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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                          

 6102لعام  شتويةالدورة ال المستوى األول العامة لثقافةمتحان اأسئلة مقترحة  مع اإلجابة ال   

 

 0475/  70 /      التاريخ:                     (، اكاديمية الحفاظ   آسيا الدولية ،لي، المعا اإلكاديمية العربية)مدارس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.     ( ، علما بان عدد الصفحات )6ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )
 

 (/ نظرية المعرفة : ) الوحدة األولى  األول الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال 
                        وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :                                  أ ( 

 . استخدام مقدمتين منطقيتين من أجل بناء خاتمة االستنباط :  -1 

  

هي المعرفة التي يمنحها هللا سبحانه و تعالى لكلل مخووااتله لالب لر و الحيوانلام   ملن أجلل البقلاء :  المعرفة الفطريةالمعرفة الفطرية -0 
   إعجازيةوتسمى ب كل عام غريزة حيوانية ولكنها غالبا ل

 

 . األنبياء والرسل : هو كالم هللا سبحانه وتعالى وهو مرسل لكل البشر أو ألمة بأسرها ولكن ينزل على  الوحي  -3

 

هو عاال  علاوع علاى العاال  الاتع يحلاوع علاى اانباز   البارال   وهاو العاال  الاتع تعا   باه أ وا   : عالم الملكوت -0

 .المخلوقات كلها

 

ظهرت في القرن السااس  عشار علاى يان اينيل ازع سفرانسا ز ب كاون ت    تهال  بن اساة :هي حركة  الحركة العلمانيةالحركة العلمانية  --55

العااال  اليب عااي بمعاازل عاان الاانين والمباااسم العل ااا   ومبن ااة كل اااب علااى أ ااراق الليااا ا الماسيااة ومراقبااة نلا يهااا . وابلكااا  

 نظريات باسلخنام المنيق والق ا  والليربة من أ ل توض حها.

 

هي نوع من س اسلر اع عقلي ت واسلحضا  للمعلومات اللي تلضمن ذكريات يومه خ ااته : )الحلم ()الحلم (  المنامات المنامات  -6

 وعواطبه   وحواسه اليسنية   وتناع اته  .

 

 وهي بالشك في كل شيق إلى أن نكلشف الحق قة اللي ا شك ف ها.:  الشك كمنهج ) فلسفي(  -7

 ل ها اينسان بواسية الحوا  . وهي المعرفة اللي يلوصل إ :اإلدراك الحسي  -7

 

هللي معرفللة الللروه مهللاللدرها هللا سللبحانه وتعللالى أو مللن لللدن هللا  تلليتي بعللد معرفللة الللوحي أو التنزيللل   و :   اإللهااا اإللهااا  -9 

 .ومبا رة كاموة لأل ياء عوى حقيقتها  تسمى معرفة اإللهام وهي معرفة هللاحيحة 
  

لإلنسان   وإنه الجزء الذي يتنفس وييكل ويتحرك   وهو الجزء الفاني  هو الجزء الحي والمادي والحيواني الجس  : -01
 م الشهادةعالوهو مكنه من الح اة في الكون الماسع وي الذي يمرض ويهرم  ويموم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (/ نظرية المعرفة : ) الوحدة األولى  األول الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال 

 أعط أسباب كل من اآلتية: ب( 
                                               تعد الروح أسمى من النفس والجسم.                                               تعد الروح أسمى من النفس والجسم.                                                -7

 خالنة         ا غ ر مق نة بالشخص ة والمحنسات البرسية سالخصا ص الشخص ة ت         -أ

ألنله بلين يلدي  ) فسرر ((عالمها علوع هو  عال  الملكوت   على العال  التع يحلاوع علاى األنباز س البارال   -ج
 هللا  ويحتوي عوى أرواه المخوواام كوها

 

 ألنهألنه  جاح الهائل لهذه المنتجات التكنولوجية إال أنه ال يمكن القول إن العلم الغربي الحديث ) علم يقين(.جاح الهائل لهذه المنتجات التكنولوجية إال أنه ال يمكن القول إن العلم الغربي الحديث ) علم يقين(.غم النغم النرر  ––  00

                                                                                                                            نظرياتها قا مة على نلا ج تيا ا مبن ة على الليربة والخيأ . -ج      ل  يكن مبن اب على مباسم ُعل ا للمعرفة .    -أ

 الهنف فقط اياسة في المال والسلية . وانمال  يكن حبا للخ ر النا  وحب المعرفة بسنن هللا سبحانه وتعالى في الكون   -ب
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  تميز تلميذ عن آخر بشكل فطري في مادة معينة .                                                تميز تلميذ عن آخر بشكل فطري في مادة معينة .                                                 -3

 .....يو  في كل شخص بيريقة مخللبة بح ث تبرا مواهب مخللبة في مواس مخللبةن ص غ ملكات النبز المخللبة تلأل -أ

 .حب شيق والرغبة ف ه   فاللالم ت التين يحبون ماسة  ويرغبون في بتل اليهن ف ها  ان المعرفة الحق قة تليلب-ب 

 

 .ألنه أول من عبر عن مباسم المنيق  وشكل س اسله   أطلق على أرسطو سيد المنطق ؟أطلق على أرسطو سيد المنطق ؟  --00

                                                                                                                                                                          

 تظهر األخالق الموجودة في النفس بشكل طبيعي فتدخل الجنة.  -5 

كماا قاال أفالطاون عنانما يلخلاى الحصاان السا و عان شاهواته  أوعننما تلغلب الانبز اللواماة علاى الانبز األماا ة بالساوق. 

 ع سا ق العربة.ويي 

 ازدهرت وتطورت أصناف مختلفة من العلوم في ظل الحضارة اإلسالمية لم يسبق لها مثيل؟   -6

 .................فيلب العل  يُعن من أحسن األعمال اللي يمكن للمرق أن يبعلها في الح اة  شيع ايسالم على اكلساا العل   -أ

 تكن تمنع طلب العل  المعرفة النينونة والليريب ة  ل   ان -ا

 قاعدة الثالث المرفوع تعتبر صحيحة ؟ قاعدة الثالث المرفوع تعتبر صحيحة ؟    --  77

 ألنها تؤكد عوى ال نهائية الحقيقة وهي بالتالي تعكس ال نهائية الحق . الن هللا تعالى هو الحق وهو تعالى األول واآلخر 

  

اجهون مسلالة  لائكة يسلتطيعون ألن المسومين الذين يو تستطيع الرؤيا الصالحة أن تزود المؤمنين بمعرفة حقيقية ؟  -8
 أن يدعوا هللا طوباً لورؤيا من خالل االستخارة كي ير دهم بما يفعوونه .

 

بد أن يمتنع من الحك  على الحقيقاة  ال أمينا من ناحية فكرية وينع  براحة البال المرء يكونحتى  جادل السكبتيكيون  --99
      ن المعوومام اد تتيثر بالمنظورام وال كويامأل ؟
 

عكلس مطوقيله الحلق ألن الحقيقلة تليتي ت ىألنها تؤكد مطوقيه الحقيقلة   وهل  قاعدة التناقض قاعدة منطقية صحيحة ؟قاعدة التناقض قاعدة منطقية صحيحة ؟ -01
 من الحق .

 
 ألن تيتي من خارج اإلنسان   من هللا سبحانه وتعالى ؟؟تعد المعرفة التي تأتي مع الوحي أو التنزيل  أعظ  معرفة تعد المعرفة التي تأتي مع الوحي أو التنزيل  أعظ  معرفة  -00
 

 أسسر  علرى مبرادخ تختلر  مع أنها من ناحية أخرري  تاريخياً إلى العلو  الغربية الحديثة  قادت العلو  اإلسالمية  --  --7700

 ؟  تماماا عن مبادخ اإلسالم

 .تضر اإلنسان عوى المدى البعيد في هذا العالم أم اآلخرة ول تقدم عوماً مبنيا عوى مبادئ خاطئة  لم ألنها
 

 ؟؟  نها دون اقتناعنها دون اقتناعهناك من الناس من يشك بحقيقة القلب أو يقبلوهناك من الناس من يشك بحقيقة القلب أو يقبلو -01
 يعود السبب في ذلك إلى أنهم لم يخبروه بينفسهم ولم يعرفوا أحداً خبره . 
 

طبيعلة هللا أو مللن  ألنهلا ترتكللز عولى المعرفللة المنحلدرة مللن  هااي الوحيادة التااي تمانا علاا  اليقاين ؟ المعرفاة األكيادةالمعرفاة األكيادة  --0101

 الوحي
 

  .. بشرط أن يكون عاقالً يكون متيقنا  عند الذكاء يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الجس    --0101
 ألن المجنون اد يهللااب بالهووسة وضعيف العقل اد يسيء الفهم والحكم   ويمكن أن يكون المسن خرفا . 

 
وأن حقيقلة ال ليء موجلودة   ال يء الحقيقي هو حقيقي ب كل تاممعنى هذا أن  ؟ الحقيقة مطلقة بطبيعتها  -01

 عدا معرفة هللا سبحانه و تعالىا ب كل مستقل عن المعرفة كوها م
 

 .ألن الحديث ال يغير امرأ سيئا إلى جيد من غير أفعال هللاالحة الكال  في الدين وحده ال يفيد ؟ الكال  في الدين وحده ال يفيد ؟   --0101
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 (  / نظرية المعرفة الثاني ) الوحدة األولىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال ال

  

                                نهاية القرن العشرين .نهاية القرن العشرين .االختراعات التي ظهرت في االختراعات التي ظهرت في بين نتائج   --77

 ) انتشار العلمانية (.ظهور ثقافة عومانية  ائعة تتبعهم في كل انحاء العالم   -أ
 وتقضي عوى أنماط الحياة التقويدية كالبداوة . -ج        تداخوم في كل حضارة تقويدية متبقية. -ب
 .نولوجيا وثقافتها العومانية غمرم سكان األرض بمنتجام هذه التك -د
 جعوم ال عوب أكثر إدماناً عوى هذه المنتجام والثقافة التكنولوجية الحديثة  -و
 
  اذكر قاعدتي المنطق الرئيسيتين ؟  --00

  القاعدة الثانية  :   ااعدة الثالث المرفوع.القاعدة الثانية  :   ااعدة الثالث المرفوع.                              األولى :   ااعدة التنااض األولى :   ااعدة التنااض  القاعدةالقاعدة  

  

 بين هذه الدوافع ؟  ...  ، سالمية ، أنه تم النهوض بها بالتقوى بأحد ثالثة دوافعمن ميزات العلوم اإل --33

  من أ ل مصلحة البشر  -ج           من أ ل تحق ق معرفة أفضل بخلق هللا  -ا            إما حب بالعل   -أ

   

 ئامئاممن خالل الهللاالة   وفعل الخير  وتجنب السيمن خالل الهللاالة   وفعل الخير  وتجنب السييقوى يقوى بين كيف يقوي المرء إيمانه؟   بين كيف يقوي المرء إيمانه؟    -4

 

   ؟؟وضا ذلكوضا ذلك  ،،  بل يتطابق معهبل يتطابق معهمع الدين ،مع الدين ،ال يتعارض المنطق ال يتعارض المنطق  -1
والعلوم الليريب ة حسب ااطروحات ااول ة ان كانا  ضن النين  وأمع النين أو العلوم اللي ب ة  المنيق هو أساة محاينة   -ا

 صح حة او خاطئة 

 م النين.أن قواعن المنيق صالحه تعكز طب عة الحق فهي من هته الناح ة تخن  -ا

  .ويليابق المنيق مع النين بحسب قواعن المنيق   فإما أن تو ن الحق قة أو ا تو ن -ج

 

  ؟؟يتكون اإلنسان من ثالثة عناصر . ولكل منها عال  خاص بها ولكنها مترابطة .اكمل الجدول يتكون اإلنسان من ثالثة عناصر . ولكل منها عال  خاص بها ولكنها مترابطة .اكمل الجدول   --66

  العال  الي توجد فيهالعال  الي توجد فيه  العنصرالعنصر

  عال  الشهادةعال  الشهادة  الجسمالجسم

  عالم البرزخعالم البرزخ  النفسالنفس

    الملكوتالملكوتعال  عال    الروهالروه

 
 اذكر هذه االمور؟ أبعدت البشر عن األمور التي تضفي معنى على الحياة من سلبيات العل  الغربي الحدبث أنها  -1

 العباسة والنين والعا لة واليب عة والشرف والحب والصناقة. 

 

   صيغ ملكات النفس المعرفيةصيغ ملكات النفس المعرفيةبين  -8

 الصيغ / الصيغة الملكة

 زاهدة أو عاموة هللاابرة أو جاهدة     اإلرادة

 أو رضي    متيموة أو متوكوة حبا    العاطفة

 منطقياً وهو موضوعي   أو حدساً أو إحساساً  وهو  عوري  إداركا     الذكاء

 
 
 ..معاني العقل معاني العقل وضا   --99

 : الذهن وهو مهللاطوح عام بحد ذاته يدل ب كل غير محدد عوى الذكاء أو الوعي أو إدراك النفس . العقل -ا
 : موكة المنطق في النفس . قلالع -ب
 النفس حتى الجسم . يأتي من الرو  عبر القلب إلى أعماقهو إ عاع من المعرفة العقل : العقل :  -ج
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  اكمل البراغاكمل البراغ  --1111  

الدين اجزاء النفس في 

 أو بشكل عام  االسالمي

 فرويداجزاء النفس عند  افالطون

 ااألن الحصان الس و النبز األما ة بالسوق

 األنا العل ا الحصان الي ب ةالنبز اللوام

 النبز المشله ة السا ق النبز الميمئنة

    

 تل ح للنا  ااتصال مع بعضه  البعض  -ا   إبراا التكاق وتعبر عنه .  -أ؟     بين وظائ  الملكة اللغوية –  7777

 

 معاني القلبمعاني القلبوضا وضا   --01 

 ويضخ الدم إلى أجزاء الجسم األخرى العضو الذي ي كل جزءاً من الجسم ويقع داخل القفص الهللادرياألول : 
هو القوب الخفي أو الوطيف وهلو الوسليوة التلي تلربط المعرفلة الروحيلة بلالنفس للذا يوهللالف الثاني :) الذي يهمنا هنا ( :  

 .أحياناً بالعين الثالثة   وأحياناً يوهللاف بالجسر الذي يربط بين  النفس والروه 
 

 اكمل الجدول اآلتي :  -01 

 متاحة ) خاصة ( ة الروحيةنوع المعرف

 األنبياء والرسل الوحي 

 الناس االتقياء واالبرار الصالحين الزاهدين  االلهام

 االهللافياء النادورن كسيدنا الخضر القلب

 ل البشركل العقل

 واالنبياءل مثل السجناء في سورة يوسف    منون العاديونؤالم الرؤيا الصالحة

 

 حددها الحديث الشري ؟انواع القلوب كما بين   --0101

 قلب اغلف ـــــــــــــــــــــ قلب الكافر -2                  قلب ا رس ـــــــــــ قلب المؤمن   -1

 قلب مصبح ــــــــــــــــــ قلب ف ه نباق وف ه ايمان -4          قلب منكو  ـــــــــــــــــــ  قلب المنافق  -3

 

  ؟؟  اكمل الفراغ اكمل الفراغ   --7575

  

  ) عند علماء النفس الحديث() عند علماء النفس الحديث(    النظ النظ   المهمةالمهمة  طريقةطريقةالطرق / الالطرق / ال

 اإلدراكية  إدراك الحق  الذكاءالذكاء

 السلوكية  ممارسة حرية االختيار  اإلرادة

 العاطفية  محبة ما هو خير وجميل  العاطفةالعاطفة

  

 .وضا أربعة فروق بين الرؤيا والحل   --1616  

 ركة ل مثل وام الفجر   حدوثها في لحظام مبا  --بب          دة وضوه الرؤيا وهللافائها .  --أأ
 أحيانا يكون المرء في حالة استيقاظ بعد انتهاء الرؤيا . -ج 
 إيحاء الرؤيا بعناهللار مباركة من خارج الزمان والمكان مثل األنبياء والمالئكة.  --دد

والطمأناة  البشار  والتشاجيع ) وبحادوثها عاادة لهادف يتسا  بالرحماة مثالطبيعة الرؤيا تستمر غالباً طوال النهار   --هـ هـ 
 (والمواساة والتحذير من الخطر 

 

   وضا هذه العبارة ؟.  واجب على الجميع اكتساب العل  الحديث والحصول على التقنيات الحديثة ––  7777
ن األمم التي ال تواكب العوم والتقنية الحديثة ال تمتوك الثروة والقوى التلي تؤهوهلا لولدفاع علن نفسلها ضلد اضلطهاد األملم أل

 .فهو بالتيكيد ضرورة لوبقاء   كها التي تمتو
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 للرؤيا  أن تكون حا له حق ق ة  -ب        أن يكون المرق مؤمناب.    -أ  اذكر شروط االستخارة ؟  -77

 ييب أن تكون له الن ة أن يقبل اليواا مهما كان . -د      ييب أن يسلنبت كل الوسا ل األخرى في حل المشكلة   -ج

 

 ............؟الختراعات التي ظهرت في اذكر ثالثة من ا -01
 قبل نهاية القرن العشرين م (7954عام )  ميالدي 79نهاية القرن 

 الحاسوا وغزو البضاق واينلرن   المتياع والهاتف واألفالم والللباا والس ا ات  تكنولو  ا الكهرباق واللصوير والللغراف

 

 التطور كان تقدم طولي وليس دوري فقد كان وضح فكرة بيكون في تطور تاريخ العلوم ؟   -04

 " اللقنم   و   اللعق ن ــــــــــــــــــ األفضل    ومن   اللقهقر   و البساطة      ــــــــــــــمن   األسوأ    

 
10-  

 اذكر نماذج المعرفة المتعددة اذكر مصادر المعرفة الرئيسية

 ة العلويةالمعرف المعرفة اليسم ة   ايسا ك الحسي  

 المعرفة ااك نة المعرفة النبس ة

 المعرفة الليريب ة المعرفة الروح ة

 

 .تتضا بالتدريجلكنها ألنها هبات هللا لإلنسان نفسه واإلرادة ( مع اإلنسان والعاطفة تولد الملكات الثالث ) الذكاء  -11
 ؟   وضا ذلك --
بلالنمو بعلد اللوالدة بمرحولة اهللاليرة ويتضلحان ابلل مرحولة  ذكاء واإلرادةثا  يبادأ الاعند الطفل منذ اللوالدة  العاطفة تنمـو 

 .المراهقة  
 

 في الرياض ات س اللباضل واللكامل ت   وقواعن الحركة الكون ة واشهرها س الياذب ة ت؟  نتويناكتشافات أذكر اهم   -11

 
وفلي معرفلة الحقلائق الكبيلرة الدينيلة ولليس في معرفة الحقيقلة المطوقلة ؟  يمارس ؟  يمارس   اليقين المطلقاليقين المطلق  يمارس  بين متى  -11

 .عوى الواائع العادية
 

  ؟؟اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة   --1111

 

 

  يشتمل العلم الحديث وثماره من التقنيات الحديثة على امور  جيدة واخرى سيئة بالنسبة للبشرية ؟  -06

 ... ما االمور الجيدة التي تعد لصالح العلم الحديث وتقنياته بالنسبة للبشرية. 

 لعل  الحنيث البالي ن من البشر وذلك من خالل األسوية و الز اعة .أنقت ا  -أ

  عل  السبر واللنقل والحصول على معلومات أسرع وأسهل   -ا

 ت عل  الح اة بشكل عام س  أطول   صح ة أكثر واكثر غني   وانظف    وأكثر  احة  وأسهل   -ج
 

    درجات الديندرجات الدين    درجات اليقيندرجات اليقين

تعرف  يئا حقيقيا بيقين ولكن  : أن: أن  عل  اليقينعل  اليقين

  ..  بيقين النفس فقط
  مان عم ق يعني ااسلسالم هلل وايذعان له سون إي:  اإلسال اإلسال 

هي درجة المعرفة عندما تبدأ :  عين اليقينعين اليقين
    .النفس بالنظر بعينها الثالثة

  ..قلبوهواييمان التع يلعنى العقل و يصل إلى ال:   اإليماناإليمان

  

عندما يكون المرء مغموراً : حق اليقينحق اليقين

كالذين انتقووا إلى . بالحقيقة ب كل كوي وتام 
  """ دار الحقالحياة اآلخرة وهي

ون المرء مغموراً بالحقيقة ب كل كوي عندما يك :اإلحساناإلحسان

  ..  كينه يرى هللا سبحانه وتعالى.وتام 
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 ع بنبزعننما يكون الشعا  ؟مستويات المعرفة العقليةبين   -27

 مسلوى القلب يمكن اعلبا  الشعاع هو   القلب    -ا

. هااتا ايحسااا  ياازوس المااؤمن  " بالمعرفررة الشخصررية "يمكاان القااول بأنااه إحساساااب حق ق اااب يزوسنااا : مساالوى الاانبز   -ا

 هرا ال إراديراوتدبر االمور بإبقائها في اذهاننرا مرن دون تفكيرر منطقري فيهرا  ومرن ثرم فهمببص رة عي بة لمعرفة األمو  . 

 مصطلا يعقلونهذا معنى 

  . يولد غريزة حيوانيةفهو : مسلوى اليس    -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الوحدة الثانية / اإلخالق () الوحدة الثانية / اإلخالق (:  :    لثانيلثانيــــــــــؤال اــــــــــؤال اســـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــالال

           ( وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :                                             أ

هى عن تركها بل ترك فعلها أو عنم   ل  يأمرنا ااسالم ببعلها وا ن هي صنف ثالث من اافعالاألفعال المباحة :  - 7

 فعلها للقنير اينسان و ظروفه و إ استه .

 

 يعني شعو  المغرو  بااسلعالق التاتي على األقران وإلى الرغبة بإشعا  اآلخرين باامل اا عل ه  .الكبر : الكبر :   --00

                                                           

هو  عور الفرد بينه جزء من جماعة هو عضو من أعضائها مع  عوره بينه محتاج إليها فهو يحلب الدافع الجماعي : الدافع الجماعي :   --33
 الجماعة ويكره االنفراد واالنعزال .

                          

  .خوق ثابم في النفس يعف به اإلنسان عما ليس به حق : االمانة  -0
 

ل نقوم به طاعة هلل سبحانه وتعالى وطوبا لرضاه وذللك بتنفيلذ أواملره هو كل فعل أو اوالخير في األخالق اإلسالمية :  -5

 .وعدم فعل ما نهى عن فعوه

بينها المبادئ والقواعد المنظمة لوسووك اإلنساني التي يحددها الوحي لوتنظيم حياة اإلنسان   االخالق في االسالم : -6
 العالم   أال وهي عبادة هللا عز وجلوتحديد عالاته بغيره عوى نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا 

 

اانلساا لك ان ما يكون ملوحنا معه مننميا ف ه   باعلبا ه عضوا مقبوا وله شرف  يقصن باانلماق االنتماء : -7 

 اانلساا إل ه   ويشعر باألمان ف ه   وقن يكون هتا الك ان  ماعة أو طبقة .

 

   والخوقة بمعنى الفطرةين : السجية والمروءة والد الخلق في اللغة -8 
 

 أعوم من  ان العقل وعدوا بذلك ممثوة االتجاه العقوي بين عوماء الكالم المسومين. فرقة: لمعتزلة ا -1
 

أن ننظر إلى الناس كما نحب أن ينظر الناس إلينا والتي تدعو إلى أن يحب اإلنسان ألخيه كما :  األخوة اإلنسانية -01
 يحب لنفسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الوحدة الثانية / اإلخالق () الوحدة الثانية / اإلخالق (:  :  لثالث لثالث ــــــــــؤال اــــــــــؤال االســـــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ

 

 اب كل من اآلتية:أعط أسبب( 

 األخالق الفطرية  قابلة للتنمية والتوجيه والتعديل  -0

الن المولود يولد عوى الفطرة   وهذا يدل عوى وجود االستعداد الفطري لتقويمه وتعديوه بالتدريب والتعويم وتكرار  

 الخبرام 

رتكاب السيئة     فعويه أن يتبع السيئة لنفس بابعد  سقوط ان هذا منه  اإلهللااله أل يجب أتبع السيئة بالحسنة ؟  -1 
  بالحسنة فتردها وتمحو أثرها عند هللا تعالى 
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         تماسك الميلمع وترابيه ووحنته وس اسة األمن ف ه  -أ            . ه يؤدي إلىألن  ؟قي الخضوع للنظام األخال -3

 و  ه الياقات البشرية ف ه إلى ما هو خ ر الميلمع .تعمل على ت -ج      إن النظام واانلظام قوة في الميلمع .  -ب  

 

  القرآن شفاء من جميع األمراض الروحية ؟  --4

مللن خللالل مللا ادملله القللرمن الكللريم مللن مبللادئ ا للتموم عوللى تفاهللالليل وتعريللف بللاألخالق المذمومللة ومللا بهللا مللن مفاسللد   
 واإلر اد إلى األخالق الفاضوة الكاموة واألعمال المحمودة  

 

 لصون ومنع ض اع الحقوق.رنا هللا عز وجل القيام بالشهادات على الوجه األكمل .  أم -5

 

ابتغاء مرضاة هللا وأوضحم أن من تواضع هلل كافاه هللا عوى حثت األخالق اإلسالمية على التواضع ؟    -6
 تواضعه بالرفعة .  

 
 ان عوى حقه دون زيادة أو نقهللاانألن من خالل الميزان يحهللال كل إنس؟   الميزان رمز إلقامة العدل  --7
  

 ؟  ترك النظا  اإلسالمي لولى األمر ) النظا  السياسي ومؤسساته ( أن يقضي بين الناس بأمر هللا -7
 .لتالفي التعسف في استعمال الحق  ألنه المسؤول عن تنفيذ القضاء ورد الحقوق إلى أهللاحابها و

 
 حتى ال يكون لوناس عوى هللا  حجة . لشرائع إلى الناس ؟ أرسل هللا سبحانه وتعالى األنبياء والرسل با -1

 
 تبادل المحبة بين المسلمين قاعدة من قواعد اإليمان .                                               -74

  ة الض قةاتياه كري  نحو اا تباط باليماعة وااننماج ف ها ومشا كلها في السراق والضراق واانعلاق من األنانألنه 

 

  ؟رتقاء في مراتب الكمال اإليماني باالرتقاء في درجات حسن الخلقربط الرسول اإل -00
 .الن السووك األخالاي في اإلنسان  موهللاول هو واإليمان وظواهره ومثاره في السووك ببواعث نفسية واحده 

 

ام ال ر واإلثم   وتنمية فطرة الخير فيها   تطهير النفس من نزع ألنها تعمل على دعا اإلسال  إلى تزكية النفس ؟  -70
وهذا األمر يعمل عوى تهيئة المناخ    وعن طريقها تغدو النفس هللاالحة لغرس فضائل األخالق فيها وتهذيب طباعها

 النفسي الهللاالح لتفجر منابع الخير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الوحدة الثانية / اإلخالق () الوحدة الثانية / اإلخالق (:  :  لثالث لثالث ــــــــــؤال اــــــــــؤال االســـــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ

  

؟    ه ايجابياته وسلبياتهأن العقل ميزة اإلنسان الكبر  ودونه يصبا الناس كالبهائ  ، واالعتماد عليه ل"  -1
 وضا إيجابيات وسلبيات االعتماد كلية على العقل في معرفة الخير والشر .  ...

  إيجابيات  االعتماد على العقل:إيجابيات  االعتماد على العقل:  ----

 من يحكم عقوه ال يخضع لتيثير األهواء والرغبام وال هوام والمهللاالح الخاهللاة  -أ

 لعقل وترضخ له و تقتنع به وتقبل أحكامه وجود نسبة كبيرة غير اويوة من الناس تنقاد لحكم ا  -ب

إن العقول اد تختوف باختالف ن يتها وعادتها و تجاربها وخبراتها ومقدار إن العقول اد تختوف باختالف ن يتها وعادتها و تجاربها وخبراتها ومقدار       سلبيات االعتماد على العقل:سلبيات االعتماد على العقل:  ----

    المعرفة التي اكتسبتها فعقل العالم غير عقل الجاهل وعقل الذكي غير عقل البويد وعقل الطفل غير عقل المراهقالمعرفة التي اكتسبتها فعقل العالم غير عقل الجاهل وعقل الذكي غير عقل البويد وعقل الطفل غير عقل المراهق

  

 ؟عد التي تنظ  عالقة اإلنسان بخالقة وعالقاته باآلخرين بين  القوا -0

 :) وأتبع السيئة الحسنة تمحها( القاعدة الثانية    -            )اتق هللا حيثما كنت (القاعدة األولى:  -

  ) وخالق الناس بخلق حسن (القاعدة الثالثة :  -
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 أوجه الرحمة ؟ أبرز ما   ،الرحمة من السلوكات الخلقية التي دعا إليها اإلسال   -1

 إكرام اليتيم  و العطف عوى الفقراء والمساكين والمرضى  -ج      هللاوة الرحم  -ببر الوالدين                  --أأ  
 

 ؟ امور ربطها بخير األنسان ، اذكرهاتضمن اإلسال  ثالثة  -1

   المباحام  --ج  ج                              النواهيالنواهي -ب                                        األوامراألوامر  --أأ؟       اذكر أصناف األفعال في اإلسال  وأ 

  

 عنهللارين.  حث اإلسال  على العمل والسعي لكسب الرزق ، حيث يحتوي مفهو  العمل في اإلسال  على -1
 بين هذين العنصرين -- 

  الثاني كونه يغني صاحبه عن الحا ة إلى غ ره .الثاني كونه يغني صاحبه عن الحا ة إلى غ ره .  --بباألول كونه مشروع نافع للنا  غ ر ضا  به  .         األول كونه مشروع نافع للنا  غ ر ضا  به  .           --أأ

  

 ؟  يرى الليريب ون س أن اينسان ااساس تكب اب مع ظروف الح اة ت  يرى الليريب ون س أن اينسان ااساس تكب اب مع ظروف الح اة ت   -6

   اللتة والسعاسة؟ الحسي  ما مظاهر هذه التكي   -أ 

  كي  ينظر أصحاب االتجاه التجريبي إلى تشكل الخير والشر ؟ كي  ينظر أصحاب االتجاه التجريبي إلى تشكل الخير والشر ؟  -ب

 يلشكل عن طريق اللرابط التع تق مه الليربة اللي تؤثر بنو ها في اللرب ة . 

 نشأ اإليثار وااللتزام واإللزام لدى اإلنسان . كي  ي -ج

االهتمام بخير إذا تخلى اينسان عن بعض أنان له األصل ة وعمل لصالح اآلخرين إلى  انب صالحه هو. س  ينشأ اإليثار --

 اآلخرين ( .

 من خالل ما يبرضه الميلمع من قواعن تسه  في تحق ق هتا اللك ف ينشأ االلتزام واإللزام --

 

  اكتب عكس الفضائل اآلتية : اكتب عكس الفضائل اآلتية :   --7

    الكتا س النباق تالكتا س النباق تالصدق  : الصدق  :   --جج                      : اليحوس بالحق: اليحوس بالحقاالعتراف بالحق االعتراف بالحق   ––ب ب                   حب الباطلحب الباطلحب الحق : حب الحق :   --أأ

            الضاللالضالل  ::الرجوع إلى الحق الرجوع إلى الحق   --زز                                                        : الكبر: الكبرالتواضع  التواضع    --وو                                        الخ انةالخ انة  االمانة  :االمانة  :  --دد

    اللسلط والقهراللسلط والقهرالتسامح : التسامح :                               الليرف والغلوالليرف والغلو: : الوسطية الوسطية   ––ظ ظ 

                    بين حكم واجب المواطن ؟                                                                            بين حكم واجب المواطن ؟                                                                              --77  

موضوعي ا صلة له بمنبعة  ذات ة                  موضوعي ا صلة له بمنبعة  ذات ة                    --جج                            عام لكل األفراس   عام لكل األفراس     شاملشامل  --أمر ميلق                        اأمر ميلق                        ا  --أأ

  هنفه السمو باينسان إلى مرتبة الق مة العل ا هنفه السمو باينسان إلى مرتبة الق مة العل ا   --سس

  

 يحتاجها ضد   ؟بين متى يحتاج اإلنسان إلى قوة اإلرادة   --99

 لميل النفس إلى الراحة واالسترخاء الوتين تؤديان إلى الكس ◄◄        مخاوف نفسه ◄◄                  أهواء نفسه و هواتها  ◄◄

 ما ينزل به من مهللاائب يجب أن يعالجها بالهللابر والسووان  ◄◄
  

  

   تيرف فكرع وسلوكي  ؟    اذكر أشكال التطرف اذكر أشكال التطرف     --7474

                                                                   

 أو نتائج التمسك بالصبر ؟ همية من مظاهر مكار  االخالق الصير؟ بين ا -00
اإلنسان بطمينينة وثبام أن يضع األ ياء مواضعها ويتهللارف بعقوية واتزان . والهللابر يمكن  بر يتمكنمن خالل الص

 .هللااحبه من إهللااله خهللامه وانه موضع ابتالء اي الحياه
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  وضح كي  تحمي الدولة حق الحياة لمواطنيها ؟                                                       وضح كي  تحمي الدولة حق الحياة لمواطنيها ؟                                                        -70

لصالح لصالح تسمح للبرس اللصرف في ح اته الخاصة ك بما يشاق في حنوس اتسمح للبرس اللصرف في ح اته الخاصة ك بما يشاق في حنوس ا  --ببلشخص ة لمواطن ها     لشخص ة لمواطن ها     توفر السالمة اتوفر السالمة ا  --أأ

  تقوم النولة بمقاضاة كل من يسو إلى ح اته بلهمة ايساقة إلى التاتتقوم النولة بمقاضاة كل من يسو إلى ح اته بلهمة ايساقة إلى التات  --جج                  العام وسالمة الميلمع     العام وسالمة الميلمع     

  

                              بين كي  يتم تكوين روح الخير في النفس البشرية ؟                     --0101

 عن طريق اللزام الخ ر والسعي للحق قه للنا    واللزام بلينب سلوك الشر والعمل ل حول سون وقوعه من احن على احن

  

                بين آثار العمل في المجتمع.                                                             -70  

 ينمي ق مة النظام وتقنير الوق  -يل  تقوع العالقات ب ن األفراس                   اعن طريقه  -أ

 األسا  في تيو  الميلمع وتنم ة وقوته -ج

 

، ولكل منها ممثل لها أكمل الجدول بمعلومات قسم  مصادر معرفة الخير ومعاييره  وفق اتجاهات عامة ثالثة  - 75

                                   الصحيحة ؟

 

 

 

 

 

  

 عنم  واا اسلب اق الحق بالتات -أطاعة ولي األمر           ا -أ  ؟وجه الخضوع إلى النظام االخالقي اذكر أ -76

 

 اطن الصالا ؟ اذكر ثالثة من سمات المو -01
الوالء واالنتماء   -ز     الهللادق -و       التسامح  -د        النقد البناء  -ج       العطاء   -بالوسطية واالعتدال     -أ
 االهتما  باآلخرين ومراعاة حاجاته  وظروفه  -كاالعتزاز بقيمة العمل                        -ط

 
 

   ؟لمفهو  األخالقصها صها ما المعاني التي يمكن استخالما المعاني التي يمكن استخال  --7777

  .يدل عوى الهللافام الطبيعية في خوقة اإلنسان الفطرية عوى هيئة هللافام مستقيمة ومتناسقة الذي الخوق   المعنى األول:المعنى األول:
 

تدل عوى الهللافام التي اكتسبم وأهللابحم عادة في السووك  ومن ثم تهللابح كينها خوقم مع التى األخالق   المعنى الثاني :المعنى الثاني :
 .الثانية طبيعته أو تهللابح طبيعته 

 
 ) جوانب االخالق(جانبا نفسيا باطنيا وجانبا سووكيا ظاهرا إن لألخالق جانبين   معنى الثالث :معنى الثالث :الال

  

  

       . الهللادق وعدم النفاق 2     . االعتراف بالحق واإلذعان له 0؟    مضامين حب الحق وإيثارهاذكر ثالثة من   -79

 . التواضع وعدم الكبر6الرجوع إلى الحق        . 5             . األمانة4          . العدل3
 

  اذكرهما؟: تقس  األخالق إلى قسمين  -04

  .أخالق تظهر عند الناس منذ أول حياتهم ومنذ بداية ن يتهم مثل الحوم والنا: هي : هي األخالق الفطريةاألخالق الفطرية  --00

توالي المحيطة بالفرد أو من  يةالبيئة االجتماعأو من  البيئة الطبيعيةوهي أخالق تكتسب من   األخالق المكتسبة:األخالق المكتسبة:  --11
    من أين تكتسب االخالقسؤال  ل  التي تمر بها اإلنسان في حياته الخبرات والتجارب

  أيرز ممثلي هذا االتجاهأيرز ممثلي هذا االتجاه  الخيرالخير  ات معرفةات معرفةاتجاهاتجاه

  المعتزلةالمعتزلة  العقويالعقوي

  المؤمنون باالديان السماويةالمؤمنون باالديان السماوية  الدينيالديني

  جون ستيوارم ملجون ستيوارم مل  التجريبيالتجريبي
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 بالعوم والعقل والحكمة في التهللارف" إذا كانم مقرونة  ؟ تكون قوة اإلرادة خلقا محمودابين متى   -10

، وقرد عملر  هرذه التربيرة علرى نرزع  ساعاستهساعاسته  وتحق اقوتحق اقصاالح صاالح تكاوين اينساان الخ ار التكاوين اينساان الخ ار التهردف التربيرة اإلسرالمية إلرى  -00 

          .                                                                                الشرور من النفس البشرية

  مواله  وأعماله  اسلغالل أ -اللسلط على النا          ج  -العنوان         ا  --أأاليواا :     هذه الشرورهذه الشرور  حدد -- -

  

  بين النتائج المترتبة على شرور النفس البشرية.بين النتائج المترتبة على شرور النفس البشرية.  ------

 خراا الميلمعات   --دد      لة وتبشي األمراض البلاكة  انلشا  الرذي    -ض اع الحقوق     ج    --بب   من     فقنان األ      --أأ

 

 ؟واجبات المواطن   اذكر -03

 .إطاعة القانون  -3                        الدفاع عن الوطن  -2                          تحقيق الوحدة الوطنية  -0

 االنفتاه عوى الثقافام والحضارام األخرى  - 5           دفع ما يترتب عويه من ضرائب لخزينة الدولة . -4

. تقديم المهللاوحة العامة عوى المهللاوحة الخاهللاة -6   

الحماية والسكينة  -ب      كن الذي فيه الغذاء واألمن مسقط الرأس والس -أ؟     بين موجبات حب الوطن -11
 هو المكان الذي فيه تمارس الحقوق وتؤدي الواجبام -ج                 وفيه األهل والولد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ) الوحدة الثالثة / الهاشميون ( ) الوحدة الثالثة / الهاشميون (   ثالثثالثالال  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال     

           ( وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :                                             أ 

م في دار عبدهللا بن جدعان واد  هده الرسول في  بابه وتوافق عويه 591وهو حوف عقد سنة   :   حلف الفضول -1 

 .ل بنو ها م   وبنو تيم  وبنوزهرة   وتعاهدوا فيه عوى أال يظوم أحد بمكة إال وااموا معه حتى ترد إليه ظالمته

 

كري وسياسي بريطاني عين مندوبا بريطانيا ل ؤون ال رق : هو هنري مكماهون من أهللال إيرلندي عس مكماهون - 0 
 االوسط في مؤتمر هللاوح بباريس

 
  هو المكان الذي است هد فيه الحسين بن عوي بن أبي طالب ويقع عوى الطريق البري عند الكوفة في العراقكربالء :   -3 

                                                              

 أحباس الحس ن اابن األصغر لألمام علي . هم سياد:األ -4 

 

 س سنانة الكعبة ت وتعني املالك مبات ح الكعبة للسما  للنا  بالنخول ال ها.الحجابة:  -5

 

:  عالقات س معاهنات تيا يةت عقنها هاش  بن عبن مناف وإخوته مع القبا ل العرب ة المق مة على طرق الليا ة االيالف -6

 س المياو ة كالعراق وبالس فا   ومصر والحبشة وال من .والبال

 

 معاهدة الدفاع العربي الم ترك والتعاون االاتهللاادي :  اتفاقية الضمان الجماعي -1

 

في الحياا برسا ة   1916تشرين األول   5هي أول واا ة عرب ة س السلية اللنب تية ت تشكل  في هيئة الوكالء :  -7

 .   سا للوكالق  األم ر علي بن الحس ن

                      

 : هيئة تضم  زعماء اريش من ذوي الخبرة والحكمة والرأي أسسه اهللاي بن كالب مجلس المال – 9
: جمعية سياسية تكونم في الدولة العثمانية أعضاؤها متعهللابين لوعنهللار التركي عوى  جمعية االتحاد والترقي -01

  حساب القوميام األخرى

: وهي نادي اريش ومجوس المأل  أسسها اهللاي بن كالب بجانب الكعبة وهي بمثابة مجوس  وري  ندوةدار ال --00

 .إلدارة أمور مكة  
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  ) الوحدة الثالثة / الهاشميون () الوحدة الثالثة / الهاشميون (  ثالثثالثالال  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

 أعط أسباب كل من اآلتية:ب( 

  لرسم خطط التربية ووضع المناه  المدرسية وأسس اختيار المعومين ؟تشكيل مجلس المعارف في األردن  -7

     
 .إعالن قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية -1

 ليتسنى لمنظمة التحرير ممارسة دورها في ايادة ال عب الفوسطيني نحو أاامة دولته المستقوة .
 
 تاليف مجلس الشيوخ؟ إصدار الشريف بن الحسين بن علي مرسوما ب -1 

 ال ورى -3. النظر في مهللاالح البالد  -2مراابة أعمال الحكومة والدوائر الرسمية التابعة لها      -0

                                                                                                                                                

 . تعد العائلة الهاشمية من أعرق األسر في العال  --00

 وى األلف سنة من الحكم في المنطقة وحوالي األلفي عام من الوجود المسجل في مكةكونها تمثل ما ينوف ع
  

                                       .أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني أهمية القضية الفلسطينية ومحوريتها  -5

 .بوصبها قض ة العرا و وهر الصراع في المنيقة 

 

 ى ضرورة االرتقاء بقطاع الزراعة .                              تؤكد رؤى جاللة الملك عل -6

 ألنه صمام لألمن الغتا ي و كن أساسي من أ كان ااقلصاس الوطني . 

 

 ؟ بسببإرساء قاعدة صناعية في األردن -7
 إاامة عدد من المدن الهللاناعية والمناطق الحرة في مختوف المحافظام .  -أ
 إن اء مؤسسة ت جيع االستثمار . -ج        يام االستثمار العربية واألجنبية .وضع ت ريعام تسهل عمو -ب
 تحول األردن من سوق مستهوكة إلى سوق منتجة إذ تطورم المستوردام من سوع استهالكية إلى سوع إنمائية -د
 

     ة.تاكيد رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني على ضرورة تحسين وسائل تسويق المنتجات الزراعي -7
وت جيع الم اريع الفردية وال ركام الزراعية  ل لمكن المزا ع من أن ينال  زاق كنه ومعاناته ويعزا ا تباطه بأ ضه . 

 المساهمة 
 

          من سادام بني ها م ورجالهم فضال وعوما و رفا -أ؟    انه        تسمية محمد بن عبدهللا بالنفس الزكية -1

 كان زاهدا وناسكا  -ج      ام الحميدة والخهللاال الكريمة  كان يتمتع بالهللاف  -ب

  

 النهوض بالوغة العربية وبعث تراث األمة . بهدف؟ 0111إنشاء المجمع العلمي العربي عا   - 01
 

 ليتولى مراابة إيرادام الحكومة ونفقاتها  في عهد جاللة الملك طالل بن عبدهللا ؟في عهد جاللة الملك طالل بن عبدهللا ؟  صدور قانون ديوان المحاسبة -11

 

يعد ارتباط المملكة األردنية الهاشمية بفلسطين بشكل عا  والقدس بشكل خاص جزءا مهما من تاريخ المملكة .  -70 
 المسجد األاهللاى مسرى الرسول الها مي عويه السالم وهو ابوة المسومين األولى وثالث الحرمين  -أألن : 

 برى .في القدس ضريح ال ريف الحسين بن عوي اائد الثورة العربية الك -ب
 جاللة الموك المؤسس عبدهللا بن الحسين  است هدفي المسجد األاهللاى المبارك  -ج
 فوسطين و عبها كانا وما زاال القضية المركزية في ضمير الها ميين. -د

 

   ؟ بسبب 0111حزيران  11إعالن العراقيين ثورته  على بريطانيا في  -01
 وضع العراق تحم االنتداب البريطاني .2       مع سوريا رفض بريطانيا ارار استقالل العراق ووحدته  .0
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  ) الوحدة الثالثة / الهاشميون () الوحدة الثالثة / الهاشميون (  ثالثثالثالال  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

  القوات المسلحة ؟                             القوات المسلحة ؟                                 أذكر ثالثة من إنجازات الملك عبدهللا الثاني في مجال -0

 اقة القلال ة للي   العربي باللن يب النوعي واللسل ح . فع الكب -أ

لالطالع على أ قي ما توصل  له اللكنولو  ا العسكرية في ميالي اللسلح  تعلل  )، ااشلراك في المعا ض العسكرية -ا

 والليوير وااسلباسة من ذلك في تيوير القوات المسلحة األ سن ة .

  ى العالمي بالمشا كة في قوات حبظ السالمتأك ن النو  اينساني على المسلو -ج

  ..النع  المسلمر لمنلسبي القوات المسلحة األ سن ة على كافة المسلويات -س

 
 

  ؟ ؟   العوامل التي ساعدت في تشجيع االستثمار وتنميته و تسويق األردن اقتصاديا عربيا ودوليا ماما  --00

 اصبح  البلراق من عيا ب النينا السبع -س             إنشاق المنيقة ااقلصاسية الحرة في العقبة. -أ

 المشا كة في المؤتمرات ااقلصاسية محل ا وعرب ا وسول ا كمؤتمر سافو  في سويسرا  -ا

 الخلوات ااقلصاسية ب ن القياع ن العام والخاص في منيقة البحر الم   -ج

  

  

 الخدمات التي قدمها للقضية الفلسطينية ؟ ؟في خدمة القضية الفلسطينية  اذكر مواقف الملك عبدهللا الثاني  ––  33

 .القيام بدور دبووماسي لحل القضية الفوسطينية عن طريق المفاوضام  -2        دعم القيادة الفوسطينية   -0
 .تبرع جاللته بماله ودمه في سبيل نهللارة القضية الفوسطينية  -3
 .عالج جرحي االنتفاضة الفوسطينية في مست فيام المموكة  -4
 إرسال كوارد طبية أردنية متخهللاهللاة لألراضي المحتوة -5

 
  

 ؟ بين دالالت األلوان في عل  المملكة العربية الهاشمية -00

 داللة اللون اللون
 

 الدولة العباسيةوهي  عار   الم هورة   راية النبي  وهي  رمز راية العقاب األسود

 . عار أهل البيم عويهم السالم االخضر

  الدولة األمويةوهي  عار     العرب عار  األبيض

  .من عهد جدها ساكن الجنان ال ريف أبي نمي   راية األسرة المالكة األحمر

 

  
                  ؟            7904آذار عام  7أذكر ثالثة قرارات اتخذها المؤتمر السوري العام  في   -5

 سسلو يا على البالس س وبلقب الملك ف صل األول ت . اخل ا  األم ر ف صل ملكا -ب   اسلقالل سو يا   -أ

 بكامل حقوقها .احلباظ األقل ات  -دالنظام الس اسي منني ن ابي ملكي .       -ج

  فض وعن بلبو  . -ز              تع  ن حكومة ملك ة منن ة . -و

 

 

 ي مالما فكر عند الملك طالل () مالحظة أول ثالثة نقاط ه  اذكر إنجازات التي تمت في عهد الملك طالل -6

 .يتوافق والنظم الديمقراطية  0952وضع دستور جديد لوبالد عام  -أ
 .  توايع اتفااية الضمان الجماعي  -ج      توثيق الهللاالم والروابط القومية بين الدول العربية . -ب
 المحاسبة . هللادور اانون ديوان -و      توسيع ااعدة التعويم اإللزامي وجعوه مجانيا . -د
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 ؟ مالما الفكر عند الملك المؤسس عبدهللا بن الحسين بن علياذكر اربعة من  -1
 عوى الجيش األردني اس  الجيش العربيإطالق  -ب       عوى األمارة األردنية اس  الشرق العربيإطالق  -أ
   0945امعة الدول العربية عام الم اركة في تيسيس ج -د           0951إنجاز وحدة ضفتي نهر األردن عام  -ج
 ا راكه  خهللايام عربية في حكومة  -ز
 
 
  اذكر أهم المشاريع الزراعية التي تم إنجازها في العراق في عهد الملك فيصل الثاني ؟            اذكر أهم المشاريع الزراعية التي تم إنجازها في العراق في عهد الملك فيصل الثاني ؟             -7

 مشروع المس ب الكب ر -ج           مشروع منخبض الثرثا       -ب      مشروع الحبان ة      -أ

  

 

 في المجال السياسي: الملك المؤسس من انجازاتذكر ثالثة ا -9

  تنازلم  0921 باط  25توايع المعاهدة األردنية البريطانية في   -ب    ستثناء األردن من أحكام وعد بوفورا -أ

                                                  بموجبها حكومة االنتداب عن السوطتين الت ريعية والتنفيذية .

   . حزب ال عب   حزب االستقاللت كيل األحزاب السياسية مثل ل  -ج

 .وايام المموكة األردنية الها مية    0946/  ميار/ 25في  إعالن استقالل  -د

 0951إنجاز وحدة ضفتي األردن عام  -ز         وت كيل مجوس األمة األول . 0941وضع أول دستور لوبالد عام   -و
 
 

 الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في األردن لتطوير قطاع السياحة ؟                    اذكر -01

 ترم   األماكن األثرية وص انة المسا ن والمقامات   -ا          ااهلمام بالمواقع الس اح ة واألثرية في األ سن -أ

 سلراحات وفناسق . ااهلمام بليوير الخنمات اللي يحلا ها هتا القياع من ا  -ج

 اللرك ز على تنش ط نوعي الس احة العال  ة والنين ة .  -و        تسويق األ سن س اح ا عرب ا وعالم ا .  -س

 
  

 ؟ما الخطوط الرئيسية للبرامج السياسية لألحزاب السورية بعد االستقالل  -00

 ورفض وعد بوفور.  -ب.  المهللاوحة القومية واالستقالل والوحدة  -ا
 
  

 ؟في فكر الشريف الحسين بن علي  والديمقراطي ما مظاهر النهج الوحدوي --7070  
حيث يتمتع كل اطر باستقالله الداخوي التام ل االستقالل الذاتي   وعدم  على اساس فيدرالي اام مظاهر النهج الوحدوي :

العوم والنقد والجيش والسياسية تدخل المركز العام لالتحاد في ال ؤون الداخوية لألعضاء   عوى أن تجمعهم وحدة 
 .الخارجية والمهللاالح االاتهللاادية وجواز سفر موحد 

 
أول حزب سياسي عوني هو ل الحزب السماه بإن اء األحزاب السياسية   فتيسس   -0 : مظاهر النهج الديمقراطي 

 الوطني الحجازي   
 د الحجاز   السماه بتيسيس  الهللاحف والمجالم كجريدة لالقبوة   الفاله   بري -2
  

 في حمل الدعوة اإلسالمية والدفاع عنها ؟ علي بن أبي طالب بين دور   ––7373
   أول آمن من الفتيان -ج      من القضاة الم هورين ومن رواة الحديث . -ب      رابع الخوفاء الرا دين  -أ
 ى المدينة افتداء له ة الهجرة إلليو    ألنه نام مكان الرسول محمد لعلل فدائي في اإلسال أول  -د

 منذ هللاغره فكان كاتبا لووحي واائدا لبعض الغزوام والمعارك  الزم الرسول محمد   -ز
 وزوج ابنته فاطمة الزاهرء رضي هللا عنها.  هو أبن عم الرسول -و
 

  بين أنواع المحاكم في المملكة الهاشمية :                                                  – 7070
 محكمة اللعزيزات الشرع ة .  -المحكمة الليا ية       س -ج     محكمة األمو  المسلعيلة  -المحكمة الشرع ة       ا  -أ
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  ؟بين موقف الملك المؤسس من القدس واألماكن المقدسة  -75
رفض طوب لك   وكذ   همحيث رفض طوب اليهود بعطائهم ممرا إلى حائط   عروبة وإسالمية القدسالمحافظة عوى 

 االنسحاب من القدس طوب العرب رفض  وكذلك  الفاتيكان باألماكن المقدسة
 
 

 .وضا كيف يرتقي نسب الهاشميين في المملكة األردنية إلى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسل   -76

فقد رزق عوي  عن طريق ابنته البتول فاطمة الزهراء وزوجها عوي بن أبي طالب   يرتقي نسبهم إلى سيدنا محمد 
 ل الحسن والحسين   ومن نسوهما ال ريف ظهر ما يعرف في التاريخ بـ :  وفاطمة بسبطي رسول هللا 

   ومن فرع اال راف ينحدر الها ميون في االردن. وهم أحفاد الحسن االبن األكبر لألمام عوياألشراف 

 

 

جاللة الملك ؟ أو وضا رؤ  لة الملك عبدهللا الثاني العناصر األساسية لإلستراتيجية الزراعية في فكر جال ما – 77 
 تجاه الموارد الزراعية ؟ عبدهللا الثاني

 تطوير هذا القطاع من خالل استخدام التقنيام الحديثة . -أ
 نوعية البحث واإلر اد الزراعي تطوير -ج                تحسين أهللاناف المزروعام . -ب

    توفير مستوزمام اإلنتاج .  -و          ي .االرتقاء بمستوى التهللانيع الزراع -د
 
 

 وضا  محاور التي عملت عليها وزارة الصحة انسجاما مع توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني ين الحسين .  -08
 .القوى الب رية الهللاحية كما تنمية  .2.                      اعتماد مبدأ الرعاية الهللاحية األولية  .0
 جاالم البحث العومي وتوسيعها.تطوير م .3
 توفير العالج الطبي المجاني لوفقراء  .1   تطوير نظام التيمين الهللاحي وتحسينه بهدف  إجراء الدراسام  .4
 
 
 أكمل شجرة النسب  االتي :  -79

 الشري  الحسين بن علي 

 الملك عبدهللا المؤسس

 الملك طالل

 س الباني ت الملك الحس ن

 الثانيالملك عبدهللا 

 
 

 ؟                                                                                       اذكر أثنين من أهمية أسواق مكة قبل اإلسالم  - 11

 مكانا لعرض السلع .  -أ

  اقعلى شكل مهرجانات وندوات للشعر والخطابة وحلبات السبمكاناب يما   ف ه األنشية الثقاف ة  -ا

  

  

 .من خاللها الفكر القومي  –طيب هللا ثراه  –اذكر ثالثة من المواقف التي جسد الملك الحسين بن طالل   --0707
 . 0956تعريب ايادة الجيش العربي عام  -0
 . االتحاد العربي الهاشميتحم مسمي  0951تحقيق الوحدة مع العراق عام  -1
  في جميع مؤتمرام القمة العربية  الم اركة -1

 0912طره م روع المموكة العربية المتحدة بين األردن وفوسطين عام   .-1
  0919إاامة مجوس التعاون العربي ل األردن   اليمن   مهللار   العراق   عام - 1
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 ؟ اذكر االنجازات التي حققها الملك فيصل األول في بناء العراق الحديث --0000
 .وترسيخ الوحدة الوطنية  إطالق الحريام السياسية واحترام التعددية -0
 .بناء مؤسسام وطنية حديثة تقود المجتمع العرااي نحو الراي والتقدم  -1
 .وضع القانون األساسي العرااي واانون االنتخابام  -1
 .م  0111إنهاء االنتداب البريطاني واستقالل العراق ودخوله عهللابة األمم عام  -1
 
 

 حمل الدعوة اإلسالمية ونشرها ؟                               بين دور حمزة بن عبد المطلب في   ––00  33

 احن البرسان التين سفعوا عن ايسالم في معركلي بن  وأحن . -ا ع  الرسول وقف لحمايله من أذع المشرك ن   .  -أ

 سمي أسن هللا وأسن  سوله لشياعله في القلال   أطلق عل ه الرسول لقب س ن الشهناق  .  -ج

  في عهد الملك المؤسس؟ الشعب األردني للشعب الفلسطينيكر أشكال الدع  والمساندة التي قدمها أذ -11
    الم اركة في الثورام الفوسطينية .  -ج   عقد المؤتمرام المؤيدة لوقضية الفوسطينية   -ب  إرسال المساعدام  -أ 
 
 

 ؟األردن أذكر اإلنجازات التي تمت في مجال التعلي  في إمارة شرق  -11

. 0923إن اء المجمع العومي العربي عام  -ب                             االهتمام بفتح المدارس االبتدائية والثانوية .  -ا 

   0944إن اء أول وزارة لومعارف عام  -د                                             ت كيل مجوس المعارف.        -ج

  مجالم وتيسيس األندية الثقافية . وعقد االمسيام االدبيةهللادور الهللاحف وال -ز

 

استشهد من الهاشميين على مر الزمان نفوس كثيرة دفاعا عن الحق ؟ بين ثالثة مواقف مشهودة له  في  -11
 ؟مقاومة الظل 

 عهدهم معه . أراد الواوف أمام من ااتووا جده الحسين بن عوي ونكثوا   : . موقف زيد بن علي بن الحسين بن عليأ
 خرج عوى أبي جعفر المنهللاور غضبا هلل وإيثارا لوحق : موقف محمد بن عبدهللا ) النفس الزكية ( وأخيه إبراهي  -ب
ااد حركة النهضة العربية الكبرى في :   الكبر  موقف الشريف الحسين بن علي وقيادة حركة النهضة العربية -ج

 .العهللار الحديث 

 التمسك بعروبة فوسطين وحق العرب فيها:  ن من القضية الفلسطينيةموقف الشريف بن الحسي -د 

  

  

   .أسباب الثورة العربية الكبر  كما حددها الشريف الحسين بن علي وضح  -11

 إساءة جمعية االتحاد والتراي لإلسالم وتهميش الوغة العربية ..ب     سوب السوطة ال رعية من السوطان العثماني . .أ
 وة رعايا الدولة العثمانية من غير األتراك واتوهم وسجنهم دون محاكمة عادلة ومهللاادرة أموالهم إساءة معام .ج
 .األحوال االاتهللاادية السيئة التي عانا منها العرب  .هـ   اضطهاد العرب وتتريكهم والقضاء عوى لغتهم . -د
 ام دم ق وبيروم .إادام جمال با ا عوى إعدام عدد من كبار رجال النهضة العربية في ساح .و
 
 

 بين أهمية انتهاج الحسين بن طالل رحمه هللا سياسة الوسطية واالعتدال على المستويين الداخلي والخارجي ؟  -18
  .كون األردن بذلك رؤية وااعية لوقضايا العربية -2. رأى أن هذين األمرين مهمان لهللايانة ال خهللاية العربية  -0انته  

  هد األردن نهضة  اموة في  تى المجاالم -4                             .كسبه احترام العالم أ -3
 
 

 ما أبرز الجهات الرسمية والتطوعية المناط بها مسؤولية العمل االجتماعي وتطويره في األردن ؟  -11
 كوية األميرة رحمة  -3مؤسسة الموك الحسين  -2الهللاندوق األردني الها مي لوتنمية  -0
 الهيئة الخيرية الها مية   -6  هللاندوق المعونة الوطنية  -5  بالبراعم البريئة دار البر  -4
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 1؟ ) نفسها مالما الفكر عند الملك عبدهللا الثانيأذكر إنجازات الملك عبدهللا الثاني في مجال العالقات الخارجية  -11
  .ديقةتوطيد عالاام األردن الخارجية باألاطار العربية ال قيقة والدول الهللا -0
  . اال تراك في المؤتمرام والوقاءام العربية والدولية عوى أعوى المستويام -2
  . دعم التضامن العربي والعمل عوى حل ما يواجه ذلك من م كالم -3
 م .2110العربي في عمان في مذار عام عقد مؤتمر القمة  -4
 .العمل عوى تيكيد الدور األردني الفاعل في المنطقة والعالم  -5
 .دعم ال عب الفوسطيني في جميع المجاالم والتيكيد عوى حقه في الحهللاول عوى جميع حقواه  -6
 
 

 المعاهدة الحجازية البريطانية .  ما التعديالت التي أرادها الشريف الحسين بن علي للتوقع على مشروع  -10

 البريطانية . ما الشرط الذي اشترطه الشريف الحسين بن علي لتوقيع  المعاهدة الحجازية  -

 .استقالل فوسطين وتمكين الفوسطينيين من إدارة بالدهم بينفسهم واختيار طريقه الحكم التي يريدونها 

 

         أكمل الفراغشهد اإلردن مناسبات واحداث تاريخية وطنية بارزة في تاريخ المملكة اإلردنية الهاشمية ؟  -30

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال اا

 ( وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :      أ

                                                  

 سالمالكي   الشافعي   الحنبلي   الحنبي تأهل السنة واليماعة : هو كل من يلبع أحن المتاهب األ بعة من   المسلم -1   

 والمتهب اليعبرع والزينع وايباضي والظاهرع  . ح ث ا ييوا تكب ره ويحرم سمه وعرضه وماله 

                                                          

 ره االسلالم السلمحة وتقلديمها لوعلالم بهللالورتها النقيلة ردا لولذين  بهدف 2114بيان هللادر في عمان  رسالة عمان : -0 

 يتعرضون لالسالم بالت ويه واالفتراء.
 
صورة باغية والمتمثلة في التعدي على الحياة اإلنسانية بالممارسام الخاطئة أيا كان مهللادرها و كوها   : االرهاب -3

ل مالحظة .  متجاوزة ألحكا  هللا ، تروع اآلمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين وتجهز على الجرحى وتقتل األسر 
  ) مه  (. هذه النقاط أ كال الممارسام الخاطئة التي يمارسها االرهاب  

 
 : هو  اعلى ه ئة فقه ة في العال  ااسالمي .  مجمع الفقه االسالمي -1

 

 : كل من ال ي ترك معك في العقيدة أو العرق أو الوغة أو الموطن اآلخر -1
 

 الحدث التاريخي أو المناسبة الوطنية  التاريخ  الرق 
 

 المعاهدة االردنية البريطانيةوقيع ت 0921 باط  25 0

 إعالن االستقالل وايام المموكة األردنية الها مية  0111/ آيار / 11 2

 الموك عبدهللا الثاني سوطاته الدستورية جاللة الموك الحسين وتسوم وفاة  0999 باط  1 3

 وحدة ضفتي األردن  0111 4

 ط مع الضفة الغربية االرتبافك  0911تموز  31 5

 إعالن تعريب ايادة الجيش العربي  0111 6

 إمارة  راي االردنتيسيس  0110/ آذار / 10 1
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  الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

 ؟تبني المملكة األردنية الهاشمية مسؤولية إبراز الصورة الحقيقة المشرقة لإلسالم   --11

ة بالمصيبي عل ه السالم بحك  المسؤول ة الروح ة واللا يخ ة المو وثة اللي تحملها ق استها الهاشم ة بشرع ة موصول 

 صاحب الرسالة .

  

 ؟حظي  رسالة عمان بإجماع أئمة المسلمين ومفكريهم على اختالف مذاهبهم  -0

                  ؟( من العلماء والقادة الدينيين والسياسيين  111أقر رسالة عمان  بمحاورها الثالثة ) أو 

 كل أساسا لوحنة المسلم ن .م وتشان ما و س ف ها من أفكا  تمثل  و  ايسال

 

 القت رسالة عمان صدً  وترحيبا عربيا وإسالميا ودوليا ؟ -1

   .بسبب منطقيتها ووضوحها في الدفاع عن اإلسالم الهللاحيح الذي ال ت وبه  ائبة 
 و التوحيدهألن أساس عالاة العبد باهلل تعالى  ؟يس للون اإلنسان أو عرقه أو جنسه أثر في إيمانه باهلل عز وجل ل -4

هللاوم  ◄الهللاالة  .    ◄من خالل  القائم عوى اإليمان باهلل عز وجل وبرسالة نبيه محمد حيث يتجوي هذا اإليمان 
 الح  ◄الزكاة .     ◄رمضان .   

 

 دعوة اإلسالم لالنخراط مع المجتمع اإلنساني المعاصر .                                   -5

 .ة وتقنمه يبراا حق قة ايسالم والمسلم ن من أ ل ايسهام في  ق  -أ

 .للعمل على تينين مشروعنا الحضا ع  -ج .تعب را صاسقا عن سالمة إيماننا وعقا ننا  -ا

 

 

 .؟   إيمانا بعالمية اإلسالم و موليته ل  تكن رسالة عمان موجهة للمسلمين وحده  بل خاطبت البشرية جمعاء -1
 
 ؟ صرنا الحاضر لهجمات شرسة من قبل أعداء مشرق العال  ومغربه  تعرض االمة اإلسالمية في ع -1

 بهدف ت ويه اإلسالم واالفتراء عوى المسومين .  
  
             تعد فوضي االفتاء أحد عوامل الفرقة بين المسلمين .                                          -7

 طئة اللي ينلج عنها أشكال السلوك واألفعال الخاطئةتقوم بلضل ل النا  بكل أنواع األفكا  الخا -أ

 ألنها تخرج المسلم ن عن قواعن الشريعة وثوابلها وما اسلقر من متاهبها .  -ب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

 هدف بيان " رسالة عمان " إلى مصارحة األمة بما يواجهها من تحديات  --11
 العمل عوى ت ويه الدين والنيل من المقدسام . ◄       مة .تهديد الهوية وتفريق الكو ◄.    بين هذه التحديات ...
 

 بين المحاور الثالثة لرسالة عمان التي اجمع عليها علماء األمة وأكدتها المؤتمرات اإلسالمية ؟   -0
   أو ) التكفير (  واف تكفير المسومين بعضهم لبعض  -ا
 أو ) المذاهب (  اعتراف كل المسومين بعضهم ببعض  -ب
  أو ) الفتاوي ( واف أو عوى األال تعرية الفتاوى غير الهللاحيحة  -ج

  

  

 بين المبادئ االساسية التي تجمع بين المذاهب االسالمية الثمانية .  --3
 .وبين  القران الكريم كالم هللا  ب.  كوهم يؤمن باهلل سبحانه وتعالى واحدا احد .  .أ
 ب رية كافة وبسيدنا محمد هللاوى هللا عويه وسوم نبيا لو ج.
 كوهم متفق عوى وعوى اركان االيمان  و.    كوهم متفق عوى اركان اإلسالم الخمسة  .د
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  استهدفت تقطيع أوصالها) علل ( تعرضت الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها حتى وقنتا الحاضر لمجوعة من األخطار  -0

          مم به الحركام ال عوبية ضد اإلسالم والمسومين .ما اا -أ        ؟ ما األخطار التى تواجه األمة اإلسالمية ...

 .الهجمام ال رسة في عهللارنا الحاضر   -و     االستعمار  -د  التتار . -ج         الحروب الهللاويبية   -ب

 

 

                      لخدمة اإلسالم والمسلمين ؟                أو المملكة األردنية الهاشمية ما النهج الذي تبناه الهاشميون -5

  س الهيمات عن ايسالم -ج       وقف الليني عل ه .  -ا   نهيا يحرص على أبرا الصو ة الحق قة المشرقة لإلسالم  -أ

 

 ما المخاطر التي يتوقع أن تواجه األجيال الشابة ؟ وكي  نتجنبها ؟                                   -6

 مه  واللبع ة . -واانغالق      س -والبساس    ج -اليهل   ا -أ  مخاطر االنزالق في مسالك 

 

 ؟ عن  طريقبين كيف يمكن تحصين األجيال ضد اآلفات واألخطار االجتماعيةأو  حيث يتم تجنبها -- 

 . وإبعاسه  عن مهاوع الليرف المنمرة للرو  واليسن -إنا ة س وبه  بالسماحة وااعلنال والوسي ة والخ ر   ا -أ  

 

 

    ما صفات الداعية المسلم كما وردت في رسالة عمان ؟ -1

.     القنوة والمثل في النين والخلق  -ا.                     أن ين روا بحق قة ايسالم وق مة العظ مة عقول أ  النا الشابة  -أ

 ة وفي أ  اق العال  الخ ر والسالم والمحبة بنقة يبثون ب ن أفراس األم -د              .ألمة سينها السمح الم سر يقنمون ل  -ج

 يؤلبون القلوا وا ينبرونها  -ا                     ييمعون وا يبرقون  -و

 

 

    توح ن األمة وباللالي تقويلها ؟  ما أثر المترتب على اعتراف المسلمين بعضهم البعض -7

  
 

                                             مسلم في العالم ؟تعزيز تضامن مليار ومائتي مليون ما الهدف من  -9

عن حركة الميلمع اينساني   وتأك ناب لنو ه  في بناق الحضا ة اينسان ة   والمشا كة في تقنمها في  سع تهم شه  اللب

 .عصرنا الحاضر

  

  

  ، اذكرها؟، اذكرها؟دعا مجمع الفقه اإلسالمي المسلمين إلى القيام بعدة أمور ) مطالب ( دعا مجمع الفقه اإلسالمي المسلمين إلى القيام بعدة أمور ) مطالب (    --7474

  إننا ننعوا إلى نبت الخالف ب ن المسلم ن وإلى توح ن كلمله  ومواقبه إننا ننعوا إلى نبت الخالف ب ن المسلم ن وإلى توح ن كلمله  ومواقبه   --أأ

  تعزيز اللضامن ب ن شعوبه  وسوله تعزيز اللضامن ب ن شعوبه  وسوله       --احلرام بعضه  بعضا .            جاحلرام بعضه  بعضا .            ج  --اا

 أا يلركوا مياا للبلنة ولللنخل ب نه  .أا يلركوا مياا للبلنة ولللنخل ب نه  .  --وو          تقوية  وابط األخوة اللي تيمعه  على اللحاا في هللا .تقوية  وابط األخوة اللي تيمعه  على اللحاا في هللا .  --سس

 

 

 ؟                  بين نتائج المترتبة على االلتزام بالمذاهب وبمنهجيتها واالعتراف بالمذاهب -11

 ااعلنال والوسي ة واللسامح والرحمة ومحاو ة اآلخرين .

 

 وضح على ماذا يقوم المنهج اإلسالمي في تحقيق التنمية الشاملة كما اكدتها رسالة عمان.        -12 

 ية الملواانة باليوانب الروح ة وااقلصاسية واا لماع ة .يقوم عل العنا -أ

 ااهلمام بحقوق اانسان وحرياته األساس ة   وتأك ن حقه في الح اة والكرامة واألمن   وضمان حا اته األساس ة. -ا

ص غ وآل ات  ااسلباسة مما قنمه الميلمع اانساني من -س   إسا ة شؤون الميلمعات وفق مباسم العنل والشو ى . -ج

 لليب ق النيمقراط ة . 
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 ؟عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان  اذكر القواعد التي نظمت فيها رسالة عمان اذكر القواعد التي نظمت فيها رسالة عمان   --0101

 ؟بين القواس  المشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشركما اكدتها رسالة عمان  أو أو   --
 الوفاء بالعهود   -1          الجوار حسن -1        العدل -1       السالم  -1      وحدة الجنس الب ري  -0
  
 

     بين أنواع العالقات القائمة على المبادئ والقواعد الناظمة للسلوك اإلنساني كما وردت في رسالة عمان ؟  -01
 تعالاة المسومين بغيرهم ل اآلخر -3عالاة اإلنسان بيخيه اإلنسان      -2  عالاة العبد باهلل تعالى  -0

 

  دف من تطوير مناهج إعداد الدعاة  ؟     ما اله -75

 .بهنف اللأكن من إس اكه  لرو  ايسالم ومنهيه في بناق الح اة اينسان ة   -أ

 بايضافة إلى إطالعه  على الثقافات المعاصرة ل كون تعامله  مع ميلمعاته  عن وعي وبص رة .   -ب

  ايسالم بيريقة عمل ة سل مة سون ضعف أو انبعال. قها أعناوايفاسة من ثو ة ااتصاات لرس الشبهات اللي يث ر  -ج

  

  

وأقرها واتفق عليها العلماء المشاركين في وأقرها واتفق عليها العلماء المشاركين في   فتو  شيخ األزهرفتو  شيخ األزهر  ما الفئات التي ال يجوز تكفيرها وفقاً لما جاء في ما الفئات التي ال يجوز تكفيرها وفقاً لما جاء في   --0101

  مؤتمر مجمع الفقه االسالمي؟ مؤتمر مجمع الفقه االسالمي؟ 
أهللاللحاب الفكللر السللوفي  -ج  لتهللاللوف الحقيقللي مللن يمللارس ا -ب     أهللاللحاب العقيللدة األ للعرية   -أ ل  تكفياار ال يجااوز
   أي فئة من المسومين تؤمن باهلل وبرسوله  -د       الهللاحيح 

  

االسال  المسلمين  الذي نتشرف باالنتساب اليه؟اليه  اذكر ابرز ما يدعوا  -01   

  اإلسهام في راية وتقدمه و المجتمع اإلنساني المعاهللاروالم اركة في  االنخراط -0

  ن مع كل اوى الخير والتعقل ومحبي العدل عند ال عوب كافةالتعاو -2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الخامســـــــــؤال الســــــــــــــــــــــــــــــــ

     أكمل الفراغ بكتابة الجمل الصحيحة ؟ أ(    

 ) عرف (                                                                الحسن والقب حاطلق المعتزلة على الخير والشر اسم  -7

 ) عرف (                                         قالحوما لالنسان على غيره يعني  الوا ب ما على االنسان لغيره يعني -0

 ) عرف (       مه                                                                   االيثار االهتما  بخير اآلخرين هو -1
 ) عرف (تعني اإلمهال إلى وام الميسرة  نظرة إلى ميسرة -0

 عرف ()                                                                                         اآللة يعنياألرجانون لفظ يوناني  -5

 )عرف (                    مه        سماحة النبز يتقبل ما يجري به القدر من خير أو شر بالرضي والتسليم هو  -1
 ) عرف (                                              السكبتيكية أول مدرسة فلسفية ترتكز بشكل أساسي على الشك هي -7

 ) عرف (       مه                    ريحيةاال يعني وز عن أخطائه االتعامل الحسن المريا مع اآلخرين ، والتج -7

 ) عرف (          

 ) عرف (                                                                الخرافات وااساط ر وتعني الميثولوجيا اإلغريقية -74

 ) عرف (                                                    مهم             

 ) عرف (                                                                              ميول االنا ورغباتها يعنيالعقل الباطن 

المنطق وسيلة التفكير الموضوعي  يعني  -01
الناس الماديونلذي يؤمنون بالحواس الجسدية فقط ه   االناس  -01
                                        يسمى مواطن الذي يعيش في وطن وينتمي إليه سياسيا وأخالقيا -01
         الواقما يعبر الفرد من خالله عن مشاعره تجاه الوطن الذي يعيش فيه وينتمي إليه يقصد به  -76

 يعنى النقد البناء  إبداء اآلراء وضعها في خدمة المجموع  -01

 حمع التمنيات لكم بالنجا
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