعض الغزوات والمعارك واشترك مع الرسول صلى
اهلل عليو وسلم في المعارك كلها.
ـ من القضاء المشهورين.
ـ كان من رواة الحديث فروى عن الرسول صلى اهلل عليو
وسلّم ما يقارب  ٘ٛٙحديثاً.
ـ عم الرسول صلى اهلل عليو وسلّم وقف إلى جانب

حمزة بن عبد المطلب

الرسول صلى اهلل عليو وسلّم وعمل على حمايتو من
أذى المشركين.
ـ كان أحد الفرسان الذين دافعوا عن اإلسالم في معرفة
بدر وأحد.
ـ لشجاعتو في القتال سمي أسد اهلل وأسد رسولو.
ـ استشهد في معركة أحد فأسماه الرسول عليو السالم
سيد الشهداء.
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اسم العالم  /القائد  /الفقيو
عبداهلل بن عباس

أعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالو
المفسرين للقرآن الكريم.
ـ كان من رواة الحديث  ،من
ّ
ـ كان الناس يأتونو في الشعر واألنساب ويأتونو للفقو
والعلم.
يقسم أيامو يوماً للفقو ويوماً للتأويل ويوماً للمغازي
ـ كان ّ
سمي حبر األمة.
ويوماً للشعر ،لذلك ّ

تحمل عن
ـ ابن عم الرسول صلى اهلل عليو وسلّم ّ

جعفر بن ابي طالب

الرسول عليو السالم األذى.
ـ ىاجر إلى الحبشة.

ـ حمل راية اإلسالم في مؤتة واستشهد في أرض المعركة،
محافظاّ على راية اإلسالم في أثناء القتال وألنو قطعت
يداه.

أشكال االساءة التي اوقعتها جمعية االتحاد والترقي على كل من :
السلطان العثماني

سلبتو السلطة الشرعية والصالحيات.

الرعايا العرب

اساءة معاملتهم وقتلهم وسجنهم دون محاكمة عادلة  ،ومصادرة
أموالهم وممتلكاتهم.

اللغة العربية

الغاء اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

المفكرين العرب

اعدام عدد كبير من المفكرين وحملة االقالم العرب في ساحات
دمشق وبيروت.

14

صمم جدوالً تصنف فيو االنجازات التي حققتها المملكة األردنية الهاشمية في عهد الملك طالل بن عبد اهلل وفقاً
ـ ّ
للمجاالت اآلتية :
ـ ـ مساءلة الحكومة

ـ ـ التعليم

ـ ـ إنشاء األجهزة الرقابية

ـ ـ التضامن العربي

المجال

مساءلة الحكومة

التعليم

التضامن العربي

انشاء االجهزة الرقابية

االنجاز

وضع دستور جديد للبالد

توسيع قاعدة

توقيع اتفاقية

صدور قانون ديوان المحاسبة

واىم ما جاء في مواده إن التعليم اإللزامي الضمان الجماعي.
الحكومة مسؤولة أمام
البرلمان.

ليتولى مراقبة إيرادات ونفقاتها.

وجعلو مجانياً.

المؤسسات المناط بها مسؤولية العمل االجتماعي وتطويره في األردن ىي :
الصندوق األردني الهاشمي

ٔـ رعاية الطفولة.

للتنمية البشرية

ٕـ تأىيل المرآة.
ٖـ رعاية ذوي الحاجات الخاصة ( المعوقين ).
ٗـ تقديم مساعدات مالية لعالج المرضى الفقراء ومساعدة على إكمال دراستهم.
٘ـ تنفيذ حملة البر واإلحسان في شهر رمضان من كل عام.

مؤسسة الملك الحسين تعمل

ٔـ تنمية األسرة والمجتمع.

تحت مظلتها مؤسسة نور

ٕـ مشروع األعالم الصحي.

الحسين التي تأسست عام

ٖـ معهد العناية بصحة الطفل ومركز التصميم والتسويق األردني.

ٜ٘ٔٛم .

ٗـ مشروع المرآة والتنمية الذي يهدف إلى مساعدة النساء ذوات الدخل المتدني.

كلية األميرة رحمة

تقوم على إعداد الكوادر المؤىلة والمدربة علمياً وعملياً في مختلف مجاالت العمل.

دار البر بالبراعم البريئة

تقوم على رعاية األيتام وتعليمهم.

الهيئة الخيرية الهاشمية

ـــــــــ

صندوق المعونة الوطنية

ـــــــــ
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قوانين التربية والتعليم في األردن والتي صدرت في عهد المغفور لو الملك الحسين بن طالل :
القانون

على ماذا ينص ؟

قانون المعارف رقم ٕٓ لعام

التعليم إلزامي للجميع حتى الصف السادس.

٘٘ ٜٔم
التعليم إلزامي للجميع حتى الصف التاسع.

قانون المعارف رقم  ٔٙلعام
ٗ ٜٔٙم
قانون التربية والتعليم رقم ٖ
لعام ٗ ٜٜٔم

أصبح التعليم إلزامياَ لمدة ٓٔ سنوات  ،وإضافة مرحلة رياض األطفال للمراحل

التعليمية وتعديل مرحلة التعليم الثانوي لتصبح مدتها سنتان على ثالثة مسارات ىي
التعليم الثانوي الشامل بمساريو األكاديمي والمهني ثم التعليم الثانوي التطبيقي ثم
التعليم العالي من خالل المعاىد والكليات والجامعات.

س  :اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة :
صاحب االنجاز

تم في عهده
االنجاز الذي َّ

ىاشم ( عمرو ) بن عبد مناف وأخوتو

معاىدة االيالف

علي بن ابي طالب

أول فدائي في اإلسالم

معاوية بن أبي سفيان

نقل عاصمة الخالفة من المدينة المنورة إلى دمشق

الملك فيصل بن الحسين

المطالبة بالحقوق العربية في مؤتمر باريس عام  ٜٜٔٔم

الملك طالل بن عبداهلل

اصدار الدستور األردني عام ٕ٘ ٜٔم

الملك المؤسس عبداهلل بن الحسين

وحدة الضفتين عام ٜٓ٘ٔم

الملك الحسين بن طالل

اعالن اتفاق الحادي عشر من شباط

الملك الحسين بن طالل

تعريب قيادة الجيش العربي ٔ ٜٔ٘ٙ//ٖ/م

الملك الحسين بن طالل

اعالن قرار فك االرتباط في ٖٓ /تموزٜٔٛٛ/

الملك فيصل بن الحسين

المطالبة بالحقوق العربية في مؤتمر باريس

الملك طالل بن عبداهلل

اصدار الدستور األردني
16

الملك المؤسس عبداهلل بن الحسين

وحدة الضفتين

الملك المؤسس عبداهلل بن الحسين

المشاركة في تأسيس جامعة الدول العربية في ٕ آذار عام ٜ٘ٗٔم

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

استعادت النموذج األصلي لعلم الثورة العربية الكبرى

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

عقد مؤتمر القمة العربي في عمان /آذار ٕٓٓٔ /م

الملك فيصل األول ابن الحسين

إنهاء االنتداب البريطاني واستقالل العراق ودخولو عضوية عصبة األمم
عام ٕٖٜٔم

الملك فيصل الثاني بن غازي

العمل على توطين القبائل والعشائر المتنقلة لضمان استقرارىا وتقدمها
االجتماعي في العراق

الملك فيصل الثاني بن غازي

افتتاح مصفاة نفط الدورة عام ٜ٘٘ٔم

الملك فيصل الثاني بن غازي

افتتاح في الثامن من أيار من عام ٜٔ٘ٙم في بغداد أول محطة
تلفزيونية في الشرق األوسط في ذلك الوقت

الملك المؤسس عبداهلل بن الحسين

إعالن استقالل األردن في الخامس والعشرين من أيار عام ٜٔٗٙم

الملك المؤسس عبداهلل بن الحسين

إنشاء المجمع العلمي العربي عام ٖٕٜٔم

الملك المؤسس عبداهلل بن الحسين

إنشاء أول وزارة للمعارف في ٕٗ أيلول ٜٗٗٔم

الملك طالل بن عبداهلل

توقيع األردن التفاقية الضمان الجماعي ( معاىدة الدفاع المشترك
والتعاون االقتصادي)

الملك الحسين بن طالل

صدور قانون المعارف في األردن رقم ٕٓ لعام ٜٜ٘ٔم

الملك الحسين بن طالل

صدور قانون التربية والتعليم في األردن رقم  ٔٙلعام ٜٗٔٙم

الملك الحسين بن طالل

صدور قانون التربية والتعليم في األردن رقم ٖ لعام ٜٜٗٔم

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

افتتاح مستشفى الدكتور جميل التوتنجي في مدينة سحاب شباط عام
ٕٔٓٓم

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

افتتاح مستشفى األمير حمزة بن الحسين

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

إنشاء المنطقة االقتصادية الحرة في العقبة

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

أصبحت البتراء من عجائب الدنيا السبع حيث فازت بالمرتبة الثانية
بتاريخ ٕٓٓٚ/ٚ/ٚم
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س  :اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة والذي يمثّل أىمية مؤتمري القدس عام ٗ ٜٔٙم ومؤتمر الرباط

عام ٜٗٔٚم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية :

أىمية المؤتمر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

المؤتمر

المؤتمر الفلسطيني األول في القدس عام ٜٗٔٙم انبثق عنو منظمة التحرير الفلسطينية وكان األردن أول المؤيدين
والمعترفين بالمنظمة فقدم لها كل الدعم والمساندة.
اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد

مؤتمر الرباط عام ٗ ٜٔٚم

للشعب الفلسطيني.
س  :اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة :
االعمار ورقمو

تم فيو
االنجاز الذي َّ

االعمار األول

في عهد الشريف الحسين بن علي وكان من أىم إنجازاتو تغيير األركان التي كانت تحمل القبة
بأركان جديدة من االسمنت المسلّح.

االعمار الثاني

في عهد جاللة الملك الحسين بن طالل حيث أصدر توجيهاتو السامية إلى حكومتو الرشيدة
بإعطاء القدس وما فيها من مقدسات غاية االىتمام وتحقيقا لهذه الرغبة الملكية صدر القانون
رقم (ٕٕ) لعام ٜٗ٘ٔم  ،وشكلت بموجبو لجنة اعمار خاصة باألماكن المقدسة.

االعمار الثالث

أصدر جاللة الملك الحسين بن طالل توجيهاتو السامية للجنة االعمار بتحمل مسؤولياتها
التاريخية والقانونية فقامت الحكومات األردنية برصد المخصصات الالزمة لالعمار في موازنتها
المتعاقبة إلزالة أثار الحريق المشؤوم وبلغت تكلفة ذلك ( )ٜٔمليون دينار.

االعمار الرابع

تمت الموافقة في عام ٜ٘ٔٛم على إعداد وتنفيذ اعمار قبة الصخرة المشرفة وأحيل العطاء
تفجر االنتفاضة الفلسطينية األولى حال دون تنفيذه  ،ولكن التزم جاللة
على شركة إيطالية لكن ّ
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين بإعادة منبر صالح الدين رحمو اهلل إلى سابق عهده حيث تم
إنجازه في جامعة البلقاء التطبيقية تحت رقابة وإشراف لجنة القدس ووزارة األوقاف
والمقدسات اإلسالمية وأرسل للقدس في الثالث والعشرين من شهر كانون األول عام ٕٓٓٚم
ليعاد تركيبو في المسجد األقصى.
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س  :اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالمشاريع الوحدوية في عهد كل من الملك عبداهلل
المؤسس والملك الحسين بن طالل :
الملك

المشاريع الوحدوية

الملك المؤسس عبداهلل بن الحسين

بالتوسط لدى فرنسا للموافقة على اتحاد سوريا
ٔـ مطالبتو بريطانيا
ّ
وشرق األردن عام ٜٖٔٙم (مشروع سوريا الكبرى).

ٕـ إصدار الملك عبد اهلل عام ٕٗ ٜٔم بياناً طلب فيو إعالن
الوحدة العربية من خالل (مشروع سوريا الكبرى).

ٖـ وافق على المشروع الذي طرحو نوري السعيد رئيس وزراء
العراق في ذلك الوقت على مشروع وحدة الهالل الخصيب (العراق
وبالد الشام).
ٗـ المشاركة في تأسيس جامعة الدول العربية في ٕ آذار عام
ٜ٘ٗٔم.
٘ـ وحدة الضفتين عام ٜٓ٘ٔم.
الملك الحسين بن طالل

ٔـ الوحدة مع العراق عام ٜٔ٘ٛم تحت اسم االتحاد العربي
الهاشمي.
ٕـ الوحدة مع فلسطين عام ٕٜٔٚم تحت اسم مشروع المملكة
المتحدة.
ٖـ إقامة مجلس التعاون العربي (األردن والعراق واليمن ومصر) عام
ٜٜٔٛم.
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التواريخ المطلوبة في مادة الثقافة العامة ( المستوى األول )
الوحدة األولى

الحقيقة والمعرفة
الحدث التاريخي  /المناسبة

سنة حدوثها

المدرسة السكبتيكية اإلغريقية

عام (ٓ )ٛقبل الميالد

ظهور الحركة العلمانية في اوروبا

في القرن (ٔٙم )
الوحدة الثانية

االخالق االسالمية والمواطنة
الحدث التاريخي  /المناسبة

سنة حدوثها

ظهور فرقة المعتزلة

ٖٔٔىـ ٛٗ٘ /م
الوحدة الثالثة
الهاشميون

الحدث التاريخي  /المناسبة

سنة حدوثها

تولّي قريش أمر مكة

في القرن الخامس الميالدي

حلف الفضول

ٜٓ٘م

موقعة ( معركة ) كربالء

ٔ ٙىـ

استشهاد محمد بن عبداهلل ( النفس الزكية )

ٗٔ  /رمضان  ٔٗ٘ /ىـ

تولّي جمعية االتحاد والترقي الحكم في الدولة العثمانية

عام ٜٔٓٛم

النداء الذي وجهو النواب العرب في مجلس المبعوثان

ٖٜٔٔم

العثماني للشريف الحسين بن علي
مراسالت الحسين ـ مكماىون

خالل الفترة ٘ٔ ٜٔـ  ٜٔٔٙم

انطالق ( إعالن ) الثورة العربية الكبرى

ٓٔ/حزيرانٜٔٔٙ/م ( ٜشعبان ٖٖٗٔىـ)

مبايعة الشريف الحسين ملكا على العرب

ٕ  /تشرين الثاني ٜٔٔٙ /م

مؤتمر الصلح في باريس

 ٜٜٔٔم
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٘  /آب ٕٓٓ٘ /م

استعادة الحكومة األردنية للنموذج األصلي لعلم الثورة
العربية الكبرى
إجراء أول انتخابات تشريعية في إمارة شرقي األردن

عام ٜٕٜٔم

تأسيس جامعة الدول العربية

ٕ آذار عام ٜ٘ٗٔم

وحدة الضفتين

عام ٜٓ٘ٔم

اتفاقية الدفاع المشترك ( اتفاقية الضمان الجماعي)

عام ٜٔ٘ٔم

الدستور المعمول بو حالياً في األردن

عام ٕٜ٘ٔم

تولّي الملك الحسين سلطاتو الدستورية

ٕ  /أيار ٜٖٔ٘ /م

تعريب قيادة الجيش األردني

عام ٜٔ٘ٙم

العدوان الثالثي على مصر

عام  ٜٔ٘ٙم

االتحاد العربي الهاشمي ( األردن والعراق )

عام ٜٔ٘ٛم

مشروع المملكة المتحدة ( األردن وفلسطين )

عام ٕٜٔٚم

المصالحة اليمنية في عمان

عام ٜٜٔٔم

مجلس التعاون العربي (األردن والعراق واليمن ومصر)

عام ٜٜٔٛم

تولّي الملك عبداهلل الثاني سلطاتو الدستورية

ٕٔ /شوال ٜٔٗٔ /م (  / ٚشباط ٜٜٜٔ /م )

عقد مؤتمر القمة العربي في عمان

آذار ٕٓٓٔ /م

أصبحت البتراء من عجائب الدنيا السبع الجديدة

ٕٓٓٚ/ٚ/ٚم

وفاة الشريف الحسين بن علي

عام ٖٜٔٔم

استقالل المملكة األردنية الهاشمية

ٕ٘ /ايار  ٜٔٗٙ/٘/ٕ٘ ( ٜٔٗٙ/م )

تاريخ مولد األمير الحسين بن عبداهلل الثاني

 ٕٛحزيران عام ٜٜٗٔم

المناداة باألمير الحسين بن عبداهلل الثاني بن الحسين ولياً
للعهد

 ٜرجب ٖٓٗٔىـ الموافق ٕ تموز  ٕٜٓٓم

مشاركة األردن في مؤتمر بلودان

شهر حزيران عام ٜٔٗٙم

المؤتمر الفلسطيني األول في القدس

عام ٜٗٔٙم

مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرباط

 /ٕٚتشرين األول  /عام ٜٗٔٚم
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قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية

ٖٓ /تموز عام ٜٔٛٛم

عقد الدورة السابعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني

عام ٜٗٔٛم

االعمار الهاشمي األول

عام ٕٜٗٔم

االعمار الهاشمي الثاني

بين عامي ٜٗ٘ٔـ ـ ـٜٗٔٙم

االعمار الهاشمي الثالث

عام  ٜٜٔٙم

االعمار الهاشمي الرابع

الموافقة في عام ٜ٘ٔٛم على إعداد وتنفيذ اعمار
قبة الصخرة المشرفة وأحيل العطاء على شركة
إيطالية لكن تفجر االنتفاضة الفلسطينية األولى
حال دون تنفيذه  ،لكن اعيد بناء منبر صالح
الدين وتم تركيبو في المسجد االقصى في عام
 ٕٓٓٚم
الوحدة الرابعة
رسالة عمان

الحدث التاريخي  /المناسبة

سنة حدوثها

إصدار رسالة عمان

في شهر رمضان من عام ٕ٘ٗٔ ىـ /تشرين
الثاني ٕٗٓٓم

مؤتمر مجمع الفقو اإلسالمي الذي عقد في عمان في الثامن والعشرين من جمادى األولى الموافق
للرابع من حزيران عام ٕٓٓٙ
مؤتمر الشخصيات الدينية والسياسية للجماعات

المدة ٘ ـ  ٙجمادى اآلخرة ٕٔٗٚىـٕ -ٔ/

والجاليات اإلسالمية في أوروبا

تموز/يوليو ٕٓٓٙم الذي عقد في اسطنبول
(تركيا)
عام ٕ٘ٓٓ م

بيان المسلمين األوروبيين الصادر عن المجلس
األعلى في البوسنة والهرسك
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االلقاب الواردة في المستوى األول
سيّد المنطق

ارسطو

أبوي الفلسفة والعلوم

ارسطو وافالطون

أبا العلم الحديث

اسحق نيوتن

االشراف

احفاد الحسن االبن االكبر لالمام علي بن أبي طالب

االسياد

احفاد الحسين االبن االصغر لالمام علي بن أبي طالب

السبطين

الحسن والحسين ابناء االمام علي بن أبي طالب من زوجتو فاطمة ابنة الرسول

ملك مكة

قصي بن كالب

ىاشم

عمرو بن عبد مناف

جد الهاشميين

( ىاشم ) عمرو بن عبد مناف

العباس بن عبد المطلب

جد العباسيين

جد العبادلة

عبداهلل بن الحسن بن أبي نمي

راعي الهدالء

عون بن محسن

صلى اهلل عليو وسلّم

امير مكة  ،ملك الحجاز  ،ملك العرب الشريف الحسين بن علي
شيبة الحمد

جد الرسول صلى اهلل عليو وسلّم عبد المطلب بن ىاشم

حبر األمة
ْ

عبداهلل بن عباس

أسد اهلل  ،سيد الشهداء

عم الرسول صلى اهلل عليو وسلّم حمزة بن عبد المطلب

الطيّار

ابن عم الرسول صلى اهلل عليو وسلّم جعفر بن أبي طالب

النفس الزكية

محمد بن عبداهلل

ىيئة الوكالء

الوزارة في المملكة العربية الهاشمية في الحجاز

مجلس المديرين

مجلس الوزراء في الحكومة العربية في سوريا ـ العهد الفيصلي ـ

الملك المؤسس

الملك عبد اهلل األول ابن الحسين

الملك الباني

الملك الحسين بن طالل

الملك المعزز

الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين
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مصطلحات المستوى األول

الوحدة األولى  :الحقيقة والمعرفة
اإلنسان
يتكون من ثالثة عناصر و ىي  :اجلسم و النفس و الروح وكل منها يف عامل خاص هبا ومجيعها
ىو الكائن احلي الناطق الذي ّ
مًتابط مع بعضها البعض.
الجسم ( الجسد )
يسميو اإلسالم
ىو اجلزء ادلادي و احلي واحليواين لإلنسان يتنفس و يأكل و يتحرك و ىو يعيش يف ىذه احلياة يف العامل ادلادي  ،و ّ
(عامل الشهادة وىو الكون ادلادي الذي يعيش فيو جسم االنسان )  ،وىو أيضاً اجلزء الفاين يف اإلنسان الذي ميرض ويهرم وميوت.
الموت الجسدي

دمار اجلسم ( اجلسد ) وانفصالو عن نفس االنسان وروحو اللذين ال يتأثران بو.
النفس

ىي اإلنسان نفسو و شخصيتو اخلاصة اليت ذبعل منو فرداً متميزاً و لذلك ىي أرفع و أمسى من اجلسم و يؤكد اإلسالم ذلك وأهنا
تعيش يف عامل ( الربزخ ) بعد ادلوت.
البرزخ

ادلكان الذي توجد فيو النفس بعد موت جسم االنسان.

معاني الروح
المعنى األول ( :حياة اجلسم ) أي بدوهنا تستحيل احلياة.
المعنى الثاني  :الشاىد الداخلي على النفس و اجلسم معاً  ،و ىي النفخة اإلذلية يف اإلنسان وتعيش يف عامل ادللكوت وىو أمسى
من عامل الربزخ ألنو بُت يدي اهلل تعاىل وحيتوي على أرواح ادلخلوقات مجيعها.

عالم الملكوت

ىو عامل علوي على العامل حيتوي على االنفس ( الربزخ )  ،ألنو بُت يدي اهلل وحيتوي على أرواح ادلخلوقات.

اإلدراك الحسي
معرفة اجلسم للحقائق ادلادية من خالل حواسو  ،ومن مثّ يوصلها اىل النفس.
الوحي

ىو كالم اهلل مرسل لكل البشر أو األمة بأسرىا لكي ينزل إىل الرسل واألنبياء وىو الذي جيعل منهم أنبياء ورسل.

اإللهام

ىي معرفة مصدرىا اهلل سبحانو وتعاىل أو من لدنّو وىي معرفة صحيحة ومباشرة كاملة لألشياء على حقيقتها على عكس ادلعرفة
اليت تأيت من اإلنسان ومل يغلق باب اإلذلام حىت ىذا اليوم وىي متاحة األتقياء الصاحلُت مثل سيدنا اخلضر.
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القلب  ،للقلب معنيين ىما :
األول  :ىو جزء من اجلسم يقع داخل القفص الصدري ويضخ الدم إىل اجلسم.
الثاني  :القلب الخفي أو اللطيف :وىو الوسيلة اليت تربط ادلعرفة الروحية بالنفس ذلذا السبب وصفت بالعُت الثالثة أو اجلسر
الذي يربط بُت النفس والروح الذي يصل إليو فقط األصفياء النادرون كسيدنا اخلضر.
العقل  ،للعقل عدة معان :
ٔـ الذىن  :وىو مصدر الذكاء والوعي أو إدراك النفس.
ٕـ ملكة المنطق :يستخدم ىذا ادلصطلح من قبل الفالسفة.
ٖـ المعنى الثالث  :إشعاع من ادلعرفة يأيت من الروح عرب القلب إىل أعماق النفس إىل اجلسم.

فإذا شبهنا النور بادلعرفة والشمس بالروح والقمر بالنفس واألرض باجلسم عندئذ ميكن تشبيو العقل بشعاع من النور يصدر من

الشمس ويرتد من القمر قبل أن يرتطم باألرض.
الفراسة

ىو إحساس ميكننا من تدبّر األمور بإبقائها يف أذىاننا من دون أي تفكَت منطقي فيها و من مثَّ فهمها ال إرادياً.
الغريزة

ىي ادلعرفة الفطرية اليت ربتاجها احليوانات للبقاء  ،وىي غالباً إعجازية  ،مثال عليها  :الطيور اليت هتاجر وتقطع مسافات
طويلة ألول مرة يف حياهتا وتلتقي بالطيور األخرى ومن مث تعود إىل موطنها مرة ثانية.
االستخارة
ىي صالة يقوم هبا ادلؤمنُت عندما يواجهون مسألة شائكة يدعون اهلل طلباً للرؤيا لكي يرشدىم إىل ما يفعلونو.

الحلم ( االحالم )
ُ
ىو نوع من اسًتجاع عقلي واستحضار للمعلومات اليت تتضمن ذكريات ـ أي االنسان ادلسلم ـ ـ يومو وخياالتو وعواطفو وحواسو
وتداعياتو.
المعرفة الناقصة

يدرس يف اجلامعات فهو وجهات نظر
ىي ادلعرفة اليت ليست صحيحة سباماً وىي معظم ما قيل يف الوقت احلاضر  ،وىي كل ما ّ
ألهنا عبارة عن اعتقادات و أحكام ومعلومات وقناعات ونظريات و تصورات قد تكون صحيحة أو ال تكون لكنها ليست أكيدة
فهي إذن معرفة ناقصة.
الشك
ىو افتقاد اليقُت وىو حبد ذاتو ال يدل على شيء.
المدرسة السكبتيكية
أول مدرسة رمسية اغريقية للفلسفة تركز على الشك بشكل أساسي تأسست عام (ٓ )ٛقبل ادليالد.
الشك كمنهج فلسفي.

ىو الطريقة الوحيد للوصول إىل ادلعرفة ىي الشك يف كل شيء إىل أن تكتشف شيء ال ميكن الشك فيو حسب رأي ديكارت.
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اليقين

ىو عكس الشك ويعٍت الوصول إىل احلقيقة ادلطلقة.

علم اليقين
ىو أن تعرف شيئا بيقُت النفس فقط وليس باليقُت الذي يغوص يف أعماق النفس حىت القلب.
عين اليقين

وىي عندما تبدأ النفس بالنظر بعينها الثالثة أو بالعُت اخلفية وىي القلب.

حق اليقين
ىو عندما يكون ادلرء مغموراً باحلقيقة بشكل كلي وتام كالذين انتقلوا إىل الدار اآلخرة وىي دار احلق وىذا ىو اليقُت ادلطلق.
اإليمان

المعنى العام  :ىو أن نعرف أن اهلل موجود ونتوكل عليو.
المعنى الخاص  :وىو الذي يتعدى العقل ويصل إىل القلب ويعد درجة معينة من معرفة اهلل سبحانو وتعاىل.
اإلسالم
ىو االستسالم هلل واإلذعان لو دون إميان عميق.
اإلحسان

تتوافق مع حق اليقُت لكون العبد يكون فيها مغمورا ومذىوال كأنو يرى اهلل تعاىل.

المعرفة العلوية
وىي ادلعرفة اليت تأيت من اإلميان والدين وتنغرس يف القلب والروح وىي النوع الوحيد من ادلعرفة الذي مينح عُت اليقُت وحق اليقُت.
المعرفة األكيدة
ويتضمن ىذا النوع من ادلعرفة
وىي ادلعرفة اليت سبنح علم اليقُت وذلك ألهنا تركز على ادلعرفة ادلنحدرة من طبيعة اهلل أو الوحي
ّ

مبادئ الرياضيات أو على األقل علم احلساب ادلتجذر يف وحدة الرقم (ٔ) الذي يعكس الوحدة اإلذلية وادلنطق واحلتميات اليت
تنبثق من طبيعة اخللق ومن الوحي كتقدم الزمن وادلوت كما جاء يف القرآن الكرمي.

المعرفة التجريبية
وىي بشكل أدق ال تعترب معرفة على اإلطالق وذلك ألهنا ليست أكيدة بطبيعتها ـ قد تكون صحيحة أو ال تكون ومن ادلستحيل
معرفة أيها ـ وىي أساس العلوم احلديثة وىي بالتأكيد أساس التكنولوجيا احلديثة كلها.
المنطق
كلمة مشتقة من نطق دبعٌت تكلم أو نطق أما يف اللغات األوربية فادلنطق (  ) logicكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية
(  ) logosومعناىا الكالم وادلنطق ىو العلم الذي حيدد قواعد االستدالل السليم  ،ىو وسيلة للتفكَت ادلوضوعي وليس علماً
حيتوي على أي معلومات وليس جزءاً من الذكاء بل يعتمد كلياً على الطروحات األولية اليت تُبٌت عليها اخلاسبة.
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قاعدة التناقض

وتقول أن أي طرح ال ميكن أن يكون صحيحاً وخاطئاً يف وقت واحد ويف مقدار واحد وأن الشئ ال ميكن أن يكون وال يكون وأن
تكون لو صفة وال تكون لو صفة يف وقت واحد ويف مقدار واحد.
قاعدة الثالث المرفوع

وتقول أن أي طرح جيب أن يكون إما صحيحاً أو خاطئاً وأن الشئ يكون إما موجود أو ال يكون وإما لو صفة أو ليس لو صفة.
االستنباط

ىو استخدام مقدمتُت منطقيتُت من أجل بناء خاسبة.

الميثولوجيا اإلغريقية.

ىي األساطَت واخلرافات االغريقية.
العلوم اإلسالمية
ىي رلموعة من ادلعارف ادلتنوعة اليت حبثت يف مواضيع سلتلفة وفق رؤية الدين االسالمي ( القرآن والسنة النبوية )  ،وىي العلوم
اليت ظهرت يف ظل االسالم.
الحركة العلمانية
ىي حركة ظهرت يف القرن السادس عشر على يد اإلصلليزي فرانسيس بيكون بسبب ضعف اإلميان بادلسيحية وتقوم على أساس

دراسة العامل الطبيعي دبعزل عن الدين وادلبادئ العليا ومبنية كلياً على إجراء التجارب ومراقبة نتائجها ادلادية وابتكار نظريات
باستخدام ادلنطق والقياس والتجربة من أجل توضيحها.

الوحدة الثانية  :األخالق اإلسالمية والمواطنة
األخالق
لغ ًة
السجية وادلروءة والدين واخللقة دبعٌت الفطرة.
اصطالحاً
ٔـ اخللق يدل على الصفات الطبيعية يف خلقة اإلنسان الفطرية على ىيئة صفات مستقيمة ومتناسقة.
ٕـ األخالق تدل على الصفات اليت اكتسبت وأصبحت عادة يف السلوك ومن مث تصبح وكأهنا خلقت مع طبيعتو أو تصبح طبيعتو
الثانية.

ٖـ أن لألخالق جانبُت  :جانباً نفسياً باطنياً وجانباً سلوكياً ظاىراً.
األخالق الفطرية
وىي أخالق تظهر يف الناس منذ أول حياهتم ومنذ بداية نشأهتم.
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األخالق المكتسبة

وىذه تكتسب من البيئة الطبيعية أو من البيئة االجتماعية أو من توايل اخلربات والتجارب.
األمراض الروحانية

ىي األمراض اليت تصيب اإلنسان بفعل إنسان آخر  ،وىي نوعان االعتقادات الباطلة والعادات ادلذمومة.
اإليمان

إذعان للحق واعًتاف بو  ،وىو عمل أخالقي كرمي.

الكفر
ىو دناءة خلقية.
تزكية النفس

تعٍت تطهَتىا من نزعات الشر واإلمث وتنمية فطرة اخلَت فيها وهبذه التزكية تغدو النفس صاحلة لغرس فضائل األخالق فيها وهتذب

طباعها وىذا األمر يعمل على هتيئة ادلناخ النفسي الصاحل لتفجر منابع اخلَت.
استيفاء الحق بالذات

ىي أن حيصل اإلنسان على حقوقو من اآلخرين بنفسو دون الرجوع إىل أويل األمر وىذا يؤدي إىل ظلم اآلخرين.

نظرة إلى ميسرة
تعٍت اإلمهال إىل وقت ادليسرة .
حب الحق
خلق ينتج عنو فضائل عظيمة وسلوكية وعكسو حب الباطل وإيثاره الذي ينتج عنو رذائل خلقية وسلوكية فاحشة.
الرحمة
وىي رقة القلب يالمسها األمل حينما تدرك احلواس وجود األمل عند شخص آخر أو يالمسها السرور حينما تدرك احلواس وجود
ادلسرة عند شخص آخر .
الدافع الجماعي

وىو شعور الفرد بأنو جزء من مجاعة ىو عضو من أعضائها مع شعوره بأنو زلتاج إليها فهو حيب اجلماعة ويكره اإلنفراد واالنعزال.

محبة اآلخرين

شعور اإلنسان دبحبتو للناس وتبادل احملبة بُت ادلسلمُت اذباه كرمي ضلو االرتباط باجلماعة واالندماج فيها ومشاركتها يف السراء
والضراء واالنعتاق من األنانية الضيقة.

الصبر

ىو ضبط النفس لتحمل ادلتاعب وادلشاق واآلالم وتروضها عند الغضب واالنفعال السليب وميلها ضلو اجلزع وادللل والضجر وبالصرب
يتم ّكن اإلنسان بطمأنينة وثبات أن يضع األشياء يف مواضعها ويتصرف ٍ
بعقل واتزان  ،والصرب مي ّكن صاحبو من إصالح خصمو ،
وأنو وضع موضع االبتالء يف ىذه احلياة.
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االريحية

التعامل احلسن ادلريح مع اآلخرين والتجاوز عن اخطائهم.

الصدق
قول احلق وبأنو القول ادلطابق للواقع .
العدل

ىو إعطاء كل ذي حق ما يعادل حقو ويساويو دون زيادة أو نقصان وذلذا كان ادليزان رمزاً إلقامة العدل وقد أمرنا اهلل عز وجل
بتطبيق العدل.

األمانة

ُخلق ثابت يف النفس يعف بـو اإلنسـان عمـا لـيس لـو بـو حـق وأن هتيـأت لـو ظـروف العـدوان عليـو دون أن يكـون عرضـة لإلدانـة عنـد
الناس.
ِ
الكبر
وىو من أمراض النفس اخلطَتة ويعٍت الشعور ادلغرور باالستعالء الذايت على األقران واىل الرغبة بإشعار اآلخرين باالمتياز عليهم .

الخير
يف األصل يدل على ادلطر وادلال مث نُقل إىل األخالق دبعٌت الصالح والصواب والنفع فاكتسب لفظ احلسن.

السيئة

تعٍت قول القبيح واألذى.

فرقة المعتزلة
فرقة كالمية حبثت يف علم الكالم وظهرت يف العصر األموي على يد واصل بن عطاء ٖٔٔىـٛٗ٘ /م ومسيّت هبذا االسم
العتزالو رللس أستاذه احلسن البصري بسبب خالفات فقهية بينهما.
الخير في األخالق اإلسالمية

ىو كل فعل أو قول نقوم بو طاعة هلل سبحانو وتعاىل طلبا لرضاه وذلك بتنفيذ أوامره وعدم فعل ما هنى عن فعلو.

األوامر
خَتة).
وىي ما أمرنا اهلل عز وجل أن نعملها (وىي أفعال ّ

النواىي

وىي ما هنانا اهلل عز وجل عن فعلها واالبتعاد عنها (وىي أفعال شريرة).

المباحات ( المباح )

وىي صنف ثالث من األفعال مل يأمر اإلسالم بفعلها وال هنى عن تركها بل ترك فعلها أو عدم فعلها لتقدير اإلنسان وظروفو
وإرادتو.
اإليثار
االىتمام خبَت اآلخرين ورفاىيتهم.
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المواطنة

ىي عالقة بُت الفرد والدولة كما حيددىا قانون تلك الدولة ومتضمنة مرتبة من احلرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليها
وتويل ادلناصب العامة.
حقوقا سياسية مثل  :حق االنتخاب ّ
الوطنية

تعٍت االرتباط باألرض ووحدهتا والوالء للوطن فادلواطن األردين على سبيل ادلثال يرتبط بوحدة األرض األردنية (الوطنية) وبوحدة
األمة العربية.
القومية
ىي اشًتاك رلموعة من الناس بوحدة الفكر والثقافة والعقيدة اإلسالمية ( وحدة األمة اإلسالمية ) والعرق واألمة  ،وكذلك ينطبق
القول على ادلواطن السوري وادلصري وادلغريب.
المواطن
ىو ذلك الشخص الذي يعيش يف وطن وينتمي اليو سياسياً واخالقياً.
الوسطية واالعتدال

التعصب والغلو
موقف علمي عقلي يتمثل يف عدم ازباذ موقف واحد جامد إزاء ادلواقف واألحوال ادلتباينة  ،وىي نقيض للتطرف و ّ
واإلفراط سواء أكان تطرفاً فكرياً أم سلوكياً  ،وتعٍت أيضا أن يستخدم اإلنسان عقلو يف ادلوازنة بُت األمور وزلاكمتها بعيداً عن
التسرع يف احلكم وازباذ القرار.
االنفعال و ّ
المواطن الصالح

ىو الذي يهتم خبَت اآلخرين ورفاىيتهم.
النقد البنّاء
وىو أن يقولوا أفراد اجملتمع آراءىم ويضعوىا يف خدمة اجملموع وأن ال يكون القول أو النقد رلرد تعبَت عن االنفعال.
التسامح
ىو قبول اآلخرين وسلوكهم على مبدأ االختالف وىو يتعارض مع مفهوم التسلّط والقهر والعنف.

الوالء

يكون للنظام السياسي والوطن باخلضوع والطاعة للسلطة السياسية وقوانينها بشكل عام.

االنتماء

ىو االنتساب إىل كيان ما يكون متوحدا معو مندرلا فيو باعتباره عضوا مقبوال ولو شرف االنتساب اليو ويشعر باألمان فيو وقد
يكون ىذا الكيان مجاعة أو طبقة.

الحق

ىو ما لإلنسان على غَته

الواجب
ىو ما على اإلنسان لغَته.
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األشراف

الوحدة الثالثة  :الهاشميون ( المكانة والفكر واإلنجاز )

ىم أحفاد احلسن  ،االبن األكرب لإلمام علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما.
األسياد

ىم أحفاد احلسُت  ،االبن األصغر لإلمام علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما.

الشجرة المباركة

شجرة نسب وأصول العائلة اذلامشية.

دار الندوة
وىي نادي قريش ورللس ادلأل أنشأىا قصي بن كالب جبانب الكعبة وىي دبثابة رللس الشورى إلدارة أمور مكة ،وكان ال يقطع
برأي إال بعد عرضو على رللس ادلأل ،الذي كان يضم زعماء قريش من ذوي احلكمة واخلربة والرأي.
مجلس المأل
ىيئة تضم زعماء قريش من ذوي احلكمة واخلربة دلساعدة قصي بن كالب يف إدارة أمور قريش ومقره دار الندوة.
حلف الفضول
وىو احللف الذي عقد عام ٜٓ٘م يف دار عبد اهلل بن جدعان ،ودعا إليو الزبَت بن عبد ادلطلب وشهده الرسول صلى اهلل عليو
وسلم يف شبابو وبنو ىاشم وبنو سبيم وبنو زىرة وتعاىدوا أال يظلم أحد دبكة إال قاموا معو حىت ترد ظالمتو.
الحجابة ( سدانة الكعبة )

وتعٍت امتالك مفاتيح الكعبة للسماح للناس بالدخول اليها.

السقاية
وىي تقدمي ادلاء لسقاية احلجاج ،وتوفَته بكل السبل وخَت مثال على ذلك ما قام بو عبد ادلطلب ( شيبة الحمد) بإعادة حفر

بئر زمزم بعد أن شحت ادلياه يف مكة وجعلها سبيالً للشاربُت.

الرفادة

تقدمي الطعام للحجاج طوال أيام احلج حىت يرجعوا إىل بالدىم.

اإليالف
ىي معاىدات ذبارية عقدىا عمرو ( ىاشم ) بن عبد مناف مع القبائل العربية والدول اجملاورة كالعراق واليمن واحلبشة ومصر
تضمنت تقدمي قريش إليهم ما يرضيهم من بضائع وىدايا تؤلف بينهم وبُت قريش مقابل إسهامهم بأمواذلم وحلمايتهم لقوافل
قريش ،وبذلك كسبت قريش حياد ىذه القبائل ودفاعها عن مصاحلها.
موقعة ( معركة ) كربالء
ىي موقعة ( معركة ) حصلت عام  46ىـ بُت احلسُت بن علي وأقاربو من اذلامشيُت أثناء توجههم إىل العراق واجليش األموي
وانتهت ادلوقعة باستشهاد احلسُت بن علي ومعو بعض اذلامشيُت وكربالء تقع على الطريق الربي عند الكوفة يف العراق وأمهيتها من
الناحية الدينية أهنا ادلكان الذي استشهد فيو احلسُت بن علي وبعض اذلامشيُت.
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مجلس المبعوثان العثماني

ىو رللس النواب العثماين الذي ويقابلو يف الوقت احلاضر رللس النواب.
جمعية االتحاد والترقي
مجعية سياسية تكونت يف الدولة العثمانية وكان أعضاءىا متعصبُت للعنصر الًتكي فاستطاعت الوصول إىل احلكم عام ٜٔٓٛم ،

فأرادت جعل الًتكية لغة رمسية يف مجيع واليات الدولة العثمانية.
مكماىون

ىو السيد آرثر ىنري مكماىون ولد عام ٕٔٛٙم من أصل ايرلندي  ،عسكري وسياسي بريطاين والتحق باجليش عام 6661م ،
عُ ُّت سكرتَتاً للشؤون اخلارجية حلكومة اذلند بُت ٜٔٔٔم ـ ٜٗٔٔم  ،وأصبح مندوب بريطانيا لشؤون الشرق األوسط يف مؤسبر
الصلح يف باريس عام ٜٜٔٔم.

االتحاد العربي الهاشمي
ىو ارباد األردن مع العراق يف عهد ادلغفور لو ادللك احلسُت بن طالل وادللك فيصل الثاين عام ٜٔ٘ٛم.
مشروع المملكة المتحدة
ىو مشروع الوحدة بُت األردن وفلسطُت عام ٕٜٔٚم والذي طرحو ادلغفور لو ادللك احلسُت بن طالل.
الفدرالية

أن يتمتع كل قطر باستقاللو الداخلي التام ( االستقالل الذايت ) وعدم تدخل ادلركز العام لالرباد يف الشؤون الداخلية لألعضاء

موحد.
على أن ذبمع وحدة العلم والنقد واجليش والسياسة اخلارجية وادلصاحل االقتصادية وجواز سفر ّ

ىيئة الوكالء

ىو االسم الذي كان يُطلق على احلكومة يف ادلملكة العربية اذلامشية يف احلجاز.

معركة ميسلون

معركة بُت اجليش العريب السوري بقيادة القائد يوسف العظمة والقوات الفرنسية بقيادة اجلنرال غورو حدثت يف ٕٗ/تموز ٜٕٔٓ/م
على مشارف مدينة دمشق  ،وانتهت باحتالل فرنسا العسكري لسوريا واستشهاد القائد يوسف العظمة.
مجلس المديرين

ىو االسم الذي كان يُطلق على رللس الوزراء يف احلكومة العربية يف سوريا ـ العهد الفيصلي ـ  ،وكان يعاونو رللس شورى.
نهج االعتدال والوسطية

التعصب ألي جهة معينة
ىي سياسة انتهجها ادللك احلسُت داخلياً وخارجياً ويقصد هبا التعامل باعتدال مع اآلخرين بعيداً عن ّ
هبدف احملافظة على مصاحل الشعب واألردن وعالقتو مع الدول األخرى.
فك االرتباط
ىو قرار إداري وسياسي أصدره ادللك احلسُت بن طالل يف ٖٓ /تموزٜٔٛٛ /م  ،لتمارس منظمة التحرير الفلسطينية دورىا يف
قيادة الشعب الفلسطيٍت  ،من اجل أن تقود منظمة التحرير الفلسطينية نضال الشعب الفلسطيٍت يف سبيل إقامة دولتهم
الفلسطينية ادلستقلة على تراهبم الوطٍت بدعم قومي من الدول العربية يف مقدمتهم األردن.
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الوحـ ـ ـ ــدة الراب ـ ــعة
المنعطف الصعب

رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة عمـّان

ىو تعرض العامل اإلسالمي ذلجمات من الغرب أعداء اإلسالم وشلن يدعونا لالنتساب إليو  ،و تتمثّل مظاىره يف التشويو واالفًتاء
على رسالة اإلسالم  ،وهتديد ىوية وتفرق كلمو األمة اإلسالمية  ،وأخَتاً تشويو دين األمة اإلسالمية والنيل من مقدساهتا.

رسالة عمان

بيان أصدرتو ادلملكة األردنية اذلامشية يف شهر رمضان ادلبارك من عام ٕ٘ٗٔه  ،ادلوافق تشرين الثاين ٕٗٓٓم يهدف إىل شرح

رسالة اإلسالم السمحة وتقدميها للعامل بصورهتا النقية للرد على الذين يتعرضون لإلسالم بالتشويو واالفًتاء.
المسؤولية الروحية
تعٍت ضرورة تبليغ رسالة االسالم ومحلها زلمل اجلد للدفاع عنها  ،وابراز صورهتا ادلشرقة.
الشرعية التاريخية

تعٍت ضرورة احملافظة على الًتاث االسالمي يف كافة ميادينو الفكرية واالجتماعية واالقتصادية.
مؤتمر مجمع الفقو اإلسالمي

مؤسبر اسالمي عقد يف عمان يف الثامن والعشرون من مجادى األوىل ادلوافق للرابع من حزيران عام  6004م  ،ويعد أعلى ىيئة
فقهية دولية يف العامل اإلسالمي يف دورتو السابعة عشرة برعاية ملكية سامية وقد أقر اجملمع ووقع أعضاؤه عل رسالة عمان بأكملها
ودبحاورىا الثالثة حول (التكفَت وادلذاىب والفتاوى).
مؤتمر الشخصيات الدينية والسياسية للجماعات والجاليات اإلسالمية في أوروبا
مؤسبر اسالمي عقد يف يف ادلدة  4-3مجادى اآلخرة 6265ىـ 6 -6/سبوز/يوليو 6004م الذي عقد يف اسطنبول (تركيا) وميثل
اجملتمعون ما بُت  60 -63مليون من مسلمي أوروبا (باإلضافة إىل شخصيات إسالمية سلتارة من العامل اإلسالمي) ولقد أضافوا
أصواهتم إىل اإلمجاع اإلسالمي حول رسالة عمان وزلاورىا الثالثة وازبذوىا كأساس لبياهنم عن وحداهتم وتضامنهم كمسلمُت.
مجمع الفقو اإلسالمي

ىو أعلى ىيئة فقهية دولية يف العامل اإلسالمي ويف دورتو السابعة عشرة أقر اجملمع ووقع أعضاؤه على رسالة عمان بأكملها

ودبحاورىا الثالثة حول (التكفير والمذاىب والفتاوى).
اآلخر

ىو كل من ال يشًتك معك يف العقيدة أو العرق أو اللغة أو ادلواطن و ال جيمعك معو مصَت مشًتك أو طموحات مشًتكة.

اإلرىاب

ىو ادلمارسات اخلاطئة أيا كان مصدرىا وشكلها وادلتمثلة يف التعدي على احلياة اإلنسانية بصورة باغية متجاوزة ألحكام اهلل تروع
اآلمنُت وتعتدي على ادلدنيُت ادلسادلُت وذبهز على اجلرحى وتقتل األسرى وتستخدم الوسائل غَت األخالقية من هتدمي العمران

واستباحة ادلدن.
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التطرف
ّ
ىو ذباوز حد االعتدال يف القول والفعل  ،وىي كلمة مرادفة للغلو والغلو يعٍت التجاوز لقدر ما جيب.
االعيان المدنية
التعرض ذلا وقت احلروب
حرم اإلسالم وادلواثيق والعهود الدولية ّ
ىي ادلستشفيات وأماكن العبادة وادلدارس وادلالجئ وغَتىا واليت ّ
والنزاعات.

ـ ـ مالحظة  :راجع مسرد المصطلحات في صفحة (  ) ٕٜٙمن كتاب الثقافة العامة.

مع تحيات االستاذ قيصر صالح الغرايبة
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