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 الوحدة االولى من الثقافة العامة للتوجيهي
 الدرس االول

 ) الحقيقة والمعرفة (
 

 ؟من األدنى إلى األعلى ان ) عناصر االنسان ( مم يتكون االنس -1س
كو  ويت ور  أ: هوو الجو ا ال ول الموادل وال يووانل ل نسوان الوسل يتون س وي و الجسدأالجسم  -1

دمووار الجسووم وان صووالل عوون الوون س  فووالمو  . ، وهووو األّوو و سووموا ويوو و   ووالمو   ويمووو 
 .وهو الكون المادلالشهادة (  فل االس م ) عالم وعالم الجسد والروح اللسين ال يتأثران ،

، وهل أسمى مون الجسوم ، : وهل االنسان ن سل وشخصيتل التل تجع  منل فردا ممي ا  الن س -2
وهوو أسومى مون العوالم  (عوالم ال ور  ) وعالمهوا سب أف طون  جسم االنسانمو  وت قى  عد 
 . المادل

)    الموراد هنوا وهول :         نل : وهوو : ولها معنيان ، االو  : )  ياة الجسم ( والثوا الروح -3
الشاهد الداخلل للن س والجسم معا وهل الن خة االلهية فل االنسوان ( . والوروح تتسوامى علوى 

عوالم )النها خالدة وغير مقيدة  الشخصية والم وددا  ال رديوة وعالمهوا )فسور( الن س والجسم 
ألنول  وين يودلو   فسوور( ) وهوو عوالم علوولو علوى العوالم الوسل ي توول علوى األن وس (الملكو 

 .وي تول على أروح المخلوّا  كلها
 
 ما صلة الن س  الجسد ؟ -2س
خس ّراراتل وت كر عنل وت قى على صلة معل )كشواهد تتكصلة المل   مملكتل فهل تت كم  الجسم و 

 داخلل( . 
 
 عدد اج اا الن س  النس ة للدين االس مل ؟ -3س

 الن س االمارة  السوا . -1
  اللوامة .الن س  -2
 الن س المطمئنة . -3
 
  م ش ل ) اف طون ( الصراع  الن س ؟ -4س

( فهمووا اهما يمثوو  )الوون س االمووارة  السوووا( واالخوور يمثوو  )الوون س اللوامووةشوو هل   صووانين ا وود
يتعاركان لجور عر وة فول اتجواهين مختل وين والسوائ) رمو  ) للون س المطمئنوة ( وال تصو   الون س 

و  كموا يقوو  أ (الون س اللواموة ( ان تتبلوب علوى )الون س االموارة  السووا المطمئنة اال اسا ّودر  )
 اف طون : )  تى يتخلى ال صان الشرير عن شهواتل ( 

 
 . مهمة السائ) صع ة و شائكة )فسر(  -5س
 . ألن ا د الجوادين ن ي  ومن اص  وعرق طيب واالخر  عكس ص اتل  
 
 ل اضر ؟ م يُعرف ) ال صان الطيب ( فل الوّ  ا -6س

 يُعرف  الضمير.  
  
 عدد اج اا الن س عند ) فرويد( . -7س

  الن س المشتهية . .1
  األنا . .2
  يا .لاألنا الع .3
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 ما ال رق  ين تش يل اف طون وفرويد ؟ -8س
جوو اا الوون س عنوود ) فرويوود ( تتوافوو) موو  ) أف طووون ( إال أن ) فرويوود ( لكونوول مل وودا لووم يتخيوو  أن أ

 ص   مطمئنة وترج  إلى ر ها .)الن س المشتهية( ّد ت
 

 عند فرويد عند أفالطون أجزاء النفس في اإلسالم

 األنا العليا ال صان الطيوب اللوامة

 األنا ال صان الشورير األمارة  السووا

 المشتهيوة السوائ) المطمئنة

 
 ل نسان مرك ان ادراكيان . اسكرهما . -9س

 ( ف ل االخرة جنوة للن س وجنوة للروح . الن س والروح ) ولمن خاف مقام ر ل جنتان

            
 الدرس الثاني  
 (  ) كيف يعرف االنسان                                         

 
 . عدد مصادر المعرفة -1س
 . المعرفة الرو ية .3. المعرفة الن سية.          2. المعرفة الجسمية.        1   
 
 ؟ للعالم المادل لجسمية م تكون المعرفة ا -2س

العينووين واالسنووين واالنووف والتووسوق  وهوول المعرفووة عوون طريوو) ال ووواس : موون خوو   اكدرا  ال سوول
 . وال س

 
  م تكون المعرفة الن سية ؟ -3س

)    من خ   ث ثة طرق لطي وة رئيسوة وهول الوسكاا واكرادة والعاط وة ويسوميها علمواا الون س  والن م 
 وكية ( و ) العاط ية ( .اكدراكية ( و ) السل

    
 كيف تُعرف ن س اكنسان ؟ -4س
 من خ   فهم ال قيقة ، ومن خ   إرادة الخير ، ومن خ   المشاعر ال اضلة .  
 
 : السكاا واكرادة والعاط ة ؟ صيغ الملكا  المعرفيوة ما مهمة ك  من  -5س

 هل إدرا  ال )  مهمة السكاا. 

 ة االختيارهل ممارسة  ري ومهمة اكرادة. 

 والعاط ة تنمو م  اكنسان منس الوالدة وي ودأ الوسكاا ، م  ة ما هو خير وجمي   ومهمة العاط ة
 .واكرادة  النمو  عد الوالدة 

 
ان عون ال يووان وت سوور سوهول التول تميوو  اكن فسور : الملكا  الث ث )السكاا واكرادة والعاط ة( -6س

 لماسا هو خلي ة   فل األرض .
ن اكنسان هو المخلوق الو يد السل يمتل  السكاا القادر على ال كم  موضوعية كاملة وعلوى أل .1

 معرفة ال قيقة .
 هو الو يد السل يمتل  اكرادة القادرة على التركي  الكلل وعلى ال رية الكاملة . .2
 .الم  ة الصادّة وفضيلة  ب الخير اكنسان هو الو يد السل يمتل  العاط ة القادرة على .3
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 .  ينهاللملكا  المعرفية صيغ معينة .  -7س
 : ّد تكون اكرادة صا رة أو جاهدة  اهدة أو عاملة . اكرادة .1
 : ّد تكون العاط ة   وا أو رضى متأملة أو متوكلة . العاط ة .2
م وهوو شوعورل السكاا .3 م أو إ ساسوا سوا م وهوو موضووعل أو  دأ م منطقيوا ،  : ّد يكون الوسكاا إدراكوا

 ويل  الملكة اللبوية التل ت ر  السكاا وتتي  للناس االتصا    عضهم ال عض . وال  د من التن
 

 نواع السكاا .اسكر أ -8س
 اا والسكاا االنتقادل .ع ول والسكاا التخطيطل والسكاا ال نو الالسكاا الن رل والسكاا العملل والسكاا   
 

 ل ن و الماضل ؟ما السكاا السل يتوجل ن و المستق   وما السكاا السل يتوج -9س
 .سل يتوجل ن و الماضل هوالــساكرةالــسكاا السل يتوجل ن و المستق   هو الخيا  والــسكاا ال  

 

 ملكا  الن س المعرفية هل التل ت سر س ب تميو  شخص عن آخر . وض  سل  . -10س
واد ملكا  الن س المعرفية تتطور فل ك  شخص  طريقة مختل ة   يث ت ر  مواهب مختل وة فول مو

مختل ة والمعرفة ال قيقية تتطلب  ب الشلا والرغ ة فيل . فالت ميس السين ي  ون مادة ويرغ ون 
 فض  من الت ميس السين ال ي  ون هسه المادة وهسا سر النجاح .أ س  الجهد فيها يكون أداؤهم  
 
  يون اّسام المعرفة الرو ية . -11س

ألنهوا مون خوار   )فسوور( ع وم معرفوةأ لل شور وهوو : وهو كو م   المرسو  الو ل ) التن ي  ( .1
عليول والو ل ُمن   على األن ياا و وفاة سيدنا م مد وتأتل م  الو ل من   تعالى ، اكنسان 

 أُّ    اب الو ل . الص ة والس م
 
: ومصدره من   تعالى وهو معرفة ص ي ة كاملة لألشياا علوى  قيقتهوا علوى عكوس اكلهام  .2

تل مون اكنسوان . ولوم يُبلو)  واب اكلهوام  توى اليووم لكنول متواح لو عض الخاصوة مون المعرفة ال
م وفيل ّا  تعالى علوى لسوانل : ) وموا فعلتول  الصال ين مث  سيدنا الخضر وهو ليساألتقياا  ن يوا

 ط  عليل ص را ( .لم تس عن أمرل سل  تأوي  ما
 

ويقوو  داخوو  الق ووص الجسووم ام موون : ولوول معنيووان : األو  : هووو القلووب الووسل يشووك  جوو االقلووب  .3
وهووو : القلووب الخ وول أو  –وهووو مووا يهمنووا هنووا  –الصوودرل ويضوود الوودم . وأمووا المعنووى الثووانل 

ويوصووف القلووب :  ووالعين الثالثووة  ووالن س  ةاللطيووف وهووو الوسوويلة التوول توور ط المعرفووة الرو يوو
م  الجسوور الووسل يوور ط  ووين الوون س والووروح  ويصوو  إليوول ،  ، والووسل يعلووم  عووين اليقووينوأ يانووا

 . عليل الس ماألص ياا كالخضر 
 : وللعق  فل اللبة ث ثة معان   المتا ة لك  ال شر: وهو المعرفة الرو ية  العق  .4

 السهن : يد  على السكاا أو الوعل أو إدرا  الن س . .أ 
 ستخدم ال  س ة هسه الكلمة .املكة المنط) و .ب 
الجسوم .  ى أعمواق الون س  توىهو إشعاع مون المعرفوة يوأتل مون الوروح ع ور القلوب إلو .  

فعندما يكون هسا الشعاع ) ن س مستوى القلب( يمكننا أن نعت وره القلوب وعنودما يكوون 
) ن س مستوى الن س( يمكننا أن نعت ره )إ ساسا  قيقيا( ي ودنوا  المعرفوة الشخصوية 

 عليوول الصوو ة والسوو مفوول هووسا يقووو  الن وول وهووسه هوول فراسووة المووؤمن و صوويرتل و، 
( ، ولوو كوان العقو   مسوتوى الجسوم فإنول سة المؤمن فإنول  ن ور  نوور  ا فراا سرو:)

 يولد غري ة  يوانية .
 
السو م و الصو ة مثو  إ وراهيم وم مود عليهموا : وليس  مقتصرة علوى االن يواا الرؤيا الصال ة .5

 وتكون  عد ص ة االستخارة. تكون لبير االن ياا من الصال ينفقط    
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د المؤمن  معرفة  قيقية .فسور : الرؤي -12س  ا الصال ة تستطي  أن ت وو
ألن المسوولمين الووسين يواجهووون مسووائ  شووائكة يسووتطيعون أن يوودعو   طل ووا للرؤيووا موون خوو         

 االستخارة كل يرشدهم  ما ي علونل .
 
 ، وويون ن وورة ال يلسوووف األلمووانل ) إيمانويوو  كنوو  ( فوول كتا وول ) نقوود العقوو  الم ووض ( للقلووب  -13س

 وما غلطتل ؟ وكتا ل )مقدمة نقدية( ،
ألنهم لم يخ روه  أن سهم أو عرفوا أ دا  ومعل آخرون )فسور( كان أو  شخص ّد أنكر وجود القلب    

م وأن خ ره .  ( التول قايالميتافي ) وجاد  فل أن معرفة األشياا فل  د ساتها مست يلة ومتناّضة منطقيا
م  م . كووان )كنوو  كانوو  عقيوودة هووسه المعرفووة كانوو  ك مووا م موون نا يووة وا وودة هوول أن المعرفووة فارغووا ( م قووا

ال تمل  أ دا أن ت رر ن سوها مون  ألنو الن س )فسور(الم اشرة أو الم ضة مست يلة على مستوى الن س
 م اهيمها المس قة .

 
مول ( أو عدم علالقلبا غلطة ) كن  ( فكان  فل افتراضل أن مجرد عدم امت كل مث  هسه المعرفة )أمو   

 أ د يمتلكها فإن أ دا ال يستطي  ال صو  عليها كمن لم يسهب إلى الصين ولم يعرف أ ودا سهوب إليهوا 
فيقو  : إن الصين ليس  موجوودة فوالروح لهوا معرفوة م اشورة ألنهوا توأتل مون   تعوالى وتوجود علوى 

 مستوى مختلف عن الن س .
 
سموا  واألرض واخت ف الليو  والنهوار ... ما معنى يعقلون فل ّولل تعالى : ) إن فل خل) ال -14س

 آليا  لقوم يعقلون ( ؟
 تد ر األمور  إ قائها فل أسهاننا من دون أل ت كير منطقل فيها ومن ثم فهمها ال إراديا . 
 
 ما المقصود  العق  ال اطن ؟ -15س
 التل هل مشبولة  ال ديث .هو ميو  األنا ورغ اتها ، وهل ج ا من الن س    
 
 ا المقصود  البري ة ؟ م -16س
 . تا  إليها لل قاايمن خ   العق  يمن    تعالى ال شر وال يوان المعرفة ال طرية التل  
 
 فسور : الروح لها معرفة م اشرة . -17س
 ألنها تأتل من   تعالى .     
 لص ة االستخارة ؟ المسلممتى يلجأ  -18س

 إسا واجل مشكلة شائكة .
 
 اللجوا لص ة االستخارة ؟ما شروط  -19س

م . .1  أن يكون المرا مؤمنا
 أن تكون  اجتل  قيقية وليس  مجرد رغ ة فل مشاهدة الرؤيا . .2
 أن يستن د ك  الوسائ  االخرى فل    المشكلة كالت كير واالستشارة . .3
 أن تكون النية يتق   الجواب مهما كان . .4

 
  م توصف مع م المناما  ؟ -20س
نوووع موون ) األسووترجاع العقلوول ( و ) است ضووار للمعلومووا  ( التوول تتضوومن أضووباث ا وو م وهوول     

 السكريا  والعواطف .
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ليل وسلم : ) الرؤيوا مون   والُ لأوم مون الُ لأم فل ضوا ّولل صلى   ع م تختلف الرؤيا عن  -21س
 الشيطان ( ؟

 الرؤيا تتسم  شدة وضو ها وص ائها . .1
 جر .ت دث فل ل  ا  م اركة مث  وّ  ال  .2
م فل استيقا   عد انتهاا الرؤيا .أيكون المرا  .3   يانا
 ااا  م اركة كاألن ياا والم ئكة .فيها إي  .4
 ت دث لهدف يتسم  الر مة وال شرى . .5

  تشبيهات قصة الكهف ألفالطون

 العالم المرئي .1

 السجن   

 النار التي في الداخل .2

 قوة الشمس    

 الظالل .3

 ديةالمعرفة الجسمية او الحواس الجس   

 الدمى .4

 المعرفة النفسية   

 المعرفة الحقيقية .5

 المعرفة الروحية   

 البشر المقيدون  .6

 الذين يؤمنون فقط بالحواس   

 الناس الذين خرجوا من الكهف .7

 االنبياء والرسل والفالسفة 

 24صفحة في القرآن الكريم على ماذا تدل قصة سيدنا إبراهيم  .8

 معرفة جسمية  –الكواكب   

 رفة نفسيةمع –القمر   

 معرفة روحية  –الشمس   

====================================================== 

 الدرس الثالث
 ) طبيعة المعرفة (

 
 ما معنى أن ) ال قيقة مطلقة  ط يعتها ( ؟ -1س
وأن  قيقووة الشوولا موجووودة  شووك  مسووتق  عوون ، يعنوول أن الشوولا ال قيقوول هووو  قيقوول  شووك  تووام   

 والت كير  شلا ال يؤثر فل  قيقتل . ، ها ما عدا معرفة   تعالىالمعرفة كل
 
 : الكسب يعت ر إسااة هلل تعالى . فسور -2س
 ألن   تعالى هو ال ) وألن مصدر ال قيقة هو   تعالى .  
 
 كيف نعرف إن كان ما نعتقده هو ال قيقة أم ال ؟ -3س
ن س  ودرجا  مت اوتوة شوريطة ان تكوون الون س عاّلوة ال قيقة ت رض من خ   ط يعتها اليقين فل ال 

 وعلى فطرتها .
 
ف مدرسة  -4س  . ) السك تيكية (عرو
 ترتك  على أساس الش  .يقية لل لس ة رسميوة إغرمدرسة  أو  هل  
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 ك تيكية ( ؟س م جاد  اص اب مدرسة ) ال -5س
 ، ن يمتنو  مون ال كوم علوى ال قيقوة ما أن المعلوما  ّد تتأثر  المن ورا  والشكليا  ف   د للمورا أ  

م من نا ية فكرية وينعم  الرا ة .أوعندها يكون   مينا
 

 لمعرفة ؟إلى اماسا اّترح الم كر ال رنسل ) ديكار  ( للوصو   -6س
م ال يمكن الش  فيل   الش  كمنهج فلس ل( . مل هسا )وّد سُ  ، الش  فل ك  شلا إلى أن نكتشف شيئا
 

 ر  ( فل النهاية ؟ماسا استنتج ) ديكا -7س
ن اليقين هو أنل كان ي كر وهو يش  وهسا يعنل فل النهاية أنل موجود وكان  مقولتل المشوهورة : ) إ 

 أنا أفكر إسام أنا موجود ( .
 

 التل توص  إليل ال يلسوف ال ريطانل ) دي يد هيوم ( ؟  )ة ما المقصود  ـ ) األنان -8س
م    ألننووا ال نملوو  سوووى ، موجووودام فعوو م  الشوولاأو  تووى إسا كووان إن الموورا ال يسووتطي  أن يعوورف شوويئا

 تصورا  ّام  عقولنا  تص يتها وتعديلها وترتي ها .
 
 ينتقد الكثير من ال  س ة آراا ) ديكار  ( و ) هيوم (  أنها منافقة وغير ص ي ة . -9س

 وض  سل  .
ويشوور ون عنوود ، لشووعور  ووالجوع ألن أت وواع موودارس الشوو  والشووكوكية كووانوا يتنوواولون الطعووام عنوود ا  

أنوا أشو  أن العوالم ، ولم يقو  أ ودهم : ) الشعور  العطش دون أن يشكوا  أنهم كانوا جوعى أو عطشى
موجود لسل  سوف أسم  أن يتم  رّل مث  الن ل إ راهيم أو أن أّدم ن سل أض ية مثو  أ نول ، اللوسين 

 امتلكا الشجاعة لتط ي) ّناعتهما ( .
 

 ص اب ن رية الش  ؟أاّض ما س ب تن -10س
وآمنووا ، أن سهم  كتا ة ما كانوا ي كرون  ل وإخ ارنا عنول  تع واإن هؤالا ال  س ة الم عومين ّد أ   

  وجود أُناس آخرين ل ع  سل  فالش  هو أفتقاد اليقين .
 

 ما شروط الن س الخالدة التل تواجل يوم ال ساب ؟ -11س
م وعاّ م و      فاض م .أن يكون المرا سكيا
 

 على ماسا يد  الشعور والتسوق والسم  والشم عند المرا ؟ -12س
م وال تكون م ي ة فل الجسم السليم  تى لو أخطوأ العقو   تد و    م وتعم  آليا على أن ال واس موجودة  قا

 فل ت سيرها .
 

 رها .ّارن  ين اكرادة و ب شلا ما عند األشرار وعند الصال ين من  يث خير األشياا وش -13س
إن األشرار و تى الناس العاديين الخطائين يمكن أن ي  وا األشياا السيئة ، ويرغ وا فيها ، إال أنول    

فول شولا موا فهوسا الشولا صوال  ، وعنودما ي وب شويئا فوسل  ألن هوسا الشولا ن يو   عندما يرغب ن ولو 
 وجمي  .

 

 م  التوضي  .من األدنى إلى األعلى اسكر درجا  اليقين  -14س
م : هووو  اليقووين علووم .1 م  قيقيووا  يقووين الوون س فقووط ولوويس  وواليقين الووسل يبوووص فوول  أن تعوورف شوويئا

 أعماق الن س  تى القلب .
 : وهل عندما ت دأ الن س  الن ر  عينها الثالثة أو ) العين الخ ية ( وهل القلب . عين اليقين .2
سين انتقلوا إلى الودار : وهو عندما يكون المرا مبمورام  ال قيقة  شك  كلل وتام كال  ) اليقين .3

 اآلخرة وهسا هو اليقين المطل) .
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 ما معنى اكيمان  المعنى العام ؟ -15س
 أن نعرف أن   تعالى موجود ونتوك  عليل .

 
 ما معنى اكيمان  الم هوم الخاص كما فل ال ديث الشريف ؟ -16س

 ( .) أن تؤمن  اهلل وم ئكتل وكت ل ولقائل ورسلل وتؤمن  ال عث اآلخر 
 
 ) اكس م ( .من األدنى إلى األعلى  دد درجا  الدين  -17س

 : وهو االستس م هلل واكسعان لل دون إيمان عمي) . اكس م .1
 : فيتعدى العق  ويص  إلى القلب . اكيمان .2
كأن  تراه فإنو  إن ال توراه فإنول يورا  ( وهوسا يتوافو) مو   و) اليقوين    : ) أن تع د اك سان .3

 كأنل يرى   تعالى . الع د مبمورام ومسهوالم ويكون فيل 
 
  ين درجا  اليقين و ين درجا  الدين فل اكس م. وا ن -18س

 علم اليقين يمثو  اكس م . .1
 عين اليقين يمثو  اكيمان . .2
  )و اليقين يمثو  اك سان . .3

 
 اكيمان ي داد وينقص . وض  سل  . -19س

نسان من  سنا  أو سيئا  ألن القلوب كالسورا  والخطيئوة وينقص  سب أعما  اك اكيماني داد   
كالصدأ على سل  السرا  واألعما  ال سنة هل المادة الم يلة لصدأ السيئا  واكيمان هو نور سلو  

 السرا  .
 
 أو على ماسا يعتمد اكيمان ؟ ه  يعتمد اكيمان على السكاا ؟ وض  سل  . -20س

 ، ولكن على  الة الن س للمورا وأعمالول السوا قة طووا   ياتول ، اكيمان ال يعتمد على السكاا فقط 
م فل أمور ويكون كافرام  م  ، فقد يكون المرا سكيا وهوسا ي سور  ، ولكون إيمانول ك يور ، وّد يكون  سويطا

 يئا  .وتجنب السو ،وفع  الخير، عليل  الص ة ، قول إيمانل إسا أراد المرا أن يُ 
 
 الي يد . : الك م فل الدين و ده فسور -21س
م إلى جيد من غير أفعا  صال ة .      ألن ال ديث ال يُبيور أمرام سيئا

 
 الدرس الرابع

 ) نماذج المعرفة المتعددة (  
 

 .م  التوضي  المعرفة نماس   عدد -1س
: وتوأتل مون اكيموان والودين وتنبورس فول القلوب والوروح وتمون  عوين اليقوين  المعرفة العلوية ( أ

 و ) اليقين .
ألنها ترتك  على المعرفوة المن ودرة مون : وهل الو يدة التل تمن  علم اليقين  عرفة األكيدةالم  ( ب

ويتضوومن هووسا النوووع موون المعرفووة م ووادو الرياضوويا  والمنطوو)  ، ط يعووة   أو موون الووو ل
 .التل تن ث) من الو ل كتقدم ال من والمو  وال تميا  

علوووى اكطووو ق ألنهوووا ليسووو  أكيووودة فقووود تكوووون                      : ولكووون ال تعت ووور معرفوووة  المعرفوووة التجري يوووةجوووـ( 
 ص ي ة أو ال تكون وهل أساس الط يعة والتكنولوجيا ال ديثة .
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 اسكر ّاعدتل المنط) الرئيسيتين م  المثا  . -2س
م فوول وّوو  وا وود وفوول  ألو  أن: وهوول  ّاعوودة التنوواّض .1 م وخاطئووا طوورح ال يمكوون أن يكووون صوو ي ا

ن الشلا ال يمكن أن يكون وال يكون أو تكون لل ص ة وال تكوون لول فول وّو  أو، مقدار وا د 
 وا د وفل مقدار وا د .

م أ: وهل ّاعدة الثالث المرفوع  .2 وأن الشولا ، ن أل طرح يجب أن يكوون إموا صو ي ا أو خاطئوا
 يكون إما موجودام او ال يكون وإما لل ص ة أو ال تكون لل ص ة .

وّاعدة ، تد  على أن ال قيقة تأتل من ال )  فقاعدة التناّض) فسور(  وهاتان القاعدتان ص ي تان
  أخرى سوى أن يكون أو ال يكوون ية ال قيقة أل ال توجد ا تماالئنهاال تؤكد على  الثالث المرفوع

 ، وتعكس ال نهائيوة ال )و .
 

أن تكون ص ي ة و : ع ارة ) أنا فل األردن ( وف) ّاعدة التناّض يمكن ن المثا  على ك  القاعدتي
م ( وفيموا يتعلو)  الصو ا  ال يمكون القوو   االثنتوينيمكن أن تكون خاطئة ) وليس  ن لودلو صو ة إمعوا

ووف) القاعدة الثانية فإن هسه الع ارة إما أن تكون ص ي ة . وليس لدلو هسه الص ة فل وّ  وا د 
ة للصو ا  يجوب أن تكوون أو خاطئة ) وليس أل شلا آخر ( وال يوجد لها ا تماال  أخرى و النسو 

 لنا هسه الص ة أو ال تكون لنا .
 
   م  المثا  .وضو ؟( غير واض ةه  يمكن تط ي) المنط) على الم اهيم غير الم ددة )   -3س
لوويس ألن القاعوودتين غيوور  ، فوول هووسه ال الووة ال يمكوون تط يوو) ّاعوودتل المنطوو) علووى هووسه الم وواهيم  

 يمكون أنفمث م ال . وّد تطرح أفكارام ال معنى لها، م ددة  ص ي تين    ألن مث  هسه المصطل ا  غير
م أصل  أو غير أصل  : نقو   ألن  عض الناس ّد يق  فل الوسط . إن ف نا
 
  يون معنى االستن اط م  المثا  . -4س
م إنسان . ك  إنسان يموو      هو استخدام مقدمتين منطقيتين من أج   ناا خاتمة فمث م نقو  : إن ف نا
م سوف يمو  فل النهاية   .ف  ل النهاية ولسل  فإن ف نا
 
 ما م هوم المنط) ؟ -5س
م ي تول على أل معلوما  وليس ج اام من السكاا ويعتمود وهو وسيلة للت كير الموضوعل    ليس علما

 على الطرو ا  األولية التل تُ أنى عليل الخاتمة .
 
 ه  المنط) معارض للدين ؟ وض  سل  . -6س

م للودين  و  هوو مجورد أداة م ايودة يمكون أن تُسوتخدم لصوال  الودين )ليس الم مون خو   نط) معارضا
( أو ضوود الوودين ) موون خوو   طرو ووا  خاطئووة ( . وألن ّواعوود المنطوو) صووال ة طرو ووا  صوو ي ة

 فهل من هسه النا ية تخدم الدين .، تعكس ط يعة ال ) و
 
ف  أرسطو . -7س  عرو
 وع ور عن ن سل من خو   شورو ا  فلسو يوة ،،م ادو المنط) هو سيد المنط) وأو  من ع ور عن  

م لسإسكندر الع يم )وكان أرسطو تلميسام ألف  وّود ، سو القرنين (  سب  عض الم سورين طون ومعلما
مالوول فوول المنطوو)  ووـ عأى مو نوول خلوو) الكووون . وس ووأ  وا وود و نو أو، آموون أرسووطو أن الوون س خالوودة 
  الط يعة .)اآللة( ودرس الكثير من علوم 

 
 فسور : يعت ر أرسطو وأف طون أ ولو ال لس ة والعلوم . -8س
لم يتركا علما أو  ق  دراسة إال   ثا فيول مون علوم الكوون إلوى علوم األ يواا إلوى السياسوة إلوى علوم     

 الن ا  إلى ال لس ة واللبويا  .
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 فسور م  المثا  : ليس ك  شلا غير ملموس يُ سور ماديا . -9س
  شلا غير ملموس ماديا أو ال نستطي  رؤيتل غير موجود ، فمث  توجد األسما  فل ال  وار ليس ك  

 ، وأن عدم رؤيتها  س ب ال عد ال ين ل وجودها .
 
 س مية فل البرب ؟ما تـأثير العلوم اك -10س
ر وأسهم  فل تطوير علم ال ل  الرياضيا  والج و ، جمع  الم تويا  ال كرية لسإغري) والرومان  

اسوت اد  منهوا ، سهم ا ن رشد وا ن  هر وا ن سينا والرا ل فل دراسة الطوب  أسواليب أو ، ......
؛ تووى ّووا  األميوور تشووارل  : ) كووان العووالم اكسوو مل فوول العصووور الوسووطى موون أورو ووا  تووى اليوووم 

م ا دهر فيل العلم والمعرفة والعلماا .....(  .؟ أواسط آسيا إلى شواطئ الم يط االطلسل عالما
 
   العلوم اكس مية  أر عة معالم  ار ة اسكرها ؟تتميو  -11س

فضو   خلو)   أت قيو) معرفوة أو   وب العلومتم النهوض  هوا  والتقوى  أ ود دوافو  ث ثوة :  .1
 . من أج  ال شر لكسب الثوابأو  ، تعالى

ا يتوسكرون كوانوأو عن عالم البيب    ، لم ين ر العلماا المسلمون إلى العالم  مع   عن    .2
م أن   خل) هسا ال  الم وي قيل .عدائما

فلم تدوع علوم الط يعوة أنهوا  ، وليس ك دث  يولوجل ، يعت ر اكنسان خلي ة   على األرض .3
 تستطي  أن تكشف ك  أسرار اكنسان .

لم يدوع العلماا المسلمون مث  ا ون سوينا انهوم يعرفوون مون خو   ملكواتهم المنطقيوة فقوط  و   .4
قرأون القرآن لكونل المصدر األو  لعلم اليقين وكانوا يدعون   ويستخيرونل لينالوا كانوا ي
 ال قيقة .

 
 فرانسيس  يكون( ؟نجلي ل )ما السل صاغل اال -12س
م كموا ورد    صاغ ال ركة العلمانية لدراسة العالم الط يعل وتقوم على أن تاريد العلوم لم يكون دوريوا

أل رى ّصة تقدم طولل مون األسووأ إلوى األفضو  ومون التقهقور وال سواطة فل الكتب الدينية ولكنل  ا
 إلى التقدم والتعقيد .

 
 ؟ 1950ما أهم االختراعا  عام  -13س
 المسياع والهاتف واألف م والتل ا  والطائرا  والقنا   السرية ....  
 
 هم االختراعا  فل نهاية القرن العشرين ؟أما  -14س
 والمواص   السريعة...... اا واالنترن  والهندسة الوراثيةال اسوب والب و ال ض  
 
 علمانية وض  سل  . ختراعا  ال ديثة الل ثقافةاالد  أ -15س
رض  منتجووا  غموور  سووكان األ، والتقليديووة كال ووداوة  ةاالختراعووا  ال ديثووة علووى ال يووا ّضوو   

سويقا وطعموة السوريعة وم واألالم  وس البر يوة والكوكواكوالالتكنولوجيا وثقافتها العلمانيوة مثو  
 . دمانا عليهاإكثر أال وب وجعل  الشعوب 

 
 . العلم البر ل ال ديث ليس )علم يقين( :فسور  -16س
  و  مون، و ب المعرفة  سنن   ، و ب الخير للناس ،م ادو عليا للمعرفة النل ليس م نيا على    

 أج   يادة الما  والسلطة .
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 ل .وض  س فل ما يتعل)  ن ريا  العلوم ال ديثة .اليوجد علم يقين  -17س
مائوة نقطوة يمكون  دا وجود أن أكما لو ، ة معقدة وال يوجد س ب ي تم على نموس  ما عالط ي ألن    

)هسا مثا  علوى مسواندة المنطو)  قيم فكان هسا الخط س  ا للمائة نقطةلها على شك  خط مستوص
ّووانين نيووتن التول درسو  ألكثور أن  ي ا دائموا كموا ولكن هسا االمر ليس صو للعلوم التجري ية(
لوم تكوون  العلم ال وديث(وهوو أ وو) ن ّواعود نيووتنأ   فول القورن العشورين لوو ،مون موائتل عوام 

نوول ال يوجود علووم يقووين فول مووا يتعلوو)  ن ريووا  أيتضوو   و التوواللصو ي ة   ركووة كوكووب عطوارد 
 .نل يث تهاأ ل السل ي دو يالعلوم ال ديثة  رغم من الدلي  التجر

 
 كثر؟أم شرا أكثر أ اللعلوم ال ديثة خير ىالع م ىه   قق  القو -18س

، دويووة اس  يوواة م يووين ال شوور موون خوو   األفوول انقوو  ققوو  خيوورا فقوود موور واضوو ا ال ي وودو األ     
وجعلووو  السوووو ر والتنقووو   سوووه  ...أن وووف وأال يووواة صووو ية و وجعلووو وال راعوووة الم سوووونة ، 
   .واالتصاال  أسرع وأسه

علوى م يوين ال شور  ّضو  أنهواكموا  ، منا وسعادةأكثر أفلم تجع  ال ياة  كثر شراأ  العالم وجعل    
 عود  ال شوور عون الع ووادة أو أن ت تو  االمووم االخورى ، عوض االمووم ، وسووهل  علوى  فول ال وروب
 .  ولوث  ال يئة ، تعاطل المخدرا  والك و ، و اد  فل معدال  الط ق و والدين والعائلة

 
 وضو  : )إنو اكتساب العلم ال ديث وال صو  على التقنيا  ال ديثة واجب الجمي  ( -19س
ة التول تؤهلهوا للودفاع عون      ألن األمم التل ال تواكب العلم والتقنية ال ديثة ال تمتلو  الثوروة والقووو

 ن سها ضد اضطهاد األمم التل تمتلكها .
  
 ===========ى =======نهاية الو دة االول== ================ 
 
 

 تو ي  الع ما  على مقرر الثقافة العامة    

 الو دة موضوعها الع ما 

 األولى ال قيقة والمعرفة 14

 الثانية األخ ق االس ميوة 13

 الثالثة الهاشميوون 14

ان 9  الرا عة رسالة عمو
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 الوحدة الثانية
 األخالق اإلسالمية والمواطنة

 س األولالدر
 )األخالق اإلسالمية(

 ما معنى األخ ق لبة ؟ -1س
 . والِخلأقة  معنى ال طرة ة والمرواة والدينالسجيو    
 
 ما المعانل المستخلصة من م هوم األخ ق ؟ -2س

 الخل) يد  على الص ا  الط يعية فل خلقة اكنسان ال طرية على هيئة ص ا  مستقيمة . .1
 أص    عادة فل السلو  ، وتص   ط يعتل الثانية .اكتس   و األخ ق تد  على الص ا  التل .2
 إن لألخ ق جان ين ، جان ا ن سيا  اطنيا ، وجان ا سلوكيا  اهرا . .3
 
  دد م هوم األخ ق  سب اكس م . -3س
وت ديود ، لتن يم  ياة اكنسان ؛ هو الم ادو والقواعد المن مة للسلو  اكنسانل التل ي ددها الو ل   

  بيره على ن و ي ق) الباية من وجوده وهل ع ادة   تعالى . ع ّتل
 
 .  يون أّسام األخ ق -4س
 اتهم .ياألخ ق ال طرية : وت هر فل  عض الناس منس أو    - أ
األخوو ق المكتسوو ة : وهوول موون ال يئووة الط يعيووة أو االجتماعيووة الم يطووة  ووال رد أو موون الخ وورا   - ب

 والتجارب .
 
 األخ ق ؟ما شروط اكتساب  -5س
السل لديل اسوتعداد وّا ليوة فطريوة الكتسواب مهوارة معينوة  وجود االستعداد ال طرل ، فكما أن العضو  

 كسل  الن س ال  دو من وجود االستعداد ال طرل الكتساب األخ ق .
 
 فسور : األخ ق ال طرية ّا لة للتنمية والتعدي  . -6س
  على االستعداد ال طرل لتقويمل وتعديلل  التودريب والتعلويم ألن المولود يُولد على ال طرة ، وهسا يد  
. 
 
 إالم تهدف التر ية األخ ّية ؟ -7س
 إلى تكوين اكنسان الخيور الصال  .  
 
م تا وا    شخصيوة اكنسان الخيور فول : )فطوو ى لع ود جعلول    عليل الص ة والس م دد الن ل  -8س

 ديث .للخير مب ّا للشر( وضو  معنى ال 
 طريقل . عنم تا ا للخير : أينما يجد الخير يسعى إليل ويأمر الناس  ل وي ي  العراّي  

 مب ّا للشر : أن يكف عن ارتكاب الشرو .
 
 ما نتائج سوا الخل) ؟ وإلى ماسا يؤدل انعدام السعادة ؟ وما نتائج كثرة الهم ؟ -9س
إلى الشقاا والتعاسة ؛ ألن من أس اب السوعادة  سوا الخل) يؤدل إلى التعاسة وانعدام السعادة يؤدل  

 قم .تؤدل إلى السو  وجود الص ة ن سيا وجسميا ، وكثرة الهمو 
 
 ما أنواع األمراض الرو انية التل يش يها القرآن الكريم ؟ -10س
 االعتقادا  ال اطلة والعادا  المسمومة .     
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 انية .الرو  والعل فسور : القرآن الكريم يش ل األمراض  -11س
ألن القرآن اشتم  على ت اصي  األخ ق المسموموة ، وتعريوف موا فيهوا مون م اسود ، وأرشودنا إلوى      

  ها  اهرا و اطنا .األخ ق ال اضلة ، والم ادو التل تك ل لوّاية اكنسان من تل  األمراض إسا الت م 
 
 االرتقواا فول  للكموا  اكيمواناالرتقواا فول مراتوب ا عليول الصو ة والسو مفسور : ر ط الرسو   -12س

 درجا  ُ سن الخل) .
موصو  هو واكيمان ،  ألن السلو  األخ ّل النا   من المنا   األساسية للخل) الن سل فل اكنسان   

 و واهره وآثاره فل السلو    واعث ن سية وا دة .
 
  ، وأت و  السويئة ال سونة ما القواعد التل يرشدنا إليها ال ديث الشريف : )اتو)    يثموا كنو -13س

 تم ها ، وخال) الناس  خل)  سن( ؟
. )ات)    يثما كن ( :  ينما يتقل اكنسان ر ل  اهرا و اطنا ف   د أن يكوون مخلصوا هلل ، وهنوا 1  

 تكمن الروح األخ ّية السامية ال عيدة عن الن اق .
قويم  عد سقوط الن س  ارتكواب السويئة ، . )وأت   السيئة ال سنة تم ها( وهسا منهج اكص ح والت2  

 فمن ارتكب سيئة فعليل أن يت   السيئة  ال سنة فتم و أثرها عند   .
وهووسه القاعوودة ت وودد الموونهج العووام الووسل يجووب علووى اكنسووان أن . )وخووال) النوواس  خلوو)  سوون( : 3  

 يسلكل م  الناس ومعاملتهم  الخل) ال سن .
=============================================== 
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 الدرس الثاني
 )اإلسالم وبناء الفرد(

 
  س ؟ما المقصود  ت كية الن -1س
 تطهيرها من ن عا  الشرو واكثم وتنمية فطرة الخير فيها .  
 
 .)فوائد ت كية وتهسيب الن س( فسور : دعا اكس م إلى ت كية الن س  التقوى   -2س
لتبدو الن س صال ة لبرس فضائ  األخ ق فيها ، وتهسيب ط اعها ، وهسا يعم  على تهيئة المنوا      

ر منا     الخير .الن سل الصال  لت جو
 
  يون عناصر  ناا ال رد الخيور . -3س

:   يث يلت م السلو  الخيوور ، ويسوعى لت قيو) الخيور للنواس ، ويتجنوب  تكوين روح الخير فيل .1
 سلو  الشر ، وي و  دون وّوعل على أ د .

: وتقتضل  وأن نن ور إلوى النواس كموا ي وب أن ين ور النواس إلينوا  تكوين روح األخوة اكنسانيوة .2
  ب ألخينا اكنسان ما ن ب ألن سنا .وأن ن

الجسوم الوا ود ، كو  عضوو  : تش ل ال يواة االجتماعيوة  تكوين الوعل  و دة ال ياة االجتماعية .3
 . عليل الص ة والس ممتص   جسم المجتم  كما أخ ر الن ل 

: يووؤدل سلوو  إلووى تماسوو  المجتموو  وتوورا ط و دتوول ،  تكوووين روح الخضوووع للن ووام األخ ّوول .4
توجيول طاّوا  ال شور ة األمن فيل، ثم إن الن ام واالنت ام ّوة فول المجتمو  ، تعمو  علوى وسياد

وموون أوجوول ،  إلووى خيوور المجتموو  ،  يووث يُعت وور الن ووام السياسوول جوو اا موون الن ووام األخ ّوول
 . الخضوع للن ام األخ ّل وجوب طاعة وللو األمر

 
 ال )  السا  ؟ما المقصود  استي اا  -4س
 السلطة .لولل األمر أو  رد  قل  يده دون اللجوا أن يأخس ال  
 
 فسور )أعط األس اب( دع  األخ ق اكس مية إلى عدم استي اا ال )  السا  . -5س
لت فل التعسوف فل استعما  ال ) مما يوؤدل إلوى إل واق الضورر  واآلخرين وتشوويل الن وام األخ ّول   

مور أن يقضول  وين النواس  وأمر   ألنول المسوؤو  عون ، وّد تر  الن وام اكسو مل لووللو األ اكس مل
 .تن يس القضاا وردو ال قوق ألص ا ها 

 
من القائ  : )إن علوى الم تو  عنود ا ت لول لدولوة مون الودو  أن يتخوس التودا ير ال  موة الرتكواب  -6س

 )إنو الباية ت رر الوسيلة ( ؟ف ائعل فورا ...( 
 . ر(كتا ل )األميالقائ  : ميكافلل فل   
 
أنل يجب على الم ت  أن يرتكب ف ائعل فورا ومرة وا دة وأال يعوود إليهوا ر : يرى ميكافيلل فسو  -7س

 من يوم آلخر .
ليتمكن عن طري) عدم القيوام  ت ودال  جديودة مون خلو) الطمأنينوة عنود شوع ل ، واكتسوا ل إلوى جان ول   

  واسطة المشاري  النافعة لل .
 
 وسي ل فل يده  سب ميكافيلل ؟متل ي قى الم ت  واّ ا  -8س
 عندما ينهج نهجا مبايرا  س ب الج ن أو المشورة ال اسدة .    
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 . فل الدنيا واآلخرة عليل اكس م لت قي) السعادة اسكر السما  األخ ّية التل  ثو  -9س
  سن الصلة  اهلل والت ام مراّ تل وسل   المداومة على الص ة المستوفية لشروطها . .1
ال قووق الماليوة ألصو ا ها ال قوراا وسول ال اجوا  وهوسه الصو ة تشوعره  واج اتول ن وو دية أت .2

 الجماعة .
 التصدي)  يوم الدين وما أعد   فيل من ج اا . .3
     ال رو  من المعاصل والم رما  . .4
 رعاية األمانا  والعهود والوفاا  ها . .5
ل عد عن كتمان ال قيقة لما فل ل  من وا، القيام  الشهادا  على الوجل السل أمر  ل   تعالى  .6

 مضيعة لل قوق .
 ة .دالت اؤ  والشعور  ال هجة إس  بيرهما اليشعر ال رد  ال هجة وسي رم من السعا .7
إلووى وّوو  التسووام  والتعوواون  ووين المسوولمين لت قيوو) التكافوو  االجتموواعل مثوو  إمهووا  الموودين  .8

ليوة وهوو  يوادة الم لوغ مقا و  توأخير ، وال ي عو  كموا ي عو  أهو  الجاهوعودم مضوايقتل الميسرة 
 لقولل تعالى : )وإن كان سو عسرة فن رة إلى ميسرة( .السداد 

   
 عدد م اهر مكارم األخ ق فل اكس م . -10س

: وهو خل) ينتج عنل فضائ  ع يمة خلقيوة وسولوكيوة وعكسول  وب ال اطو    ب الخير وإيثاره. 1
 شة .السل ينتج عنل رسائ  خلقيوة وسلوكيوة فا 

، : وهل رّة القلب ي مسها األلم  ينما تودر  ال وواس وجوود األلوم عنود شوخص آخور  الر مة. 2
:  وورو  وموون أوجوول الر مووةأو ي مسوها السوورور  ينمووا توودر  ال ووواس المسوورة عنود شووخص آخوور . 

 الوالدين وإكرام اليتيم والعطف على ال قراا والمساكين . 
ي تاجهوا كان  مقرونة  العق  والعلم وال كمة فول التصورف و: وتكون م مودة إسا ّوة اكرادة  .3

اكنسان ضد أهواا ن سل وضد مي  الن س إلى الرا ة وضد مخاوف ن سل وضود موا ينو    ول مون 
 مصائب .

: وهوو شوعور ال ورد  أنول جو ا مون جماعوة وأنول م توا  إليهوا ، وأنول ي وب  الداف  االجتماعل. 4
 : )عليكم  الجماعة وإياكم وال رّة ..( عليل الص ة والس ما  الجماعة ، ويكره االنع ا  ، فقد ّ

: شعور اكنسان  م  تل للناس وت اد  الم  ة  ين المسلمين ، اتجاه كريم ن وو  م  ة اآلخرين. 5
 االرت اط  الجماعة واالندما  فيها .

واالن عوا   : وهو ض ط الن س لت م  المتاعب والمشاق واآلالم وترويضها عند البضوب الص ر. 6
 السل ل وميلها ن و الج ع ، و الص ر يتمكن اكنسان أن يض  األشياا فل مواضعها .

هم هيونون ليونوون يتق لوون موا يجورل  ول القودر  سما ة الن س يتمتعون  السين:  سما ة الن س. 7
ال سون وتتواف) سما ة الن س م  األري يوة التل تعنل التعام  ،  من خير أو شرو  الرضا والتسليم

 .  المري  م  اآلخرين والتجاو  عن أخطائهم
 
 اسكر مضامين  ب الخير وإيثاره . -11س

 : ألن ج ود ال ) ان راف خلقلو ّ ي  . االعتراف  ال ) واالسعان لل .1
فالصدق مطا قة القو  للواّ  ،  يوث أن ّلووب المسولمين سوليمة وغيور  : الصدق وعدم الن اق .2

فوول  وعكووس سلو  هوو الن واق  عينول . فالمنوافقونوّلوو هم ،  يقولوون ال و)  ألسونتهممريضوة ، 
ي سودون فول األرض  وأّوالهم وأفعوالهم ، ّوا  و ّلو هم مرض خلقل هو السو ب فول سولوكهم ،

   متعالى :) وعد   المنافقين والمنافقا  والك وار نار جهنم خالودين فيهوا هول  سو هم ولعونه
ولهووم  والطوورد موون ر مووة  ،  الخلووود فوول النووار:  وتتمثوو  عناصوور الوعيوودولهووم عووساب مقوويم( 
 . عساب مقيم فل أن سهم

، ولهوسا كوان الميو ان رمو ا كّاموة : وهو إعطاا ك  سل  )  قل دون  يادة أو نقصوان العد   .3
 .العد  
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ا ليس لل  ل  ) . األمانة .4  : ُخل) ثا   يعفو  ل اكنسان عمو
 . الرجوع إلى ال ) .5
تل علوى األّوران واالمتيوا  لِك أر هوو الشوعور المبورور  االسوتع ا الوسا: فوا التواض  وعدم الِك أر .6

: ) ال يودخ  الجنوة مون كوان فول ّل ول مثقوا  سرة مون ك ور(  عليول الصو ة والسو م، ّوا  عليهم 
.  ورفعتووووووووووووووول مرضووووووووووووووواة  لنيووووووووووووووو  ودعوووووووووووووووا االسووووووووووووووو م إلوووووووووووووووى التواضووووووووووووووو  

============================================ 

 الدرس الثالث
 )الخير مصادره ومعاييره(

 
 ما أهم مصادر معرفة الخير ومعاييره واتجاهاتل ؟ -1س

 االتجاه العقلل . .1
 االتجاه التجري ل . .2
 االتجاه الدينل  . .3
 
 ما أص  كلمة الخير ؟ -2س
 واب والص ح والن   .فل األص  يد  الخير على المطر والما  ، ثم  معنى الصو       
 
 .السل أعلوا من شأن العق  ل  سب رأل المعت لة وضو  االتجاه العقل -3س

د اكنسووان  العقوو  دون سووائر الكائنووا  لمعرفووة الخيوور والشوور وهووو )ال سوون والق ووي (  .1 إن    وو
 دون معونة من الشرع .

 . ةكل ال يكون للناس على    جو س    تعالى الرس   الشرائ  أر .2
 جاا  الشرائ  موافقة للعق  . .3
ومساعدة ال قراا والصدق يستطي  العق  إدرا  أنها أفعا  خير ولو لم تكن شورائ   رو الوالدين  .4

 سماوية وكسل  أفعا  الشر .
 
 )تقويم االتجاه العقلل( .العق   يون إيجا يا  وسل يا  االعتماد على  -4س

: السين ي كمون العق  ال يخضوعون لتوأثير أهووائهم وشوهواتهم فضو  عون وجوود فئوة  اكيجا يا * 
 تنقاد ل كم العق  وتق    ل .

: العقو  ّد تختلف نتيجة ت اوتها فيموا نشوأ  عليول واعتادتول ، فعقو  العوالم غيور عقو   السل يا * 
 الجاه  وعق  السكل غير عق  ال ليد .

 
 ما المقصود  االتجاه الدينل ؟ -5س
ين مون أوامور يجوب الودو  ويرون أن موا ورد فول، أص اب هسا االتجاه هم المؤمنون  األديان السماوية   

فعلها هو الخيور ، وموا نهوى عنول الودين هوو الشورو يجوب اجتنا ول )فسوور سلو ( ألن   تعوالى الوسل خلو) 
اكنسان هو مصدر الدين وما فيل من أوامر ونواه  ، وهوو و وده الوسل يعورف  قيقوة اكنسوان و التوالل 

 يعرف ما ي ق) لل الخير وما يجن ل الشرو .
 
د اك فسور )أعط -6س نسوان عون سوائر الكائنوا  لويس األس اب( : يورى أصو اب االتجواه الودينل أن ت ورو
 ل العق  وال ع ّتل الخاصة  الط يعة .مرجع
د اكنسان أنل مخلوق من ّ     تعالى السل جعلل القيمة العليا على هسه األرض ليسوتخل ل    س ب ت رو

 فيها .
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 س مية ؟ما المقصود  الخير فل األخ ق اك -7س
 وامره وعدم فع  ما نهى عن فعلل .أهو ك  فع  أو ّو  نقوم  ل طاعة هلل تعالى وسل   تن يس   
 
  يون أصناف األفعا  فل اكس م . -8س

 نا     علها وهل أفعا  خيورة .: وهل ما أمر األوامر .1
 : وهل ما نهانا   عن فعلها وهل أفعا  شريرة . النواهل .2
تدخ  فل دائرة الخيور  سوب األخو ق اكسو مية سوواا فعلنواه أو تركنواه مثو  : وهل  الم ا ا  .3

 ألوان الم  س واستخدام السيارة أو الهاتف .
 
 . دخ  فل الخير ا ا نكون مطيعين هلل ويفسور :  ين ن ع  أو نتر  أمرا م -9س
ل ريووة فول أن ن علهوا أو ألن   طلب منوا أن نتعام  مو  مثو  هوسه األموور كموا نشواا ، أل تور  لنوا ا   

 نتركها ، وهسا الس ب فل اعت ار األمور الم ا ة خيرا .
 

 فة الخير ؟وقويم االتجاه الدينل فل معرما ت -10س
يقوم االتجاه الدينل فل معرفة الخير على اكيمان  اهلل تعالى ، وأن   تعالى يريد من تط ي) أواموره   

خورة ، كموا أنهوم مت قوون فول معرفوة الخيور وت ديوده علوى خو ف أو نواهيل خير النواس فول الودنيا واآل
 .أص اب االتجاهين العقلل والتجري ل 

 
فسووور : يتضوومن االتجوواه الوودينل اكسوو مل فوول معرفووة الخيوور مووا فوول االتجاهووا  األخوورى موون  -11س

 .و التالل كان  أخ ق اكس م أكم  األخ ق إيجا يا  
   هووا  شوورط عوودم تعارضووها موو  م ووادو وال تجووارب النوواس ،  وو  يق وو ر العقوو ن اكسوو م ال ينكوور دوأل  

 اكس م .
 
 ما المقصود  االتجاه التجري ل ؟ -12س
يرى أص اب هسا االتجاه وعلى رأسهم )جون ستيوار  مو ( أن الشوعور  والخير والشور الوسل نعو وه   

ط و  الوسل يكوسب يُعاّووب ، يتشوك  عون طريو) التوورا ط الوسل تقيمول التجر وة ، فالإلوى الضومير األخ ّول 
 والط   السل يصدق يُكافأ ، و عد فترة من التجريب يت يون للن س أن الكسب شرو ، والصدق خير .

 
 ما الم هر ال سول للتكيوف م   روف ال ياة ؟ -13س
اللووسة والسووعادة و هووسا التكيوووف ينتقوو  النشوواط اكنسووانل موون فوضووى الشووهوا  إلووى ن ووام أشوود إ كامووا   

، ولكن ال يمكن لسإنسان اكفادة من اآلخرين إال إسا تخلوى عن إلى م يد من التنوع فل النشاط للسلو  و
 .ويكون اكيثار وهو االهتمام  خير اآلخرين  ،  عض أنانيتل وعم  لصال  اآلخرين

 
 كيف ينشأ االلت ام واكل ام ؟ -14س
  هسا التكيوف .يتكونان  عد اكيثار  ما ي رضل المجتم  من ّواعد فل ت قي)   
 كيف يص  اكنسان إلى امت   أداة للتميي   ين الخير والشرو  سب )ج ري  مادينييل( ؟ -15س
 والقدوا  .عن طري) المجتم  على شك  ن ام مقرر ، و واسطة سلسلة من المعايير االجتماعية   

================================== 
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 الدرس الرابع
 ()المواطنة الصالحة

 

 .والقومية  والوطنية الصال  عرف الموطنة والمواطن -1س
 خ ّيا .أو ل وطن أو دولة ينتمل اليها سياسياهو الشخص السل يعيش ف : الصال المواطن  
 والمسوؤوليا     : الع ّة  ين ال رد والدولة كما ي ددها ّانون تل  الدولة متضمنة ال رية  طنةاالمو 
 .ة مث  االنتخاب وتولل المناصب العامة سياس اوتس غ عليل  قوّ ،
 رض وو دتها والوالا للوطن . : االرت اط  األ الوطنية 
 : االرت اط  و دة االمة العر ية . القومية 
 

 ما سما  المواطن الصال  ؟ -2س
 اا الموّوف إاتخاس موّوف وا ود جامود  عدم : وهل موّف علمل عقلل فل الوسطية واالعتدا  .1

موور الوسوطية أن يستخدم اكنسان عقلل فل الموا نوة  وين األيضا أ وتعنل، نية واال وا  المت ا
 و السلوكل .أنقيض التطرف والتعصب ال كرل 

: من خ   ال  ث عن  اجا  الوطن والمساهمة فل تطويره وتقدمل عن طريو) الجهود  العطاا .2
  كالجندل والتاجر األمين . يرووالمتا عة وال  ث والتط

 نن ال يكووأو، المجتمو  آرااهوم ويضوعوها فول خدموة راد المجتمو  أفويقوو     أن : النقد ال ناا .3
 .عن ان عا   االرأل تع ير

االخت ف  عكس التسلط والقهر وّود تسوام   هو ّ و  االخرين وسلوكهم على م دأ: و التسام  .4
 ه  مكة  عد فت ها .أم   عليل الص ة والس مالن ل 

 :)عليكم  الصدق....( عليل الص ة والس مّا   فع  .: وهو اعتقاد ال ) ّوال و الصدق .5
 يكوون نأوهما  وجود عنصرينشرط :  ث اكس م على العم  والكسب   االعت ا   قيمة العم  .6

ع وادة و ول تقووى الع ّوا   فهوو وأما أهميوة العمو ن ال اجة . ن يبنل صا  ل عوأالعم  نافعا 
 ة الوّ  .و ّيمة الن ام وتقدير ّيمم ين االفراد وتن

أن ينتسب ال رد لكيان موا ، يكوون متو ودا معول منودمجا فيول ، وّود  فاالنتماا:  الوالا واالنتماا .7
يكون للن ام السياسول واالنتمواا للووطن  الخضووع  والوالايكون هسا الكيان جماعة أو ط قة ، 

  والطاعة للسلطة السياسيوة وّوانينها  شك  عام .
 

  عدد موج ا   بو الوطن . -3س
مسقط الرأس والسكن السل فيل البساا واألمن ، وال ماية والسكينة ، وفيل األه  والولد ، وهوو  هل   

 مكان ممارسة ال قوق والواج ا  .
 

 ما ضوا ط النقد ال ناا ؟ -4س
  د .أمعرفة ال قيقة ليس   كرا على  -1
 لى فهم اآلخرين .عالتمت   القدرة  -2
 .ج  النقد فقط أن ال يكون النقد من أ -3
 ت م  المسؤولية المترت ة على سل  . -4
 ن يكون النقد موجها لل كرة وليس لصا  ها .أ -5
 ثناا النقد .أنصاف التمت   روح الموضوعية واك -6

 

 وما المقصود  ال ) والواجب ؟ ما مصدر  قوق المواطن ؟ -5س
خوس ألوو ف ، هو الدستور فالدولوة ضورورية لوجوود  قووق االنسوان وموا يترتوب عليول مون واج وا   

موا لسإنسوان :  وال و) فسوف تت ق) ال ريوة لكو  فورد فول المجتمو  .، دى واج اتل أال رد  قوّل و
 هو ما عليل لبيره .:  والواجب. على غيره 
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 . ين  قوق المواطن  -6س
ن توفر أ: يتوّف التمت   جمي  ال قوق االخرى على استمرار ال ياة وعلى الدولة   ) ال ياة -1  

وتقوم  ، ن يتصرف ال رد فل  ياتل الخاصة فل  دود الصال  العامأو ،خصية لمواطنيهاالس مة الش
 لى  ياتل .إالدولة  مقاضاة ك  من يسلا 

 ن ت مل ممتلكا  ال رد من السرّة واالعتداا .أ: وعلى الدولة   ) الملكية -2  
لم يتعارض سل  م  المجتم   : ويتمث  فل التسام  و رية االديان ما  ) ممارسة الشعائر الدينية -3  

 من المجتم  للخطر .أوال يعرض 
 .  ) العم  -4  
 مام القانون .أ ) المساواة  -5  
 و الكتا ة  شروط ث ثة : أ )  رية الرأل  القو   -6  

  تقيد هسا ال )  الصال  العام . -                                                  
 ر ط هسا ال )  أمن الدولة . -                                              
 عضاا المجتم  اآلخرين .أده  سمعة يتقي -                                              

 
 .هم واج ا  المواطن أ اسكر -7س

 ت قي) الو دة الوطنية . .1
 الدفاع عن الوطن . .2
 فراد المجتم  .ين أما دام هسا القانون ال يمي   طاعة القانون إ .3
 دف  ما يترتب عليل من ضرائب . .4
 االن تاح على الثقافا  وال ضارا  االخرى . .5
 تقديم المصل ة العامة على المصل ة الخاصة . .6

 =====هاية الو دة الثانية ============= ن=============
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 الوحدة الثالثة
 الدرس االول

 بر التاريخ (ون ع) الهاشمي            
 

 ن ؟ييلى من يرج  نسب الهاشمإ -1س
)فسوور( فول العوالم  سورأعورق األوتعت ر العائلة الهاشومية مون لى عمرو  ن ع د مناف الملقب  هاشم إ  

 .ولها  والل أل ل عام فل مكة لف سنة أفقد  كم  ما ي يد عن 
 

 
ة  ن كعب  ن لؤل  هاشم  ن ع د مناف       ن غالب  ن فهر ن ّصلو  ن ك ب  ن مرو
 
 
 ع دالمطلب                                         
   
    
 أ وطالب              م ة                الع واس        ع د                          
 
     عليل الص ة والس مم مد    
 
 رجع       عللو    فاطمة                           
 
 ال سن                ال سين          
 

 عون راعل الهدالا()                                                                          

 
 سياد ؟من هم األشراف ؟ ومن هم األ -2س
 : هم السين ين درون من س لة ال سن  ن علل رضل   عنهموا ومنول ين ودر الملو  شرافاأل -

عون طريو) السويدة  فاطموة  ا ن ال سين  ن ط    ن ع د   ن ال سين  ن علولو  ع د  الثانل
و وجها علل  ن أ ل طالوب وا نيهموا ال سون وال سوين رضول  عليل الص ة والس م ن  الن ل 
 .   عنهم 

 : هم السين ين درون من س لة ال سين  ن علل رضل   عنهما . سياداأل -
 
 ين ؟يالهاشمتاريد ة  اب دراسما أس -3س

 . عليل الص ة والس مليها النتسا هم للن ل إالشرعية الدينية التل يستندون  -1
جمواع إسو م و عوده    السل ّام  ل  نوو هاشوم ّ و  اكالشرعية التاريخية من خ   الدور المتميو  -2

 العرب .
 لى :أدى إالشرعية السياسية وما ّاموا  ل  -3

 ند العرب .تطور ال كر السياسل ع 

 . تصميم العرب على المطال ة   قوّهم 

 صالة القومية العر ية وّوتها فل استقطاب العرب جميعا .أ 
ردن ر يووة فوول كوو  موون ال جووا  وسوووريا واألشووادوا ممالوو  ودوال عأشوورعية االنجووا  :  يووث  -4

يووة وكانوو  الثووورة العر  ، وكووانوا سوو  ا فوول نشوووا الممالوو  والوودو  العر يووة االخوورى ، والعووراق
 . أو  نهضة فل التاريد ال ديثالك رى 
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  عيم من  نل هاشم  كم مكة ؟  أو  من -4س

 . واجتمع  لل السقاية والرفادة عليل الص ة والس مالرا   للرسو   الجدو ّصل  ن ك ب   
 
 ما المسؤوليا  التل ّام  ها  نو هاشم ّ   االس م ؟  -5س

 ) :ه  مكة عن طريأمور ّ يلة ّريش وأتن يم  -1

 انشأها ّصل  ن كو ب وهول مجلوس شوورى وهل نادل ّريش ومجلس المأل ،:  دار الندوة
 .وفيها من سول الخ رة وال كمة من ّريش الدارة شؤون مكة 

  فول  عليول الصو ة والسو م: عقود فول دار ع ود   ون جودعان وشوهده الن ول   لف ال ضوو
يقوم ال لوف علوى مناصورة الم لووم وتواف) عليل  نو هاشم و نو تيوم و نو  هرة . ش ا ل و

يشوو ل  لنوووأل، أهلهووا ن يووردوا ال ضووو  الووى أوالوّوووف معوول وسوومل  ال ضووو  النهووم  ل وووا 
 . ث ثة من ّ يلة جرهم ك  وا د منهم يقا  لل ال ض 

 
  ماية الكع ة و وارها وخدمتهم عن طري) : -2

 م اتي  الكع ة  للسوماح امت ووهل خدمة الكع ة والدفاع عنها  )سدانة الكع ة( : ال جا ة  
   .للناس  الدخو  اليها

 وهل تقديم الماا لل جيج وّد ّام ع د المطلب ) شوي ة ال مود (  إعوادة   ور مواا  السقاية :
  م م .

 فادة  : وهل تقديم الطعام لل جيج . الرو
 
تن يم أمور التجوارة واألسوواق فقود سونو هاشوم  ون ع ود منواف ر لتول الشوتاا والصويف للويمن  -3

 د الشام وعم  معاهدا  على شك  اكي ف .و  
 
 اسكر  عض األسواق الثقافية فل مكة . -6س
 أسواق عكا  وسل المجا  وسل المجنوة . 
 
 ما معنى اكي ف ؟ -7س
عقد  ين ّريش والدو  المجاورة كالعراق و و د الشوام والق ائو  العر يووة ويضومن هوسا العقود أن تقودم   

   ال ضائ  والهدايا مقا    ماية ّواف  ّريش .ّريش لتل  الدو  والق ائ
 
 .  يون االثر الع يم لسإي ف على أه  مكوة -8س
 أمن وس م مما عاد على ّريش  أر اح ك يرة فرف  مون مسوتوى  جع  لها ّواف  تجارية ضخمة تمرو   

م مقصودام   . ل العربيؤمو  أهلها االجتماعل وجع  مكة مكانا
 
 نل هاشم وما دوره ؟اسكر عض من آمن من   -9س

م للوو ل ، : أو  موون آمون موون الصو يان  علولو  ون أ وول طالوب .1 وكووان أو  فودائل فوول ، وكوان كات ووا
ن ّائودام لو عض المعوار  وكوا،عنود الهجورة  عليل الصو ة والسو ماكس م عندما نام مكان الن ل 

م  م لل ديث .ووكات ا للو ل وّاضيا  راويا
م فل الشعر والنسب)   ر األمة (  ع د    ن ع واس .2 م لل ديث وم سرام وعالما وكوان  : كان راويا

لت  وره فول العلوم وُسومل    ور األموة  يقسوم أيامل : يوموا لل قول ويوموا للشوعر ويوموا للمبوا ل،
 . فل الت سيروغ ارة معارفل 
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للودفاع عنول ودافو  عون  عليول الصو ة والسو موّف إلى جانب الرسو   :  م ة  ن ع دالمطلب .3
قوب  أسود   ورسوولل لشوجاعتل فول القتوا  ولُ ، واستشوهد فول غو وة أُ ود  ، ن فل  درالمسلمي

 سيود الشهداا . عليل الص ة والس موأسماه الن ل 
: ت مو  عن رسو    األسى وهاجر إلوى ال  شوة واستشوهد فول مؤتوة  عود  جع ر  ن أ ل طالب .4

 أن ُّطع  يداه ولُِقب  جع ر الطيار .
 
 هاشميون  الوّوف ضد ال لم ؟متى  دأ ال -10س
ة مون عاصمة الدولة اكس ميو ّيام معاوية  ن أ ل س يان  نق   عد أن ت ول  الخ فة إلى األمويين و   

 المدينة المنورة إلى دمش) .
 
 : رفض أه  ال جا  ال يعة لي يد  ن معاوية . فسور -11س
  ) منل  الخ فة .أألن ال سين  ن علل   
 
ف  كر  -12س   ا .عرو

 هـ . 61ّرب الكوفة عام فيها استشهد ال سين  ن علل 
 
 ه ال سين ؟ما موّف  يد  ن عللو )  ين العا دين ( ممن ّاتلوا جدو  -13س

أراد الوّوف أمامهم فوّف معل أه  العلوم وال قهواا كيموانهم  أ قيتول فول ال كوم فتصودوى لول والول 
 العراق فاستشهد  ين العا دين  عد معركة ك يرة .

 
كيوة ؟ -14س  ما موّف م مد  ن ع د  ؟ ولماسا لُقب  الن س ال و

م لل ) م هلل وطل ا ف ايعل  نو هاشوم إال أن أ وا جع ور المنصوور  ، خر  على أ ل جع ر المنصور غض ا
كيوة انتصر عليل ،  لموا يتمتو   ول مون صو ا   ميودة ألنل مون سوادا   نول هاشوم وولُقب  الن س ال و
 .اهدا وعالما وكان   وخصا  كريمة

 
 متى ّام  الثورة العر يوة الك رى ؟ ومن ّائدها ؟ -15س

م  1916  يران 10 هـ المواف) 1334شع ان 9 فل    م   قيادة الشوريف  سوين  ون علولو انط ّوا
 من مكة المكرمة .

 
 ما أس اب الثورة العر يوة الك رى ؟  -16س

 ، وسلب السلطة من السلطان العثمانل .يوة العثمان ةت اد والترّل على الدولاستي ا جمعية اك .1
 ت اد والترّل لسإس م وإلباا اللبة العر يوة .إسااة جمعية اال .2
 إسااة معاملة رعايا الدو  العثمانية من غير األترا  . .3
 اضطهاد العرب وتتريكهم . .4
 األ وا  االّتصادية السيئة التل عانى منها العرب . .5
  ير من ك ار رجا  النهضة .إّدام جما   اشا على إعدام عدد ك .6
 
 ما المقصود  جمعيوة االت اد والترّل ؟ -17س
عضوواؤها للعنصوور التركوول ، وصوول  إلووى أيتعصووب  ، العثمانيوووة ةجمعيوووة سياسوويوة تكونوو  فوول الدولوو 

 ال كم وجعل  اللبة التركيوة لبة رسميوة .
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 سل  . وض  أو ّطرية أو طائ ية . الثورة العر ية لم تكن إّليميوة -18س
م من خو   مراسـوـ تل موـ  )  .1 لم يت دث الـشريف الـ سين  اسمـل وإنمــا  اسم العرب جميعا

 مكماهمون ( المندوب السامل ال ريطانل .
 2فوول  و ويوو  ملكووا علووى العوورب أعلوون الشووريف ال سووين  وون علوولو اسووتق   الوو  د العر يوووة .2

 م . 1916 تشرين ثانل
 مختلف األّطار العر يوة .جمع  الثورة فل ص وفها عناصر من  .3
يرم  لراية  فاللون األسودريف  سين  ن عللو كما أراده الش الهاشميوة ةعلم المملكة العر ي .4

واللووون وكووان شووعارام للدولووة الع اسوويوة  عليوول الصوو ة والسوو مالعقوواب وهوول رايووة الرسووو  
 واللوون األ مور شعار العرب وشعار الدولة األمويووة واللون األ يضشعار آ  ال ي   األخضر

 لون راية األسرة المالكة من عهد الشريف أ ل نمل إلى يومنا هسا .
 
 ما موّف الشريف  سين  ن عللو من القضيوة ال لسطينيوة ؟ -19س

 تمس   و دة ال  د العر ية . .1
 رفض االنتداب على ال  د العر يوة . .2
 فلسطين و ) العرب فيها . التمس   عرو ة .3

 
 ( ؟دو التل هل أركان النهضة العر يةال أتنا   عن م دأ وا د من الم امن القائ  : ) -20س
 الشريف  سين  ن علل   
 
 ما المقصود  مجلس الم عوثان ؟ -21س
اب العثمانل .      هو مجلس النوو
 

================================================ 

 الدرس الثاني 
 ومي عند الهاشميين ( ) الفكر الق                           

 .  ين ال كر القومل لل سين  ن علل  -1س

مكمواهون ( )عد الشريف  سين رائد ال كر القومل فل العصر ال ديث من خو   مراسو تل مو  . يُ 1    
 :1916-1915من 

)مكمواهون( انتو اع  موص و مواة  عندما أصورو رفض الشريف  سين تج ئة الدو  العر ية  -أ 
 .و لب 

 ا من العراق .ل ج أرفض فص   -ب 
 مراا الخليج .أصر على وجوب مراعاة المعاهدا   ين  ريطانيا وأ -  
 نما مطالب اال  اب السياسية.إن لمكماهون  أن مطال ة هسه ليس  شخصية و يو  -د 
ل ت رير العرب وو دتهم . 2 عن رئاستل ، فقود ّوا  : )وأنوا ال يهمنول وأ نوائل   بض الن ركان همو

 .  مرك ا فخريا    م ية جهاد( أمر الرسالة ، فالرئاسة ليس
 . رفضل التنا   عن فلسطين .3
 . رفضل االنتداب على ال  د العر ية .4
 . تمسكل  الو دة العر ية .5
 
 ؟)فكره القوملو(ج  و دة ال  د العر ية أ ن ال سين من ا الثانل هم اعما  المل  فيص أما  -2س

 .1916انضم الى الجمعية العر ية ال تاة  -1
 . 1919 ال قوق العر ية ّ   مؤتمر  اريس عام طالب  -2
 ترا  .خرو  األ عد فل سوريا والعراق ال كومة العر ية  تأسيس -3
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 . يون ال كر القومل للمل  المؤسس ع د   ن ال سين  ن علل  -3س
، فكوان رشويد شر  الشخصيا  العر ية من سوريا وال جا  وفلسطين فل ال كوموا  االردنيوة إ -1

 . كومة أردنية من سوريا  طلي  أو  رئيس
 ردنية .ط ق اسم الشرق العر ل على اكمارة األإ -2
)فسوور( ألن هوسا الجويش ضومو عناصور عر يووة ط ق اسم الجويش العر ول علوى الجويش االردنول إ -3

 .شارك  فل الثورة العر يوة ، وليكون جيشا يداف  عن ك  العرب
 . 1936شروع سوريا الك رى مطال تل  ريطانيا للتوسط عند فرنسا للموافقة على م -4
 .)سوريا الك رى( ع ن الو دة العر ية إ يانا طلب فيل  1942صدر عام أ -5
 الموافقة على مشروع و دة اله   الخصيب )  د الشام والعراق( السل اّتر ل نور السعيد . -6
 . 1945تأسيس جامعة الدو  العر ية  المشاركة فل -7
  رنسل لسوريا .ايواا الثوار السوريين من اال ت   ال -8
 . 1950و دة ض تل االردن عام  -9
 
  .    ن ع د   لمل  ط    ين ال كر القومل ل -4س

 . 1951وّ  ات اّية الدفاع العر ل المشتر  عام  -1
 مة العر ية .دستور األردنل أن األردن ج ا من األكد فل الأ -2
 توثي) الص   والروا ط القوميوة  ين الدو  العر يوة . -3

 
 . 1953 أيار 2تولى ال كم فل عندما  ال سين  ن ط  ال انل  للمل ال كر القومل  ين  -5س

 . 1956تعريب ّيادة الجيش العر ل وإنهاا خدما  الض اط اكنجلي  عام  -1
 عووام  )إسورائي  و ريطانيووا وفرنسووا( الوّووف الووى جانووب مصوور عنودما تعرضوو  للعوودوان الث ثوول -2

1956 . 
 .)االت اد العر ل الهاشمل( 1958اق عام م  العراألردن الو دة العر ية  -3
 المشاركة فل جمي  المؤتمرا  العر ية . -4
 . 1972مشروع المملكة المت دة م  فلسطين عام  -5
 .1991المصال ة اليمنية فل عمان  -6
 .1989ّامة مجلس التعاون العر ل ) االردن ، اليمن ، مصر ، العراق ( إ -7
 . 1980وّوفل إلى جانب العراق فل  ر ها ضد إيران  -8
 . 1991 سلل جهودا ل   األ مة العراّية الكويتية  -9
 
 7 ل ا ون ال سوين منوس تسولمل ال كوم فوللملو  ع ود   الثوانل )نهجول القوومل(  ين ال كر القومل -6س
 . 1999 ش اط
 داا الورأل إج  المشورة والع ّا  الخارجية ل ردن م  األّطار العر ية  ال يارا  من أ توطيد -1

 ال صار عن العراق . والدعوة لرف 
 ال ضور ال اع  فل المؤتمرا  .  -2
 . 2001عقد مؤتمر القمة العر ية فل اسار  -3
 دعم الشعب ال لسطينل فل ال صو  على  قوّل . -4
 من العراق واستقراره .أال  ا  على  -5
لى االشقاا العرب فل ل نان وفلسطين والعراق من خو   الصوندوق الخيورل إتقديم المساعدا   -6

 رسا  مستش يا  ميدانية .إالهاشمل و
 الدفاع عن القضايا العر ية . -7
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 الدرس الثالث
 (1الهاشميون والنهضة العربية الحديثة )

 
 ما أهم نتائج الثورة العر ية الك رى ؟ -1س
 ّيام  كوما  عر ية فل ال جا  وسوريا والعراق وشرق األردن .   
 
 ب ؟متى تم  م ايعة الشريف  سين  ن علل ملكا للعر -2س

فول  شراف وعلمواا االموة أن وال عند رغ ة  1916 الثانلتشرين  2المواف)  1335م رم  1فل 
 .المسجد ال رام 

 
أعورف نوا أمورا أنكوم  ملتموونل إماسا اشترط الشريف  سين علل مون  وايعوه مون خو   ّولول :  -3س

 ؟الناس  ما يستل مل من جهد 
 لهم .عماأرائهم ون سهم ويساعدوه  آأن يعينوه على أ
 
 ما م اهر النهج الو دول والديمقراطل فل فكر الشريف  سين ؟ -4س

ّيام المملكة العر ية الهاشمية على أساس ال درالية ، ويتمت  ك  ّطر  استق   داخلل ، وتو يود العلوم 
 والنقد والجيش .

 ؟ ت اد()دستوراكما م اهر  -4س
 المواطنين .دستور الدولة كتاب   وسنة رسولل والمساواة  ين  -1
تكووون الشووؤون الم ليووة كجموو  الضوورائب وتعيووين االمووراا موون اختصوواص الو وودا  واالمووارا   -2

 ن سها .
 من .الخارجية والدفاع وال  ا  على األدارة الشؤون يتولى المرك  إ -3
 
 هم الص ف ؟أ  اب السياسية فل المملكة العر ية الهاشمية ؟ وما و  األأما  -5س

 هم الص ف : جريدة ال  ح و ريد ال جا  وجرو  .أال  ب الوطنل ال جا ل و
 
 مم تشكل  المملكة العر ية الهاشمية ؟ -6س

وتوم تعيوين  ،( وكانو  تسومى )هيئوة الووك ا 1916و  و ارة عوام أ: تشوكل   السلطة التن سية -1
 االمير علل  ن ال سين رئيسا لها .

صودر الشوريف  سوين أالعصور  يمانوا  وروحإ: انط ّا من م هوم الشوورى و السلطة التشريعية -2
سمية والن ر روائر الدعما  ال كومة والأ ن علل مرسوما  تأليف ) مجلس الشيو  ( لمراّ ة 

 فل مصال  ال  د .
ن والسونة وكووان علوى رأس الجهوا  القضوائل ّاضوول آ: اسوتند فيهووا الوى القور السولطة القضوائية -3

الم كمووة الشوورعية وم كمووة  : نووواع الم وواكمأوموون القضوواة ويسوواعده مجموعووة موون القضوواة 
 مور المستعجلة والم كمة التجارية وم كمة التع ي ا  الشرعية .األ

 
  ن ال سين  ث ث مرا   .اسكرها. مير فيص  كومة العر ية السورية  قيادة األ  المرو  -7س

  .1919 – 1918: وهل المر لة التأسيس  ين عامل  المر لة االولى .1
 . 1920 تى اع ن االستق   عام  1919المر لة الثانية : من  .2
   ون ال سوين  اع ن االستق   وتم  م ايعة االمير فيص 1920 دأ  عام  المر لة الثالثة : .3

 ووا ت   فرنسووا ( وانتهوو  هووسه المر لووة رل العووامللوو  د موون )المووؤتمر السووو ملكووا دسووتوريا
 )ميسلون( من العام ن سل . معركةلسورية  عد 
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  ؟ 1920 آسار 8فل لمؤتمر السورل ا عضااأماسا ّرر  -8س
 استق   ال  د السورية . .1
  ن ال سين ملكا على ال  د .ا األو  اختيار فيص  .2
 الن ام السياسل للدولة مدنل نيا ل ملكل .  .3
 . ملكية مدينة كومة تعيين  .4
 . رفض وعد ) ل ور( السل يهدف الى جع  فلسطين وطنا ّوميا لليهود .5
ترسيخا للنهج الوديقراطل ، وم ودأ التعدديووة السياسويوة و ريووة سور( )فالسماح  تأسيس األ  اب  .6

 الرأل .
 
 اسكر األ  اب السياسيوة فل العهد ال يصلل فل سوريا . -9س

   ب العهد و  ب االستق   و  ب النادل العر ل و  ب الجمعية العر ية ال تاة .
 

===========================================                        

 
 الدرس الرابع 

 ( 2الهاشمي ون والنهضة العربية الحديثة )                         
 
 ا نتيجة هسه الثورة ؟مو على  ريطانيا . 1920فسور : إع ن العراق الثورة عام  -1س

ر  عد موؤتم  س ب رفض  ريطانيا استق   العراق وو دتل ووض  العراق ت   االنتداب ال ريطانل 
إلووى انتهووا  سياسووة  كووم غيوور م اشوور فوول العووراق ، وتووولوى نقيووب سووان ريمووو ، وأد  هووسه الثوووورة 

 األشراف فل  بداد رئاسة أو   كومة عراّيوة .
 
 من  كم العراق من الهاشميين ؟ -2س

 ( . 1933ـــ 1921فيص  األو  )  .1
 ( . 1939ــ  1933غا ل األو  ا ن فيص  )  .2
 ( . 1958ــ  1939فيص  الثانل )  .3
 
 ما دور المل  فيص  األو  فل  ناا العراق ال ديث ؟ -3س

 إط ق ال ريوا  السياسيوة وا ترام التعددية . .1
  ناا مؤسسا  وطنية  ديثة تقود المجتم  العراّل ن و التقدم . .2
 السل وض  الدستور العراّل وّانون االنتخا ا  . 1924عقد المجلس التأسيسل عام  .3
 . 1932مم عام واستق   العراق ودخولل عص ة األ انلإنهاا االنتداب ال ريط .4
 
ماسا تستنتج من ك م المل  غا ل األو  : )  عون   وّوتل ومساعدة شوع ل الن يو  و وإخ ص  -4س

 جيشل ال اس  ... ( ؟
 االعتماد على   تعالى ثم ّوة الشعب فل ت قي) الو دة العر يوة . .1
 ه ووالده .ر على خطى جدو السوي .2
م من جنود األمة .اعت  .3  ر ن سل جنديا
 تض يتل  رو ل من أج  ت قي) الو دة العر يوة . .4
 
 وكيف انتهى ال كم الهاشمل فل العراق ؟ ما اكنجا ا  فل عهد المل  فيص  الثانل ؟ -5س
 تو ي  األراضل ال كومية على ال   ين . .1
 االهتمام  قطاع ال راعة . .2
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   .ر ط ال  د  ش كة واسعة من طرق المواص  .3
 إنشاا مساكن للعما  . .4
 االهتمام  التعليم ومكاف ة االميوة . .5
 % من األر اح .50ات ) م  شركا  الن ط األجن يوة على من  ال كومة  .6
 إنجا  عدد ك ير من مشاري  الرلو كمشروع الج انيوة ومشروع المسيوب الك ير . .7
 . 1956عام  فل  بدادافتتاح أو  م طة تل  يونيوة فل الشرق األوسط  .8
 

إثر انق ب دمول أس ر عن استشوهاد الملو  فيصو   1958عام  وانتهى ال كم الهاشمل فل العراق   
 الثانل واألمير ع د اكلل فل ّصر الر اب .

 

 ؟ أو   كومة أردنيوةمتى تأسس  إمارة األردن  قيادة المل  ع د  األو  ؟ ومن رئيس  -6س
واألعضواا مون ،21 19نيسوان  11فول سووريا من  رشيد طلي  أو   كومةورئيس  1921آسار 31 

تجسيدام للنهج القوومل العر ول الوسل يمثلول مختلف الوطن العر ل  استثناا علل الشرايرل من األردن 
 األردن .

 

 ا ن ال سين ؟ المؤسسما أهم اكنجا ا  فل عهد المل  ع د   -7س
 المجا  السياسل :أ(
ناا األردن من وعد )  ل ور ( فصدر فل سل  ّرار عص ة  س  المل  المؤسس جهدام ك يرام الستث .1

 .1922عام األمم 
 . 1923 ص  األردن على ال كم الساتل عام  .2
توّي  المعاهدة األردنية ال ريطانيوة تتنوا   فيهوا  ريطانيوا عون السولطتين التشوريعيوة والتن يسيووة  .3

 . 1928عام 
 .1928وض  القانون األساسل  .4
 . 1929عيوة عام إجراا أو  انتخا ا  تشري .5
قراطل ، وم ودأ التعدديووة السياسويوة و ريووة م)فسور( ترسيخا للنهج الديتشكي  األ  اب السياسية .7

 الرأل .
مث  :   ب الشعب وال  ب ال ور المعتود  و و ب العموا  األردنول و و ب االسوتق   وال و ب   .6

 الوطنل األردنل .
 . 1939ريا ، ل نان ، فلسطين ( عام العم  على إنجا  مشروع سوريا الك رى ) األردن ، سو .7
 . 1946أيار25 إع ن االستق   فل  .8
 . 1947وض  أو  دستور لل  د عام  .9
 . 1950إنجا  و دة الض تين عام   .10
 

المجووا  ال راعوول : تووم إنشوواا أو  مصوورف لتمويوو  ال   ووين وأُّوويم أو  م جوور صوو ل و يطوورل ب( 
 وإصدار ّانون ال را  والبا ا  .

 

  ية والتعليم والثقافة :مجا  التر  (
 االهتمام   ت  المدارس اال تدائيوة والثانويوة . .1
ة إنشاا المجم  العلمل العر ل من أج  النهوض  اللبة العر ية .2  . ،و عث تراث األمو
 تشكي  مجلس للمعارف لرسم خطط التر ية والتعليم . .3
 صدور الص ف والمج   وتأسيس االندية الثقافية . .4

 
 ؟المل  المؤسس ؟ ومن تولى ال كم  عده متى استشهد  -8س
 1951أيلووو   6فوول وتووولى ال كووم  عووده الملوو  طوو   فوول المسووجد األّصووى ،  1951استشووهد عووام     

 ولكنل لم يستمر طوي  ألس اب ص يوة .
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 ما أهم اكنجا ا  فل عهد المل  ط   ؟ -9س
 .1952 عام دستور جديد للمملكة  ُ وضأ  .1
  امل .توسي  ّاعدة التعليم اكل .2
 صدور ّانون ديوان الم اس ة لمراّ ة واردا  ال كومة . .3
 توثي) الص   والروا ط القوميوة  ين الدو  العر يوة . .4
 توّي  ات اّيوة الضمان الجماعل ) الدفاع المشتر  ( . .5

 
م لوالده المل  ط   ؟ -10س  متى تولى ال سين  ن ط   ال كم فل االردن خل ا
 . 1953أيار 2     
 
 على ماسا ّام نهج ال سين  ن ط   ؟ -11س
 على الوسطيوة واالعتدا  .     
 
 ما أثر الوسطيوة التل انتهجها ال سين على االردن ؟ -12س

 صيانة الشخصية العر ية . .1
كسوو ل أمكووون االردن موون رؤيووة واضوو ة للقضووايا العر يوووة والدوليوووة والتعاموو  معهووا  واّعيوووة ممووا  .2

 ا ترام الجمي  .
 
 هم االنجا ا  فل عهد ال سين  ن ط   فل المجاال  المختل ة ؟ما أ -13س
 : ّطاع الصناعةأ(    

 تمو التطور فل الصناعا  التعدينيوة والت ويليوة كال وتاسيوم وال وس ا  . .1
 االهتمام  الصناعا  االلكترونية . .2
 غرف الصناعة .و تأسيس المدن الصناعيوة .3
ث نقلووة نوعيوووة فوول ّطوواع الصووناعة األردنيوووة توومو إنشوواا مؤسسووة تشووجي  االسووتثمار فأ وود .4

 أسهم  فل تطوير المجتم  األردنل و ولتل من مستهل  إلى منتج .
 

 :ّطاع ال راعة ب(   
تمو تن يس الكثير من المشروعا  ال راعيوة الك يرة من أج  االكت اا الساتل وفت   اب  .1

 التصدير .
 تطوير ال  وث ال راعيوة فل م طا  اال  اث . .2
 إنشاا كثير من السدود المائيوة لتخ ين المياه واستص ح األراضل ال راعيوة .تمو  .3
 تط ي) النمط ال راعل واالهتمام  الثروة ال يوانيوة .. 4
 

 : ّطاع التجارة (   
 .رت اع  جم التجارة الخارجية إ .1
 توفير ش كة متكاملة من مراف) ال نية الت تية كطرق المواص   والنق  . .2
ر .عواصرفل ف ناا ن ام م .3    ومتطوو

 
 : ّطاع السيا ةد(    

 تطوير وترميم األماكن السيا يوة واألثرية . .1
 تنشيط السيا ة الع جيوة والدينيوة . .2
 االهتمام فل إعمار أضر ة الص ا ة رضل   عنهم . .3
م وعالميواُ . .4 م عر يوا  تنشيط االردن سيا يوا
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 : ّطاع التعليمهـ(    
ـووـ  1964ن التعلوويم اكل اموول إلووى الصووف السووادس وموون كووا 1964ــووـ  1955موون عووام  .1

م  توى الصوف التاسو  ومون عوام  1994 إلوى اآلن أصو   التعلويم  1994كان التعلويم إل اميوا
م  تى الصف العاشر .  إل اميا

تعدي  مر لة التعليم الثانول إلى سونتين اشوتمل  علوى ث ثوة مسوارا  هول التعلويم الثوانول  .2
 والمهنل ثم التعليم الثانول التط يقل . الشام   مساريل األكاديمل

 تواص  إنشاا الجامعا  والمعاهد . .3
 

 : مجا  الرعاية الص يوةو(    
 تــطور أعداد األط اا والممرضين والمراك  الص يوة والمستش يا   شك   ك ير . .1
  والخدما  الط ية الملكية ومستش ى الجامعة . وجود عدد ك ير من المستش يا  الخاصة .2
 م خدما  جليلة للدو  الشقيقة .تقدي .3

 
 على ماسا تقوم فلس ة العم  االجتماعل فل األردن ؟ -14س
 ساس تنمية االنسان وتأهيلل لت عي  دوره فل عملية التنمية الشاملة .أعلى       
 
 فل االردن . التطوعل  ر  الجها  الرسمية المسؤولة عن العم  االجتماعلاسكرأ -15س

: ويقدم خدماتل فل مجوا  الط ولوة وتأهيو  المورأة  هاشمل للتنمية ال شريةالصندوق االردنل ال -1
 والمعوّين .

: وتعموو  ت وو  م لتهووا مؤسسووة نووور ال سووين وتهوودف الووى ت ديوود   سووينالمؤسسووة الملوو   -2
علوى  تها مشوروع اكعو م الصو ل للم اف وة ر  مشوروعاأاال تياجا  التنموية وتن يسها ومن 

  ص ة الط   . ياة الط   ومعهد العناية 
 : تقوم  أعداد الكوادر المؤهلة والمدر ة علميا . كلية االميرة ر مة -3
 : وترعى االيتام . دار ال راعم ال ريئة -4
 . صندوق المعونل الوطنية -5
 . الهيئة الخيرية الهاشمية -6
 
 متى تولى المل  ع د  الثانل ال كم ؟ -16س

 م .1999 ش اط 7فل    
 
 عهد المل  ع د  الثانل فل مختلف المجاال  ؟ هم االنجا ا  فلأما  -17س
 :   التعليم -

 ج  رف  ّدرا  الخريجين التنافسية .أاالهتمام   وس ة التعليم من  -1
 تشكي  لجنة ملكية لتكنولجيا المعلوما  . -2
 التركي  على تدريس اللبة االنجلي ية فل الص وف االولى . -3
 .عرفل على أساس االّتصاد المت ديث المناهج وتطويرها  -4

 
 : الص ة -

الدكتور جمي  التوتنجل فول مستش ى االهتمام   ناا المستش يا  وتطويرها فقد تم افتتاح  -1
 . 2001 س اب

 تأهي  مستش ى ال شير .  -2
 انشاا مستش ى االمير  م ة  ن ال سين فل ط ر ور . -3
 تأهي  مستش ى االميرة  سمة  -4
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 عمل  و ارة الص ة على عدة م اور :  -5
 ر " الص ة للجمي  " . الرعاية الص ية االولية لت قي) شعاعتمد  م دأ اأ( 
 ال شرية الص ية  . تنمية القوى (ب   

 تطوير مجاال  ال  ث العلمل وتوسيعها . ( 
 تطوير ن ام التأمين الص ل ليشم  الجمي  .د( 
 توفير الع   الط ل المجانل لل قراا والم تاجين .هـ( 

 
 : ثمارتمجا  االس -

 % .44ثمار فل االردن  معد  نمو تس يادة  جم اال -1
 كثرها فل المناط) المؤهلة .أتوفير فرص عم  ك يرة  -2
 ثمار فل ّطاع السيا ة الع جية .ت يادة فرص االس -3
 المملكة وشركا  السيا ة ال  رية. ثمار فل شركا  النق  السيا ل  ين مدنتاالس -4
لمؤتمرا  االّتصوادية م ليوا المشاركة فل اعق ة ونشاا المنطقة االّتصادية ال رة فل الإ -5

والخلووا  االّتصوادية فول ال  ور الميو   وعر يا ودوليا كمؤتمر ) دافوس ( فل سويسرا
 . وكان لهسا كلل أثر فل تشجي  اكستثمار وتسوي) األردن اّتصاديا 

 
 : والمائل  )ال راعة( من البسائلمجا  األ -

 صناف الم روعا  .أاستخدام التقنيا  ال ديثة وت سين  -1
 عادة الن ر فل الجدوى االّتصادية ل عض الم اصي  ال راعية .إ -2
 شاد ال راعل .رتطوير نوعية ال  ث واال -3
 توفير مستل ما  االنتا  . -4
لينووا  الموو ارع جوو اا كوودوه ويعوو   ارت اطوول ت سووين وسووائ  تسوووي) المنتجووا  ال راعيووة  -5

 .  أرضل
 تشجي  المشاري  ال ردية والجماعية . -6
لمائية من خ   ال  ث عنهوا وتنميتهوا وتخ ويض معودال  اسوتن افها االهتمام  الموارد ا -7

االّتصوووادية عصوووب ال يووواة وأسووواس التنميتوووين  ألن المووواا ، دارتهووواإوضووومان  سووون 
 .األنشطة االّتصادية واكنتاجية واالجتماعية واالجتماعية وال راعة و

 
 الع ّا  الخارجية : -

  يارا  .ّطار العر ية  التوطيد ع ّا  األردن م  األ -1
 . 2001عقد مؤتمر القمة العر ل فل عمان سنة  -2
 دعم الشعب ال لسطينل فل ال صو  على  قوّل . -3
 على المستويا  .أاالشترا  فل المؤتمرا  واللقااا  العر ية والدولية على  -4
 العم  على تأكيد الدور االردنل ال اع  فل المن مة والعالم . -5
 ك تل .دعم التضامن العر ل والعم  على    مش -6

 :) الجيش العر ل( القوا  المسل ة  -
 رف  الك ااة القتالية للجيش العر ل  التدريب النوعل والتسلي  . -1
 سل ة .أ دث األاالشترا  فل المعارض العسكرية ومواك ة تطوير  -2
 ردن فل المشاركة فل ّوا      الس م .تأكيد الدور االنسانل لأل -3
 ة االردنية .الدعم المستمر لمنتس ل القوا  المسل  -4

 
 فسور : تؤكد رؤى المل  ع د  الثانل على ضرورة االرتقاا  قطاع ال راعة . -18س

 ألن ال راعة صمام لألمن البسائل ، وركن أساسل من أركان االّتصاد .      
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 متى ُولد األمير ال سين  ن ع د  الثانل ؟ ومتى ُعيون وليوا للعهد ؟ -19س
 .    نیارا لملكةوا الثانل  اعبد للملك ألكبرا لنجلا وم وه1994 ان زير 28 فل لدوُ  -
 . م2009  تمو 2 للعهد لیاو عین -

========================================== 

 الدرس الخامس
 ) الهاشميون والقضية الفلسطينية (

 
 ا .رت اطا وثيقإرت اط المملكة االردنية الهاشمية   لسطين وخاصة القدس إر : فسو  -1س

 . عليل الص ة والس مّصى مسرى الن ل الهاشمل المسجد األ .1
 ولى الق لتين وثالث ال رمين الشري ين .أالمسجد االّصى  .2
 ّائد الثورة العر ية الك رى . القدس ضري  الشريف ال سين  ن علل فل .3
 ّصى .المؤسس فل المسجد األاستشهاد المل  ع د   .4

   
لتوّي  على مشروع المعاهدة ال جا ية ال ريطانية إال إسا ُعودل  رفض الشريف  سين  ن علل ا -2س

 ، وضو  سل  التعدي  .
 استق   فلسطين . .1
 تمكين ال لسطينيين من إدارة   دهم . .2
 أن يختاروا طريقة ال كم التل يريدونها . .3
 عدم إ رام ألو ّرار دون أخس رألو ال لسطينيين . .4
   
 تجاه فلسطين .  ين مواّف الشريف ال سين  ن على -3س

  .االت اّيا  غير واض ة  و  فلسطينن أتسوية م   ر طانيا طالما  لو أعدم الوصو  الى  -1
 ن تكون فلسطين ج اا من المملكة العر ية .أصرار على اك -2
إلوى أن توفواه   مة وعرو ة فلسطين يط  م ادئة المتعلقة  استق   األت ضيلل الن ل على الت ر -3

 .فل القدس  ودفن 1931تعالى عام 
 

 .مل  ع د  المؤسس تجاه فلسطين  ين سياسة ال -4س
 رفض وعد  ل ور . -1
 رس  مسكرة ا تجا  على هسه الهجرة .أرفض الهجرة اليهودية الى فلسطين و -2
  ث  ريطانيا على انتها  سياسة منص ة تجاه الشعب ال لسطينل . -3
 ا  والمشاركة فل الثورا  المؤتمررسا  المساعدا  وعقد ل  إمساندة الشعب ال لسطين -4
 مشوروع   1938عوام  دم لل كوموة ال ريطانيوةقوسعيل المستمر ل   القضوية ال لسوطينية فقود ت -5

 : هم  نودهأل   القضية ال لسطينية ومن 

 ردن وفلسطين .نشاا دولة عر ية تضم األإ 

 فلسطين . فل راضلدية وعدم السماح لليهود  شراا األوّف الهجرة اليهو 

 االنتداب ال ريطانل .لص مدة يتق 
 

 فل الجهاد دفاعا عن فلسطين .عقده الع م على المضل  -6
جموواع المووؤتمرين فيوول علووى نصوورة إو1946فوول   يووران  لووودان  مشوواركة االردن فوول مووؤتمر -7

 ال قوق ال لسطينية .
رواح الجوويش العر وول فووداا ل لسووطين أ تقووديم  1948ال  ووا  علووى عرو ووة القوودس خوو    وورب  -8

سو مية القودس وعرو تهوا هوو ع ائول عون كو  موا ن ا ت وا ل  إإا  المل  المؤسس :) ما ّوكان م
فقد طلب منل اليهود ممرا إلى  ائطهم فرفض  وطلب منل ال اتيكان األماكن المقدسة  صا نل ....أ

 ....) 
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 هم انجا ا  المل  ال سين  ن ط   تجاه القضية ال لسطينية ؟أما  -5س
من مووة الت ريوور الووسل ان ثقوو  عنوول  1964القوودس عووام و  فوول طينل األح المووؤتمر ال لسووافتتووا -1

 ال لسطينية واعترف  ها االردن .
 تأكيد  ) الشعب ال لسطينل فل تقرير مصيره  سب القرارا  الدولية . -2
ال رص على و دة الصف العر ل تجاه فلسطين  تأييود ّورار موؤتمر القموة العر ول المنعقود فول  -3

 . 1974الر اط عام 
و ودة الصوف العر ول تجواه القضوية ال لسوطينية  اعت وار من موة الت ريور الممثو   ص علوىال ر -4

 الشرعل والو يد للشعب ال لسطينل .
لتموارس من موة الت ريور ال لسوطينية )فسوور(  1988 تموو  30فول ف  االرت اط  وين الضو تين  -5

 ة .ّامة دولتهم ال لسطينيإالشعب ال لسطينل وّيادة نضالل فل دورها فل ّيادة 
 تقديم العون والمساعدة للشعب ال لسطينل . -6
رض مقا و  السو م ، و و)و تقريور علوى م ودأ األ (1984)ردنل فلسطينلأتوّي  ات اق م ادىا  -7

 المصير ، و  و ّضيوة ال جئين .
وكوان  1984ضافة عقد الدورة السا عة عشرة للمجلس الوطنل ال لسطينل فل عمان عوام تاس -8

 ة فلسطين هل ّضيتنا المرك ية التل نعيش  ها ...(ن ّضيإين ) سمما ّا  ال 
 
 ما النوهج السل انتهجل المل  ع د  الثانل ن و القضيوة ال لسطينيوة ؟ -6س
إّناع العالم كيجاد   و انتهج سياسة االت ان وال كمة ، ومن  الت ريط  ال قوق العر يوة ، وم اولة      

 عاد  وشام  للقضية ال لسطينيوة .
 
  ين موّف المل  ع د  الثانل فل خدمة القضية ال لسطينية . -7س

 دعم القيادة ال لسطينية  اعت ارها ّيادة شع ية منتخ ة . -1
القيام  دور د لوماسل ك ير لدى هيئوة االموم المت ودة والودو  الك ورى ل و  القضوية ال لسوطينية  -2

 .من أج  انقاس العالم والشرق األوسط 
 المملكة .مستش يا   ع   جر ى االنت اضة فل -3
 ت رع ج لتل  مالل ودمل نصرة للقضية ال لسطينية . -4
 ردنية ل راضل الم تلة .أرسا  كوادر ط ية إ -5
) : المل  ع د  الثانل ا ن ال سوين  ّا وّد تقديم المساعدا  البسائية والط ية ال ناا فلسطين  -6

 ولى ...(مية األى مدى تاريخها ّضيتنا القوولقد كان  القضية ال لسطينية عل
 
  يون أهم االنجا ا  التل اشتم  عليها اكعمار الهاشمل ل ي  المقدس . -8س
 ليورةألوف  (24):  يوث ّوام الشوريف  سوين  ون علول  تقوديم  (1924اكعمار الهاشمل األو  ). 1   

 األّصى ، وكان من أهم إنجا اتل تبيير األركان التل ت م  الق ة . دسه ا كعمار المسج
:  يووث أموور الملوو  ال سووين  وون طوو    تشووكي  لجنووة  (1964-1954اكعمووار الهاشوومل الثووانل ). 2   

 إعمار خاصة  األماكن المقدسة .
اكرهاب )إسرائي ( على  رق المسجد األّصى عوام  كيان:  يث أّدم   اكعمار الهاشمل الثالث. 3   

 ل م  لمعالجة آثار ال ري) . ما فل سل  من ر ص ح الدين فأمر ال سين  تخصيص ما ي 1969
علوى تن يوس مشوروع ّ وة الصوخرة ، إال أن  1985: تمو  الموافقوة عوام  اكعمار الهاشمل الرا و . 4  

االنت اضة  ال  دون إتمامل ، وّد عم  المل  ع ود  الثوانل علوى إعوادة  نواا من ور صو ح الودين وتوم 
 األّصى . إلى المسجد 2007إنجا ه فل جامعة ال لقاا وأرس  عام 

================================================ 
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 الوحدة الرابعة
 الدرس األول

 )رسالة عمان : الهدف والشرعية(
 

 التل واجه  المسلمين ّديما و ديثا ؟ ما األخطار -1س
ار ، ثوم  ية ، والتتوي: ما ّام   ل ال ركا  الشعو ية ضد اكس م والمسلمين ، ثم ال روب الصل ّديما  

 المستعمر فل  داية القرن العشرين .
: ما تواجهل األمة اكس مية اليوم من هجمة شرسة من ِّ   أعودائها فول المشورق والمبورب ،   ديثا  

 . تهدف إلى تشويل اكس م
 
 التل أد  إلى صدور وثيقة رسالة عمان ؟ والت ديا  المسوغا ما  -2س

 .تهديد الهوية وت ري) الكلمة  .1
 على تشويل الدين والني  من المقدسا  . العم  .2

 

 ما المقصود  رسالة عمان ؟ -3س
يهدف إلى م 2004المواف)   1425هل  يان أصدرتل المملكة األردنية الهاشمية فل شهر رمضان    

ردا علووى الووسين يتعرضووون لسإسوو م شوورح رسووالة اكسوو م السووم ة ، وتقووديمها للعووالم  صووورتها النقيوووة 
 .فتراا  التشويل واال

 

 ما ال ئتان اللتان تخاط هما رسالة عمان ؟ -4س
 أخوتنا فل دار اكس م . .1
 .وشموليتها  )فسور( إيمانا  عالميوة رسالة اكس م الناس فل مختلف أرجاا العالم .2

 
 ما النهج السل تت ناه المملكة األردنية الهاشمية ؟ -5س
 م ووّف التجنل عليل ، وردو الهجما  عنل .ال رص على إ را  الصورة ال قيقية المشرّة لسإس   
 
هووسا الوونهج )الصووورة المشوورّة مووا المسووؤولية والشوورعيوة التوول اسووتند إليهووا األردن فوول ت نوول  -6س

 لسإس م( ؟
هوول المسووؤولية الرو يووة والتاريخيووة الموروثووة التوول ت ملهووا ّيادتهووا الهاشوومية  شوورعيوة موصووولة   

 . عليل الص ة والس م الن ل 
 
والملو  ع ود  الثوانل فول إ ورا  الصوورة النقيوة  -ر مول  – يون جهود ك  مون الملو  ال سوين  -7س

 لسإس م .
 س  ال سين  ن ط   جهودا  ثيثة علوى مودى خمسوة عقوود ، وواصولها الملو  ع ود  الثوانل خدموة   

 اكس م وتع ي ا لتضامن مليار ومائتل مليون مسلم .
 
 تضامن مليار ومائتل مليون مسلم فل العالم ؟ ما الهدف من تع ي  -8س
دراا لتهميشهم أو ع لهم عن  ركوة المجتمو  اكنسوانل ، ودورهوم فول  نواا ال ضوارة ، والمشواركة   

 فل تقدمها .
================================================ 
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 الدرس الثاني
 )محاور رسالة عمان وإجماع األمة(

 
 وضو  سل  .، عمان  إجماع أئمة المسلمين   ي  رسالة  -1س
ومووؤتمر فوول عمووان ،  2006هووـ الموافوو)  1427 مووؤتمر مجموو  ال قوول اكسوو ملأّوورو هووسه الرسووالة   

 . والجاليا  اكس مية فل أورو ا فل أسطن و الشخصيا  الدينية والسياسية للجماعا  
 
نأ هو المسلم ؟ -2س  م 
، والموساهب  )الشوافعل وال ن لول والموالكل وال ن ول( أهو  السونةك  من يت و  الموساهب األر عوة مون    

 اكيموان يجمعهوم ، وأهو  التصووف ال قيقول ، وأصو اب ال كور السول ل ،)الجع رل وال يودل( الشيعية 
، وال ينكر معلوما  اكس موأركان ركان اكيمان أ، و عليل الص ة والس م، و رسولل م مد  اهلل تعالى 

 .رة من الدين  الضرو
 
 وضو  لبو رسالة عمان . -3س
هوو الوسل يضومن االعتودا  والوسوطية  وال ووار نهجيتها . فاالعتراف  الموساهبااللت ام  المساهب و م  

 والتسام  .
 
 ؟ )منهجية ال توى( من السل يُسم  لل  ال توى -4س
وال يجوو  جتهواد وال يجوو  أل ود ان يودوعل االال  دو من مؤه   شخصيوة معينة ي وددها كو  موسهب ،   

 أو فتوى تُخر  المسلمين عن ّواعد الشريعة . ويست دث مسه ا جديدا، أل د أن يدوعل االجتهاد
 
 ما أثر ال توى غير الص ي ة ؟ -5س
ق كلمة المسلمين وتضل  الناس  األفكار الخاطئة والمدمرة فتؤدل إلى سلو      خاطئ .ت رو
 
ة والسياسوويوة للجماعووا  والجاليووا  اكسوو مية فوول نيووومووا أ وور  ّوورارا  مووؤتمر الشخصوويا  الدي -6س

 ؟ (أسطن و )أورو ا فل 
 مواجهة من يسعى اكسااة للدين اكس مل . .1
 التضامن فيما  ين المسلمين . .2
 التمس   رسالة اكس م العالمية . .3
 
 ؟ وأجم  عليها علماا األمة ما الم اور التل ّام  عليها رسالة عمان -7س

تك ير المسلمين  عضهم ل عض ،  س ب خ فوا  عقائديوة ثانويوة ، مموا يوؤدل وّف ( : )التك ير .1
 إلى  رمانهم من  قوّهم وإ ا ة ّتلهم.

  . اعتراف ك  المسلمين   عضهم ال عض فتتو د األمة ، وتص   ّوية: ()المساهب .2
 وّف وتعرية ال تاوى غير الص ي ة على أيدل الجه ا.:  ()ال تاوى .3

================================================ 
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 الدرس الثالث
)المبادئ التي قامت عليها رسالة عمان والقواعد الناظمة للسلوك 

 اإلنساني(
 ما الم ادو والقواعد النا مة للسلو  اكنسانل التل ّام  عليها رسالة عمان ؟ -1س

وتر يووة الوون س  هلل تعووالىع ّووة الع وود  وواهلل تعووالى وأساسووها التو يوود القووائم علووى اكيمووان  ووا .1
 . وتطهيرها من خ   الص ة والصوم وال كاة وال ج

 ع ّة اكنسان  أخيل اكنسان . .2
 ع ّة المسلمين  بيرهم . .3
 
  م تتميو   عض أركان اكس م ن و المجتم  ؟ -2س

 . الص ة وفيها يتساوى الناس أمام   تعالى  .1
 عده .ا يث يشعر البنل  جوع ال قير فيس صوم رمضان .2
 التكاف   ال كاة . .3
 و دة األمة اكس ميوة  ال ج إلى  ي    ال رام لمن استطاع إليل س ي  . .4
 
 ع ّة اكنسان  أخيل اكنسان ؟وّواعد تن يم ما ّوام  -3س

 قد كرمنا  نل آدم ... ( .و دة الجنس ال شرل ، )ول .1
 المساواة فل ال قوق والواج ا  . .2
 . والعد  الس م .3
 من الشام  .ت قي) األ .4
  سن الجوار . .5
 ال  ا  على األموا  والممتلكا  . .6
 الوفاا  العهود والمواثي) . .7
 
ئِك تِوِل ما داللة اآلية الكريمة ) -4س م    ِ و  ََّ ون   ِوا ِمنُوون  ُكوَ  آ م  الأُمؤأ وِل ِمونأ ر  وِوِل و  ا أُنأِ    إِل يأ ُسوُ   ِم  ن  الرَّ آ م 

ُرُسِلِل ال  نُ  روِ  ُكتُ ِِل و  ِصيُر( ؟و  إِل يأ   الأم  ان    ر  َّن ا و  أ ط عأن ا ُغ أر  ّ الُوا س ِمعأن ا و  د  ِمنأ ُرُسِلِل و   ُق   يأن  أ   
 وأن المسلم يؤمن  األن ياا والرساال  جميعها .تد  اآلية على ا ترام معتقدا  اآلخرين   
 
 . اسكر  عض األسس التل ّررها اكس م لع ّة المسلمين  بيرهم -5س

  ياة اكنسان هل أساس العمران ال شرل . .1
  ثو اكس م على التسام  والع و اللسين يُع ران عن سمو الن س . .2
)السين ال يشتركون م  المسلمين فل عقيدة أو أرض أو لبوة  اآلخرم دأ العدالة فل معاملة  ّرر .3

 .( أو عرق
 هم .عدم  خس الناس ألشيائ .4
 هود .أوجب اكس م ا ترام المواثي) والع .5
م البدر والخيانة . .6   رو
 أعطى لل ياة من لتها السامية ف  ّتا  لبير المقاتلين . .7
م االعتداا على المدنيين المسالمين وممتلكاتهم . .8   رو

============================================== 
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 الدارس الرابع
 )رسالة عمان ودورها في مقاومة اإلرهاب(

 

 ؟ وممارساتل هاب ؟ وما وسائللما المقصود  اكر -1س
ع اآلمنووين ، وتعتوودل علووى     التعوودل علووى ال يوواة اكنسووانية  صووورة  اغيووة متجوواو ة أل كووام   ، تووروو

 المدنيين المسالمين ، وتجه  على الجر ى ، وتقت  األسرى ، وتهدم العمران، وتست ي  المدن .
 

 ما المقصود  التطرف ؟ -2س
 فيتصف أفرادها  أفكار متشددة تنته  الدين والقانون والعرف . الخرو  على المألوف ،   
 

 . لمواجهة اكرهاب والتطرف اسكر  عض مطالب رسالة عمان من المجتم  الدولل -3س
 العم   جديوة لتط ي) القانون الدولل . .1
 ا ترام المواثي) والقرارا  الدولية . .2
 دون ا دواجية فل المعايير . إل ام كافة األطراف الق و   ها ووضعها موض  التن يس .3

 

 ما نتيجة القضاا على ال لم ؟ -4س
 يؤدل إلى القضاا على أس اب العنف والبلو والتطرف .  

================================================ 

 الدرس الخامس
 )الجانب التربوي في رسالة عمان(

 

 ل المعاصر .فسور دعوة اكس م ل نخراط م  المجتم  اكنسان -1س
عالى للتآلف وت إ را ا ل قيقتنا وتع يرا صادّا عن س مة إيماننا وعقيدتنا الم نية على دعوة ال ) س  انل  

 والتقوى .
 

 ما الهدف من تطوير مناهج إعداد الدعاة ؟ -2س 
 التأكد من إدراكهم لروح اكس م ومنهجل فل  ناا ال ضارة اكنسانيوة . .1
 . ليكون تعاملهم م  مجتمعاتهم عن وعل و صيرةالمعاصرة اط عهم على الثقافا   .2
الشو ها  التول يثيرهوا أعوداا اكسو م  طريقوة علميوة سوليمة دون  لوردو فادة من ثوورة االتصواال  اك .3

 . ضعف أو ان عا 
االهتمام  ال  ث والتعام  م  العلوم المعاصرة على أسواس ن ورة اكسو م المتميو ة للكوون وال يواة  .4

 واكنسان .
 االست ادة من إنجا ا  العصر فل مجا  العلوم والتكنولوجيا . .5
 

 ما المخاطر التل تواجل األجيا  الشا ة ؟ -3س
 الجه  وال ساد واالنب ق والت عيوة .    
 

 ما واجب علماا اكس م ن و األجيا  الشا ة ؟ -4س
 وال ساد واالنب ق . مخاطر الجه  لتجن همأن ينيروا عقولهم   قيقة اكس م ، وّيمل الع يمة  .1
 تنوير درو هم  السما ة واالعتدا  والوسطيوة . .2
 أن يكون العلماا القدوة والمث  فل الدين والُخل) والسلو  . .3
 . دّة العلم و صيرة ال كمة أن ي ثوا  ين أفراد األمة فل أرجاا العالم الخير والم  وة والس م  .4

 

 يا وإس ميا ودوليا .فسور : الّ  رسالة عمان صدى وتر ي ا عر  -5س
 نتيجة منطقيتها ووضو ها فل الدفاع عن اكس م الص ي  السل ال تشو ل شائ ة .   
 

 =====لى انتهى المقرر ==================   مد   تعا=============


