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 د.عمر جبر

 األردف عبخ العرهر :الهحجة األولى
 ( مصالعة ذاتية.1الفرل)
  (2الفرل)

سباب استقالؿ السسمكة األردنية أس: 
 ؟الياشسية

العخبية الفيرمية في سػريا  ار الحكػمةييأدػ ان
 واحتالؿ فخندا ليا إلى :ـ 0991

 .فخاغ سياسي في األردف 
  فتذكمت حكػمات محمية في: )الكخؾ والدمط

بشاء األردف مب شسػحات أيا لع ت  لكش (وعجمػف 
الستقالؿ، فمجؤوا لمذخيف الحديغ في الػحجة وا

 لػػ:
 قيادة الحخكة العخبية -
 يا وتخميريا مغ االحتالؿ الفخندي.تحخيخ سػر  -
فكمف نجمو األميخ عبجهللا التػجو لألردف والقياـ  -

 بيحا الػاجب القػمي .
  ؟كيف تم تأسيذ إمارة شخؽ األردفس: 

 ل زعساء الحخكة الػششية األميخ عبجهللا في ستقبإ
 ـ(0990/أذار/ 9عساف )

  كاف لقاء األميخ عبجهللا بعج اتراالت مع وزيخ
 تذختذل السدتعسخات البخيصانية وندتػف 

والسشجوب البخيصاني في فمدصيغ ىخبخت 
 .(ـ0990/اذار 99في القجس بتاريخ) صسهئيل

مع  األميخ عبجهللا مفاوضات شاقة س: خاض
 ختذل وصسهئيل )بدبب(؟ تذ

 .القخارات السدبقة لتسديق العخب .0

صظ االنتجاب الرادر عغ عربة األمع:  .9
  .شفحبذسػؿ أرض األردف ضسغ الػعػد التي ست  

  ورؤيتو الثاقبة تسكغ األميخ وبخبختو الدياسية
 عبجهللا أف يؤسذ إمارة شخؽ األردف.

 ؟متى تذكمت أوؿ حكهمة في األردفس: 
 .رشيج شميع( بخئاسة 0990/ نيداف 00في ) 

أىم بشهد السعاىجة األردنية البخيصانية  س:
مع بخيصانيا لشيل وقعيا األميخ عبجهللا التي 

/ شباط 22في ) االستقالؿ وإنياء االنتجاب
 ؟ـ( 1928/
 مارة شخؽ األردفاالعتخاؼ بتأسيذ إ (0
 ميخ عبجهللا التذخيع واإلدارةتػلى األ (9
 ( وضع دستػر4)  تعييغ حجود اإلمارة (3

الحي ُعقج عخؼ بالسؤتسخ الهششي األوؿ س: 
 ـ؟1928عاـبعساف 

   تاريخ األردف الحجيث.بعج أوؿ مؤتسخ ي 
  مشجوبًا مغ الدعساء والذيػخ  051حزخه

 والسفكخيغ.
  انتخبػا حديغ الصخاونة رئيدًا لمسؤتسخ ولجشة

عزػا أصجروا السيثاؽ الػششي  96مغ تشفيحية 
 .األردني األوؿ

شهد السيثاؽ الهششي األردني س: ب
 ؟ـ1928األوؿ

بخئاسة األميخ  (اإلمارة األردنية مدتقمة،0
 عبجهللا.

ال بػصفو مداعجة نديية (ال يعتخؼ باالنتجاب إ9
 لسرمحة البالد

والحكػمة مدؤولة أماـ  ( االنتخابات حخة مرػنة3
 البخلساف.

( كل تذخيع ال يقػـ عمى العجؿ والسشفعة العامة 4
 باشاًل.تذخيعًا 
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-1929تبع السؤتسخ الهششي األوؿ مؤتسخات )س: 
 عكدت؟ ما أىسيتيا وماـ( 1933

 عبجهللا لالستقالؿ. خاألمي سانجت جيػد 
 السؤتسخات الػششية: عكدت 
 .وحجة الذعب حػؿ القيادة الياشسية0
 والفكخؼ .الػعي الدياسي 9
 حجاث الدياسيةقجرتيع عمى مػاجية األ .3

خ عبجهللا واألردنيهف لشيل ألميمديخة الشزاؿ لس: 
 االستقالؿ بعج مؤتسخات 

 ـ( :1928-1929-1933) 
 أرسمت السحكخات االحتجاجية إلى

 يا مشطسة دولية(ترفعربة األمع )ب-
والحكػمة البخيصانية)بػصفيا الجولة السشتجبة عمى -

 األردف(
 ؟ـ1945قخار ىيئة األمم الستحجة بين  س:

بشاء مؤسداتو وصل لسخحمة استكساؿ أف األردف 
الجستػرية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة عمى إدارة 

 شؤونيا بشفديا.
ماذا تختب عمى اعتخاؼ بخيصانيا بقخار ىيئة  س:

 ؟ـ1945األمم
  وجو األميخ عبجهللا محكخة لبخيصانيا مرخًا عمى

 إعالف االستقالؿ.
  أكج ضخورة استقالؿ إمارة شخؽ األردف، في

 (.0946ثاني//كانػف ال98ميخجاف عساف)
قخار السجمذ التذخيعي  استشجماذا بين عمى س: 

 ؟الخامذ األردني في اعالف االستقالؿ
 أ.حقػؽ البالد الذخعية والصبيعية

عميو مغ وعػد وعيػد دولية ب.وما حرمت 
 رسسية

وبشاء عمى ما اقتخحو مجمذ  الػزراء في -ج
 ـ.0946أيار  05قخاره بتاريخ 

لسجمذ التذخيعي ماذا تختب عمى قخارات اس: 
 ؟ـ1946أيار 15الخامذ السشعقج

 ـ0998تعجيل دستػر 
ستثشائية جمدو إ السجمذ التذخيعي  عقج س: 

 ، وأقخ تعجيالت من أىسيا؟ـ1946أيار  22
تحل عبارة السسمكة األردنية الياشسية محل  (0

 عبارة إمارة شخؽ األردف

تحل عبارة جاللة السمظ محل عبارة سسػ  (9
 األميخ.

 الحكع ممكي نيابي وراثي. إقخار نطاـ (3

السمظ ىػ الحؼ يعمغ الحخب، ويعقج السعاىجات  (4
 واالتفاقيات.

دنية دولة حخة مدتقمة ذات سيادة السسمكة األر   (5
 ممكيا ال يتجدأ.

ما قخارات السجمذ التذخيعي الخامذ س: 
ـ بسقتزى 1946أيار  15األردني السشعقج

 ؟االختراصات الجستهرية
ة بشطاـ ممكي نيابي وراثي استقالؿ البالد األردني (0

. 

 ( ممكًا.لبالد، ومؤسديا)عبجهللا البيعة لديج ا (9

 ؟متى استقمت السسمكة األردنية الياشسيةس: 
 ـ(.0946/ايار/95في يػـ  )

تهجو سسه األميخ عبجهللا بن الحدين إلى س: 
 إبخاىيم ىاشمبخيصانيا يخافقو رئيذ الهزراء 

 الستكساؿ اجخاءات:
 ف شخؽ األردف دولة مدتقمةوأ ستقالؿ األردفإ -

 إنياء االنتجاب البخيصاني -
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أىم قهاعج ومالمح السشيج الدياسي اذكخ س:
لمسمك عبجهللا األوؿ ابن الحدين في خصابو 

  ؟يهـ االستقالؿ
يصالع السمظ شعبو بالعجؿ وخذية هللا، ألف  . أ

 العجؿ أساس السمظ، ورأس الحكسة مخافة هللا.

 سكيغ لبالدنا.والت خجمة شعبشاالسثابخ عمى :  . ب

 التعاوف مع إخػاتشا ممػؾ العخب . ت
 ستطل فمدصيغ بأعيششا وسسعشا . ث

تدمدل الحكم لمقيادات الياشسية في بين س: 
 ؟األردف

 السمظ السؤسذ عبجهللا األوؿ ابغ الحديغ  .0
 السمظ شالؿ بغ عبجهللا .9
 السمظ الباني الحديغ بغ شالؿ .3
 السمظ السعدز عبجهللا الثاني ابغ الحديغ. .4

األمهر التي تدتشج إلييا الذخعية  اذكخ س:
الجيشية والتاريخية لجاللة السمك السعدز 

 ؟عبجالثاني ابن الحدين
ب الياشسييغ السػصػؿ بالخسػؿ)صمى هللا ند . أ

 عميو وسمع(

الجور السسيد لمياشسييغ في حسل راية اإلسالـ  . ب
 والجفاع عشو.

ندب السمك عبجهللا الثاني لججه الذخيف س: 
 ؟حدين

بغ عبجهللا اني ابغ الحديغ بغ شالؿ عبجهللا الث
 بغ عميابغ الذخيف الحديغ  األوؿ
 ؟ندب الشبي عميو الدالـ لقري بن كالبس:

دمحم بغ عبجهللا بغ عبجالسصمب بغ ىاشع بغ عبج 
 ..لقخير...بغ قري بغ كالبمشاؼ 

من أين استسجت الخاية األردنية برهرتيا س: 
 ؟الحالية

التي انصمقت مغ  مغ راية الثػرة العخبية الكبخػ 
 ـ.0906مكة

 
 س: ألهاف الخاية األردنية وإشاراتيا:

رمد راية )العقاب( وىي راية الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص/والجولة  .األسػد0
 العباسية

 رمد راية الجولة األمػمة .األبيس9
 رمد راية آؿ البيت/والجولة الفاشسية .األخزخ3
 *راية األسخة الياشسية. .األحسخ4

تخمد الشجسة الدباعية مشترف السثمث األحسخ *و 
 لمدبع السثاني في فاتحة القخآف

مكهنات شعار السسمكة األردنية ودالالتيا س: 
 الهششية والعخبي اإلسالمية

.التاج السمكي يعمػه 0
 رأس حخبو

 يخمد لشطاـ الحكع ممكي وراثي

 يخمد:لمعخش الياشسي/ ولمفجاء والرفاء .الػشاح األحسخ9
 راية الثػرة العخبية الكبخػ  خايتاف.ال3
 *يسثل القػة والبأس والعمػ. .شيخ العقاب4

 *ويخمد لػنو لخاية الخسػؿ وعسامتو
 تخمد النتذار اإلسالـ وحزاراتو في العالع .الكخة األرضية 5
 جانبي التخس: سيف/ورمح وسياـ/وقػس .األسمحة العخبية 6

 وتخمد إلى الجفاع عغ الحق.
بية وسعفة .سشابل ذى7

 الشخيل
 *تحيط بالتخس.

*ومختبصة بذخط وساـ الشيزة مغ الجرجة 
 األولى

.وساـ الشيزة مغ 8
 الجرجة األولى

 

 ثالثة مقاشع عمييا العبارات التالية: .الذخيط االصفخ9
في الجية اليسشى)عكذ الشاضخ لو( عبجهللا  -

 الثاني بغ الحديغ بغ عػف 

 ياشسية.في الػسط:ممظ السسمكة األردنية ال -

في الجية اليدخػ)عكذ الشاضخ لو( الخاجي  -
 مغ هللا التػفيق والعػف.
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اذكخ مثاؿ عمى دالالت وششية وعخبية س: 

وإسالمية يخمد ليا شعار السسمكة األردنية 
 ؟الياشسية

 وششية:التاج السمكي: يخمد لشطاـ الحكع ممكي .0

 عخبية: الخايتاف: راية الثػرة العخبية الكبخػ. .9

لكخة األرضية: إلنتذار اإلسالـ إسالمية: ا .3
 وحزاراتو في العالع.

من شجخة ندب  أكسل الفخاغ فيسا يميس:
 ؟الياشسين

.أبشاء عبجالسصمب: عبجهللا وأبػ شالب وحسدة 0
 والعباس.

 عقيلوجعفخ و  .أبشاء أبػ شالب: عمي9
 بصي الخسػؿ)ملسو هيلع هللا ىلص(: الحدغ والحديغ..س3
العبادلة بغ الحدغ  : عبجهللا جج.جج العبادلة4

 سي الثاني.بغ دمحم ابػ ن
 بهثيقة االستقالؿ؟ح السقرهد وضس:

  وثيقة وقعيا األميخ عبجهللا األوؿ بغ الحديغ
ـ/ وتشز عمى مشح بخيصانيا االستقالؿ 0946

 الكامل لالردف.

 مظ لديج ـ وثيقة البيعة بالس  0946/ايار95وفي
البالد ومؤسديا عبجهللا بغ الحديغ ممكًا 

البالد بشطاـ ممكي وراثي نيابي تقالؿ واس
عزاء السجمذ التذخيعي وكبار بحزػر أ 

 الجولة.

 
 

 عػف بغ محدغ  ؟راعي اليجالءمن س: 
 

تدتحق الخاية األردنية التزحية في س: 
 ؟سبيميا

ألنيا رمد: العدة القػمية  والديادة والحخية 
 وكخامة السػاشغ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حبُ 

 الوطنُ

 أقوىُ

 من

 كلُ

 منطق
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نجازات الدياسية : اإل ةالهحجة  الثاني
  لمياشسين

 :الفرل األوؿ
 
 ـ.0889 مكةلج في و أ.

تع ـ انتقل مع والجه الستانبػؿ، وأ0893ب.
ُ.دراستو فييا

ـ 0906الكبخػ ج.عشج إعالف الثػرة العخبية 
 تػلى قيادة الجير لتحخيخ)الصائف( مغ األتخاؾ

السؤلفات األدبية لمسمك عبجهللا األوؿ اذكخ س: 
 )السحكخات(، ؟ابن الحدين

 ،خػاشخ الشديع(،)مالي الدياسي()األ
 صائل()جػاب السدائل عغ الخيل األ

 األدبية في مجمج:  سعت آثارهج  *
 (اآلثار الكاممة لمسمك عبجهللا بن الحدين)

  ؟استذياد السمك عبجهللا األوؿ ابن الحدينس:
كاف حخيرًا عمى أداء صالة الجسعة في 

مى أبػابو يػـ السدجج األقرى حتى استذيج ع
 ـ.0950تسػز 91الجسعة

 حياة ونذأة السمك شالؿ بن عبجهللا

 ـ0919 ولج 

  ثع عاد  ،ثع كمية سانج ىيخست ،عسافدرس في
لعساف ليمتحق بقػة الحجود العدكخية وكتيبة 

 السذاة الثانية.

  يغ وليا لمعيجع   0947آذار/ 7في 

 وكاف يقاتل ـ0948شارؾ في حخب فمدصيغ ،
 ورفع معشػيات الجير.ة، في خصػط السػاجي

فدخ تعحر استسخار السمك شالؿ في س: 
 بدبب مخضو فتشازؿ عغ  الحكع لشجمو  ؟الحكم

وقج تػفى السمظ شالؿ  0959األميخ الحديغ 
 ـ.0979تسػز / 7في 

 
 

 ـ0935تذخيغ الثاني/ 04 عساففي  ولج. 

  تمقى تعميسو في الكمية العمسية اإلسالمية، ثع
ثع كمية ،شجرية في مرخكمية فكتػريا باالسك

 سانج ىخست.

كيف انتقل الحكم لألميخ الحدين بن بين س: 
ـ  تشازؿ عشو السمظ شالؿ، 1952 ؟شالؿ

قخر مجمذ  08ولعجـ بمػغ األميخ الحديغ سغ 
/ايار/ 9الػزراء تعييغ مجمذ وصاية حتى )

 ( تدمع السمظ الحديغ سمصاتو الجستػرية.0953
 ؟ؿمؤلفات السمك الحدين بن شال س: 

 (ميشتي كسمظ ، )( ًليذ سياًل أف تكػف ممكا) 

 (حخبشا مع إسخائيل) 
 حياة ونذأ جاللة السمك عبجهللا الثاني

 ـ0969/كانػف الثاني/31 عساففي  ولج. 

 ئية في الكمية العمسية تمقى عمػمو االبتجا
 ثع  ،ثع ايجمبخوؾ اإلسالمية، ثع إدمػنج،

 ديخ فيمج الكساؿ دراستو الثانػية.

 كاديسية سانجىيخست/ وفي والتحق بأ
ـ التحق بجامعة جػرج تاوف في 0987عاـ

 واششصغ، لجراسة الذؤوف الجولية.

 ة في دخيـ قائجًا ل0989جأ حياتو العدكخيةب
ثع قائجًا لمقػات ، 07كتيبة الجبابات السمكية 

ـ، وأعاد تشطيع القػات 0994الخاصة السمكية 
 وفق أحجث السعاييخ العدكخية.

 

 ك الحدين بن شالؿ:حياة ونذأة السم
 

 حياة ونذأة السمك عبجهللا األوؿ بن الحدين:
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سمك عبجهللا الثاني سمصاتو متى تهلى الس:
 ؟الجستهرية

ـ، بعج وفاة السمظ الحديغ بغ 0999شباط/7في
 شالؿ
ألف السمك عبجهللا الثاني كتاباً عبخ فيو س: 

عن رؤيتو لتحقيق الدالـ العادؿ والذامل في 
 ؟السشصقة العخبية بعشهاف

)فخصتشا األخيخة: الدعي نحػ الدالـ في وقت 
 الخصخ(

 بن عبجهللا الثاني سسه األميخ الحدين 
ـ( تعمع في 0994/حديخاف/ 98) عسافولج في 

جػرج تاوف لجراسة التاريخ األردف ثع جامعة 
 ـ.9106وتخخج الجولي ، 

صجرت اإلرادة السمكية بتعيين األميخ متى س: 
 ؟الحدين بن عبجهللا الثاني وليًا لمعيج

ـ/ وفقًا لشز الجستػر 9119/تسػز/9في  
 األكبخ أبشائو الحكػر سشًا  انتقاؿ والية السمظ

في عيج السمك  (داخمية )انجازات سياسيةس:
 ؟عبجهللا األوؿ

ـ وإلغاء القانػف 0947أصجر دستػر .0
 ـ.0998ساسياأل

ميخؼ إلى ممكي نيابي أتحػؿ نطاـ الحكع مغ  .9
السمظ رئيدًا لمدمصتيغ التشفيحية و وراثي/ 

 والتذخيعية.

جمذ تذخيعية ليحل مكانيا ملغاء السجالذ الإ .3
 عياف ونػاباألمة أ 

صجور قانػف االنتخاب بعج وحجة الزفتيغ  .4
ـ، فأصبح مغ حق مػاششي الزفة 0951

 الغخبية االنتخاب والتخشيخ.

تسيدت سياسة السمك عبجهللا األوؿ بساذا س:
 (؟الخارجية)

 .ووحجة األمة العخبية،  بالعبج القػمي
لمسمك  (خارجية)الدياسية النجازات إل اما س: 

 ؟األوؿ عبجهللا
 ـ.0943مذخوع سػريا الكبخػ عاـ (0

 ـ.0945جامعة الجوؿ العخبية عاـ (9

 ـ.0951وحجة الزفتيغ عاـ  (3

جاء مذخوع وحجة الزفتين عمى س: 
  ؟مخحمتين، ىسا

ـ وىي مؤتسخات 0948: السؤتسخات التسييجية ( أ
ريحا، وراـ هللا، ونابمذ( وأىسيا مؤتسخ أ)عساف و 

 أريحا

 :عالف وحجة الزفتينإ ( ب

ل السجمذ ريحا ح  أع قخارات مؤتسخ اندجاما م
النتخاب، وزيج وعجؿ قانػف ا الشيابي األردني،

عزاء مجمذ األمة األردني وانتخب عجد أ 
السجمذ الشيابي الججيج لمزفتيغ في  

( 0951نيداف94ـ( وفي )0951/نيداف00)
 أعمغ قياـ وحجة الزفتيغ.

 ؟ـ1948ريحا أأىم قخارات مؤتسخ ما  س:
واعتبار ة األردنية الفمدصيشية، حج.السشاداة بالػ 0

 فمدصيغ وحجة ال تتجدأ.
 .وحجة األردف وفمدصيغ مقجمة لمػحجة العخبية.9
 .مبايعة السمظ عبجهللا األوؿ ممكًا.3
 .عػدة الالجئيغ الفمدصيشيغ وتعػيزيع.4
اقتخاح انتخاب مسثميغ شخعييغ يسثمػف أىالي .5

 فمدصيغ في السجالذ الشيابية األردنية
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 الثانيالفرل 
تسيد حكم السمك شالؿ بن عبج هللا س: 

  ؟نجازات داخمية ميسة، اذكخىابإ
 ـ.0959اصجار دستػر عاـ .0

 نذاء ديػاف السحاسبةإ .9

ـ متهافقًا مع الشظاـ 1952جاء دستهر س: 
ما أبخز مهاد ىحا  الحجيثة، ةالجيسقخاشي
 ؟الجستهر

أ.السسمكة األردنية الياشسية دولة عخبية مدتقمة 
 يتجدأ، وشعبيا جدء مغ األمة العخبية.ممكيا ال 

 .ب.نطاـ الحكع نيابي ممكي وراثي
ج.كفل الجستػر الحقػؽ والحخيات الستعمقة 

 بالسػاشغ:
 والػاجبات.حق السداواة في الحقػؽ 0
 .حق العسل والتعميع.9
 حداب..حق االجتساع وتأليف الجسعيات واأل3
.حخية القياـ بذعائخ األدياف شبقًا لعادات 4

 ب.ادبالشطاـ أو تشافي اآلسمكة ما لع تخل الس
.حخية التعبيخ عغ الخأؼ، والرحافة 5

 والصباعة.
تسيد بيا  التي خرائزبين ال س:

 ؟ـ1952دستهر
غ الدمصتيغ التذخيعية أ(.نطع العالقة بي
 والتشفيحية، وذلظ:

. رئيذ الػزراء والػزراء السدؤولػف أماـ 0
 ة.مجمذ الشػاب عغ الدياسة العامة لمجول

.كل وزيخ مدؤوؿ أماـ مجمذ الشػاب عغ 9
 وزراتو .

، وإذا قخر .تصخح الثقة بالػزراء أو بػزيخ3
كثخية وجب عمييا السجمذ عجـ الثقة باأل

 االستقالة.
ب(استقاللية الدمصة القزائية ال سمصاف عمييع 

 لغيخ القانػف.
لمسمك شالؿ  (خارجية)انجازات سياسية س: 

القات األخهية مع عمى تصهيخ الع بن عبجهللا
 الجوؿ العخبية وتشظيسيا : من خالؿ:

  تحديغ العالقات مع الجوؿ العخبية لمتشديق
 والتعاوف 

 اتفاقية الجفاع العخبي السذتخؾ)اتفاقية  تػقيع
في  لمتعاوف ـ( 0950الزساف الجساعي العخبي

الذؤوف الدياسية واالقترادية والعدكخية، 
 العخبية.الجيػد في الجفاع عغ البالد  وتػحيج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منُيتركُنفسهُ

أسيرُالماضيُ

 يفقدُالمستقبل
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 الفرل الثالث
نيج السمك الحدين بن شالؿ في سياستو س: 

 :(الجاخمية)
 قػتو بعج هللا مغ محبة الذعب. العخش يدتسج . أ

 نسى ىحه السحبة بخجمة األمة . ب

 وضحى في سبيل إعداز وشششا.جانب الخاحة ،  . ت

لمسمك الحدين  (داخمية)نجازات سياسية إس: 
 ؟بن شالؿ

 يج  الجيسقخاشيتعديد الش (0

 تعخيب قيادة الجير العخبي األردني (9

 التعجيالت الجستػرية (3

كيف سعى السمك الحدين لتعديد بين  س:
 ؟الشيج الجيسقخاشي

 بتفعيل الحخيات الدياسية
 ونذصت الرحافة. فطيخت االحداب والشقابات 

 واالنتساء  فداد الػعي الدياسي والذعػر القػمي
 الػششي.

ة في عيج السمك التعجيالت الجستهريس:
 ؟الحدين بن شالؿ

ع مغ التحجيات الرخاع مع اسخائيل بالخغ
 وتعصيل السؤسدات إال أف األردف عاد لمحياة

، وفعل الحياة الدياسية والحدبية 0984الشيابية
 عغ شخيق :

ـ 0990والسيثاؽ الػششي ـ،0989انتخابات 
 .0999وقانػف األحداب

قات تسيد عيج السمك الحدين عمى صعيج العال
لعخبية والجولية بالشذاط الدياسي والسرالحة ا

 وتهحيج العخب.العخبية 

 
انصمق مشيا السمك  التي سختكداتما الس: 

الحدين في عالقتو مع الجوؿ العخبية 
 ؟والعالسية

 مبادغ الثػرة العخبية الكبخػ. (0

 مػاد الجستػر األردني التي تؤكج البعج القػمي (9

عمى الػسصية  ثػابت الدياسة الخارجية القائسة (3
 واالعتجاؿ.

االنجازات الدياسية في مجاؿ الهحجة س:
 ؟العخبية في عيج السمك الحدين بن شالؿ

 )مذاريع الهحجة بين البالد العخبية(
 ـ.0958االتحاد العخبي الياشسي . أ

 ـ.0979مذخوع السسمكة العخبية الستحجة  . ب

 ـ.0989مجمذ التعاوف العخبي  . ت

ة بشهد مذخوع السسمكة العخبيما س: 
ـ الحي شخحو السمك الحدين بن 1972الستحجة

 ؟شالؿ
تدسى السسمكة األردنية الياشسية )السسمكة  .0

 العخبية الستحجة(

 تتكػف مغ الزفتيغ الذخقية والغخبية .9

 تكػف عساف العاصسة السخكدية .3

 رئيذ الجولة ىػ السمظ .4

 ومجمذ وزراء لدمصة التشفيحية: يتػالىا السمظ ا
 مخكدؼ 

 ومجمذ األمة. سمظػالىا الالدمصة التذخيعية: يت 

زائية: مشػشة بسحكسة مخكدية .الدمصة الق5
 ولكل بمج محاكسة الخاصة بيا. عميا
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 مجمذ التعاوف العخبي مذخوع السسمكة العخبية الستحجة االتحاد الياشسي 

الجوؿ 
 السذاركة 

 األردف والعخاؽ واليسغ ومرخ األردف وفمدصيغ األردف والعخاؽ

 0989 0979 0958 الدمغ
.تػحيج التسثيل الدياسي 0 االىجاؼ

 الخارجي لمبمجيغ
.تػحيج الجير: اليجاد 9

درع أمشي قػؼ يعيغ األمة 
 وبجافع عشيا

.تشسية وتصػيخ البمجيغ 3
بسذاريع اقترادية 

 مذتخكة.

تجديجًا لفكخ السمظ الحديغ لحفاظ 
 الذعب الفمدصيشي عمى ارضو

عج التزامغ والعسل العخبي السذتخؾ خاصة ب
ـ 0980السحاوالت الػحجوية: مجمذ التعاوف الخميجي

 0989واالتحاد السغاربي

ع يدتسخ فدخ: لس: 
االتحاد العخبي الياشسي 

 ؟شػيالً 

 ؟ع يدتسخ مجمذ التعاوف العخبيفدخ:لس:  ؟أىسية السذخوعس: 

بدبب االنقالب العدكخؼ  
مظ واستذياد السفي العخاؽ 

فيرل الثاني في 
 .ـ0958/تسػز/04

نو خصػة يكتب لو الشجاح إال أ لع
 يعسمية لمتعاوف واالتحاد العخب

ودلياًل واضحًا عمى الشيج الػحجوؼ 
 لمسمظ الحديغ بغ شالؿ

ـ، الشاتجة عغ 0991يدبب حخب الخميج الثانية
 اجتياح العخاؽ لمكػيت.

انجازات سياسية أردنية لعالقات أردنية س: 
 ؟خارجية لمسمك الحدين

ساس أليغ السحػر اشكمت قزية فمدص (0
 لمدياسة الخارجية األردنية )فدخ(

 .دعسيا في السحافل الجولية كافة 
 وتأكيج التالحع السريخؼ بيغ الذعبيغ 
 عسارىا، والخعاية والحساية لمسقجسات بإ

 وصيانتيا، والػقػؼ ضج تيػيجىا.
ات العخبية فالخوحل ال(تحقيق التػازف العخبي 9

 مغ خالؿ:

 تفاؽ( في عساف واإل عقج مؤتسخ )قسة الػفاؽ
0987. 

  السرالحة بيغ اليسغ الذسالي
 ـ.0991والجشػبي

  ـ ضسغ 0991حل الشداع العخاقي الكػيتي
 البيت العخبي.

قامة عالقات دبمػماسية مع دوؿ العالع إ (3
لتػضيح السػاقف العخبية عمى الداحة الجولية، 

 خاصة الرخاع مع اسخائيل.
 



 
 0474442974د.عمر جبر          مدارس النظم الحديثة             2002الجود تاريخ األردن        المستوى الثالث         جيل 

 
 
 

 

90 
 د.عمر جبر

ـ في جشيف ( شارؾ في السؤتسخ الجولي لمدال4
 ـ الحؼ نتج عشو:0973 بدػيدخا

  فس الشداع بيغ مرخ وسػريا مغ جية واسخائيل
 مغ جية أخخػ 

  اتخاذ الجسعية العسػمية لألمع الستحجة قخارىا
 ( الحؼ نز عمى إدانة اسخائيل وعج  337رقع )

 الرييػنية صػرة مغ صػر التسييد العشرخؼ.
ـ شارؾ في السؤتسخ الجولي لمدالـ  0990(5

لعخبية عمى مجريج بعج أف وافقت الجوؿ ا في
حالؿ الدالـ الجائع في السبادرة األمخيكية إل

الذخؽ األوسط، وشارؾ الجانب الفمدصيشي 
ضسغ الػفج األردني الحؼ تخأسو وزيخ الخارجية 

 األردنية.
(حطى األردف في عيجه مكانة مخمػقة  عمى 6

لجولي: بامتالكو مرجاقية دولية السدتػػ ا
عالقات دبمػماسية، وأكبخ دليل تػافج قامة وإ

معطع زعساء العالع لعساف لحزػر تذيع جثساف 
 ـ.0999السمظ الحديغ رحسو هللا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرل الخابع:
 ؟مبادرات لألميخ الحدين بن عبجهللا الثانيس:

 لجعع األشفاؿ الرع وتأىيميع. سسع بال حجود . أ

 لتشسية ميارات الفخد والجساعة لمتعاوف  حقق . ب
 والعسل السذتخؾ.

لتأىيل الكػادر الصبية في السجاؿ  قري . ت
 الخياضي.

لدسه األميخ الحدين بن عبجهللا الثاني  س:
مذاركات سياسية عمى الرعيج الجولي، 

 ؟اذكخىا
تتخأس جمدة مجمذ  صغخ شخرية سشاً أأىسيا  (0

التي كانت  (9105األمغ الجولي في )نيداف/
دور  صػف الدالـ واألمغ الجولييغ: "بعشػاف

في مكافحة التصخؼ والعشف وتعديد  الذباب
 ."الدالـ

رعى فعاليات السشتجػ العالسي األوؿ مغ نػعو  (9
ـ( 9105لمذباب والدالـ واألمغ في )آب/

 وصجر عشو إعالف عساف.

نطار العالع لمجور السيع لمذباب ، لفت ا (3
واسترجر قخار مجمذ األمغ األوؿ مغ نػعو 

 2252ع خاص بالذباب والدالـ واألمغ رق
 استشادًا إلعالف عساف.

 
 
 
 
 
 
 

 الحقيقةُ

 هيُأنُاألردنُهيُفلسطين

 وفلسطينُهيُاألردن
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لجاللة السمك  (داخمية )انجازات سياسيةس:
  ؟عبجهللا الثاني

عمى  : لمخقابة محكسة دستػرية نذاء.إ0
وتفديخ الشرػص دستػرية القػانيغ واألنطسة ،

 الجستػرية.
: لإلشخاؼ الييئة السدتقمة لالنتخاباتنذاء . إ9

 عمى االنتخابات وادارتيا.
 لمعسل الدياسية الشطخ بالقػانيغ الشاضسة عاد.إ 3

مشيا: قػانيغ )االنتخاب واألحداب واالجتساعات 
 .(والسصبػعات

نػف ـ وىػ قا9105مخكدية: ال.قانػف ال4
بشاء عمى ما قخره صادقت عميو اإلرادة السمكية 

مجمدا األعياف والشػاب والحؼ يقػـ عمى انتخاب 
 ة.مجمذ السحافطة في كل محافطات السسمك

 
 :1943مذخوع سهريا الكبخى عاـ  .1

فكخ األميخ عبجهللا بغ الحديغ الػصػؿ لمػحجة 
العخبية الكاممة فػجو دعػة لعقج مؤتسخ 

 .0943سػرؼ 
 فصالب السؤتسخ: -

 بالغاء وعج بمفػر  -أ
ب. وقياـ دولة مػحجة تزع )سػريا ولبشاف، 

 فمدصيغ( بخئاسة  األميخ عبجهللا واألردف، و 
 اـ أؼ دولة عخبية.ج. والدساح بانزس

  جامعة الجوؿ العخبية .2

مشطسة اقميسية تزع الجوؿ العخبية ـ 0945
ومقخىا اوف والتشديق بيغ الجوؿ واألعزاءلمتع

 في القاىخة.
 

 وع اليالؿ الخريبمذخ  .3

قجمو نػرؼ الدعيج اؽ( لػحجة)بالد الذاـ والعخ 
 رئيذ الػزراء العخاقي آنحاؾ.

 ديهاف السحاسبة .4

سخاقبة ايخادات ، ل0959انذأه السمظ شالؿ 
عغ شخيق تقجيع تقخيخ سشػؼ الجولة ونفقاتيا 

لسجمذ األمة عغ السخالفات السختكبة بحق 
 الساؿ العاـ.

  عخيب قيادة الجير العخبي األردنيت .5
استكساال لتحقيق الديادة الػششية األردنية اتخح 

 السمظ الحديغ بغ شالؿ قخاره في 
ت جػف ستغشاء عغ خجما( اإل0956/آذار/0) 
نياء مػب قائج الجير والزباط اإلنجميد وإك

 .0957السعاىجة األردنية البخيصانية
 السحكسة الجستهرية .6

  ـ.9100انذئتىيئة قزائية مدتقمة 

 غ القزاة: مجة عزػيتيع تتألف مغ مجسػعة م
 غيخ قابمة لمتججيج.ست سشػات، 

 مجمذ السحافظة  .7

يتكػف بشاء عمى قانػف الالمخكدية يشتخب في 
عزاء مجمذ السحافطة( عمى محافطة )أ كل 

% مغ أعزاء ىحا 95أف تعيغ الحكػمة
 السجمذ.

 االتحاد العخبي الياشسي .8

أخػة وتحالف بيغ األردف  ىػ معاىجة ـ0958
وأعمغ السمظ الحديغ تشازلو عغ رئاسة  والعخاؽ،

االتحاد ليكػف رئيدو ابغ عسو السمظ فيرل 
 الثاني ممظ  العخاؽ.

 

 و؟؟؟ػػػػػػػػػػات ميسػػػػػػػمرصمح
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 خبية الستحجةمذخوع السسمكة الع .9

ـ 0979 مذخوع وحجة بيغ األردف وفمدصيغ
 لمحفاظ عمى حق الذعب الفمدصيشي في أرضو.

 مجمذ التعاوف العخبي. 01

 عخبية اتحاد أربع دوؿ
ـ/ لمتزامغ 0989عخاؽ(الردف/األيسغ/ال)مرخ/

 ـ.0991العخبي السذتخؾ/ انتيى
 
 
 
 عجـ نجاح مذخوع سهريا الكبخى .0

يتػافق ومرالحيسا أ.بخيصانيا وفخندا ال 
 االستعسارية.

 ب.الحخكة الرييػنية ييجد مصامعيا التػسعية.
اء مذخوع سػريا إلغج.قخرت جامعة الجوؿ العخبية 

ـ ألنو ييجد السرالح القصخية 0946الكبخػ 
 ..لبعس الجوؿ العخبية

 ـ1952وحجة الزفتين.9
أ( عقج الذعب الفمدصيشي آمالو عمى قياـ وحجة 

ـ/ وما نتج 0948بعج حخبثشائية مع األردف 
 عشيا عغ فقجاف لسعطع أراضي فمدصيغ، وذلظ:

 لمعالقات والخوابط التاريخية بيغ الذعبيغ. .0
 ولمحفاظ عمى ما تبقى مغ األراضي الفمدصيشية. .9
 وحق الذعب الفمدصيشي في إقامة دولة مدتقمة. .3

وتعجيل  ب( اندجامًا مع قخارات مؤتسخ أريحا،
ة قانػف االنتخاب أعمشت الػحج

 ـ(.0951نيداف94)
 

اتدست العالقات الدياسية بين األردف .3
 والعخاؽ بالتهافق والتآلف

  لتذابو نطاـ الحكع في البمجيغ، نطاـ ممكي
 ىاشسي.

 الجػار الجغخافي 

صجار السمك عبجهللا الثاني سمدمة من إ.5
  األوراؽ الشقاشية

ليكػف السػاشغ شخيكًا حقيقيًا وفاعاًل في صشع  (0
 القخار.

 صالح الذامل.لإل (9
سباشخ والسفتػح مع أبشائو وبشاتو، لمتػاصل ال (3

صالحية: إلنزاج ليذاركػه رؤيتو اإل
 الجيسقخاشية ونجاحيا

 :وىي السػاششة الفاعمة تحفيد السػاشغ عمى (4
حػار البشاء حػؿ القزايا السيسة والسذاركة ال

 في صشع القخار.
 عقج بخوتهكهؿ االسكشجرية. 6

لمجشة التحزيخية لمسؤتسخ اـ وىػ 0944
 قامت : العخبي،

عة الجوؿ العخبية)األردف أ.تسييجًا إلنذاء جام
وسػريا لبشاف/ ومرخ واليسغ والعخاؽ/ 

 والدعػدية(.
سػريا الكبخػ واليالؿ  بعج مذخوعاب.واست  

 الخريب.
 
 
 
 

 ابُ؟؟؟؟؟ـــاُاألسبــــم

0474442974 
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صجرىا السمك س: األوراؽ الشقاشية التي أ
 :عبجهللا الثاني

 
 قخاشية الستججدة(بشاء )الجيس مديختشا .0

 نطامشا الجيسقخاشي)لخجمة األردنييغ( تصهيخ .9

 جدة(تشتطخنا )لشجاح ديسقخاشيتشا الستج أدوار .3

 و)مػاششة( فاعمة.ديسقخاشي )تسكيغ( نحه .4

 )التحػؿ الجيسقخاشي(تعسيق .5

 القانػف)أساس الجولة السجنية(  سيادة .6

 التعميع)أساس اإلصالح الذامل(  تصهيخ .7

 ى:الهرقة الشقاشية األول
 مدألتين أساسيتين تشاولتيا الهرقةس:

 :الشقاشية األولى
ختمف مع بعزشا ضسغ نقاشاتشا .كيف ن0

 العامة؟
 .كيف تتخح القخارات عمى مدتػػ الػشغ؟9

مسارسات اجتساعية لتجحيخ الجيسقخاشية س: 
 ؟دعت لتخسيخيا الهرقة الشقاشية األولى

 احتخاـ اآلراء. .0

 .(لةارتباط السػاششة) بػاجبات السداء .9

 االختالؼ في الخأؼ )ال يعشي الفخقة( .3

 السجتسع شخكاء في : بحؿ التزحياتفخاد أ .4
 وتحقيق السكاسب.

 ؟س:احتخاـ اآلراء
وقبػؿ  ساس عالقة األردنييغ: وحجتيع والسداواة أ . أ

 االختالؼ: وىػ أعمى درجات االحتخاـ.

 تكتسل حخية لمتعبيخ باالستساع. . ب

 

السهاششة تختبط بسسارسة واجبات س: 
 ؟لسداءلةا
ومتابعة .واجب السػاشغ: محاورة السخشحيغ أ

 أدائيع.
تقجيع بخامج عسمية  ب.وواجب السخشحػف 

 تدتجيب الحتياجات السػاششيغ .
 س: االختالؼ في الخأؼ ال يعشي الفخقة وضح؟
* تشػع اآلراء والسعتقجات والثقافات عشرخ قػة 

 وليذ عشرخ ضعف
*احتخاـ االختالؼ يؤدؼ لمحػار )جػىخ 

 لجيسقخاشية(ا
فخاد السجتسع شخكاء في بحؿ التزحيات أس.

 ؟وتحقيق السكاسب
أ.التداوؼ في تحسل السدؤولية )في الطخوؼ 

 .(الرعبة
ب.التداوؼ في تحقيق السكاسب)في أوقات 

 .(االزدىار
 الهرقة الثانية

 ؟صهر نظامشا الجيسقخاشيبين كيف ن س:
*تصبيق )السبادغ الخاسخة لمشيج اإلصالحي 

 : (ردففي األ
 .االلتداـ بسبجأ )التعجدية الدياسية(.0
 وحقػؽ السػششيغ. . حساية حقػؽ االقميات9
 . تقػية )مؤسدات السجتسع السجني(.3
 . تػفيخ )فخصة عادلة( لمتشافذ الدياسي.4
مبجأ الفرل والتػازف بيغ الدمصات . تصػيخ )5

 وآليات الخقابة( مغ أجل نطاـ ديسقخاشي سميع.
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ستصمبات( لمػصػؿ ػات وال* تصبيق )الخص
 لحكػمات بخلسانية فاعمة( .)

أ.بخوز أحداب وششية فاعمة : تعبخ عغ مرالح 
 السجتسعات ببخامج وششية قابمة لمتصبيق.

ب.وتصػيخ عسل الجياز الحكػمي ،عمى أسذ 
 )السيشية والحياد(.

 الهرقة الشقاشية الثالثة
 ؟محاور الهرقة الثالثةبين  س:

والحكػمات  اشيحػؿ الجيسقخ لمت القيع الزخورية (0
 البخلسانية

لمجسع بيغ الػزارة والشيابة  خيةالستصمبات الجػى (9
 محكػمات البخلسانية.لمػصػؿ ل

 مغ أشخاؼ العسمية الدياسية. أدوار مشتطخة (3

القيم الزخورية إلنجاز التحهؿ ما س: 
 ؟الجيسقخاشي وإرساء نيج الحكهمات البخلسانية

 ادة القانػف سيو  أىسية التعجدية والتدامح  .0

 ادغ الفرل والتػازف بيغ الدمصات تعديد مب .9

 حساية حقػؽ السػاششيغ. .3

تأميغ فخص عادلة لمتشافذ عبخ صشاديق  .4
 االقتخاع

الستصمبات الجهىخية لمجسع بين الهزراة س: 
 ؟والشيابة لمهصهؿ إلى الحكهمات البخلسانية

  ة: لمفرل والتػازف: بيغ وجػد ضػابط عسمي
 قابة.وآليات الخ الدمصات 

  الحكػمي: ليربح أكثخ تصػيخ عسل الجياز
ومخجعا لمسعخفة الفشية والسيشية  ميشية وحياد

 ولجعع الػزراء في  صشع القخار.

 
 
 

 ؟أشخاؼ العسمية الدياسية اذكخس: 
، رئيذ مجمذ الػزراء، مجمذ السمكية الياشسية

 السػاشغ.الشػاب، األحداب، 
 داباألحأدوار مشتظخة )مياـ مصمهبة( من س: 

أداور اشخاؼ العسمية الدياسية  الدياسية:
  .جسيعاً 

لتعكذ  تصػيخ عجد مشصقي مغ األحداب: (0
وتصػر الخؤية تػجيات األشياؼ الدياسية 

 الػششية الدياسية.

 التداميا بالعسل الجساعي. (9

 التقيج بالسبادغ السذتخكة. (3

تبشي سياسات ذات أولػية، وبخامج وششية  (4
 واضحة ، ونطع عسل ميشية.

يخ بخامج )قػية واضحة( تدتجيب لتصمعات تصػ  (5
 وىسػـ السػششيغ.

أدوار مشتظخة مياـ مصمهبة من الشائب س: 
 ؟اذكخىاالشهابومجمذ 

 خجمة الرالح العاـ. .0

 يػازف بيغ السرالح. .9

والسعارضة ويػازف بيغ مدؤولية)التعاوف،  .3
 (.ةالبشاء

أدوار مشتظخة ) مياـ مصمهبة( من رئيذ س: 
 ؟لهزراءمجمذ الهزراء ومجمذ ا

 نيل الثقة الشيابة والسحافطة عمييا. . أ

ووضع معاييخ لمعسل الحكػمي الستسيد  . ب
 السخمز

 والحاكسية الخشيجة( تبشي نيج  )الذفافية . ت
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 السمكيةأدوار مشتظخة ) مياـ مصمهبة( من س: 
 ؟الياشسية

 اتباع نيج يدتذخؼ السدتقبل. (0

 .حساية القيع األردنية األصمية (9

 لشديج االجتساعي.واحساية التخاث الجيشي  (3

طػمتشا الػششية لمعجالة والشداىة عغ حساية مش (4
 والعسل الجؤوب.شخيق: التحديغ السدتسخ 

بجاع بقجرة األردنييغ عمى التسيد واإل نذخ الثقة (5
 عغ شخيق:

 دعع قرز الشجاح 

 وتبشي السبادرات الخيادية 

 نجازاتوتقجيخ الجيػد الفخدية واإل 

مجتسعشا مغ السمظ برفتو قائجًا مػحجًا يحسي  (6
 االستقصاب.

أدوار مشتظخة )مياـ مصمهبة( من س: 
 ؟السهاشن

 .البحث السدتسخ عغ الحقيقة.0
 .متابعة القزايا الػششية وحقائقيا.9
 .اقتخاح األفكار والحمػؿ البجيمة3

 الهرقة الشقاشية الخابعة:
فدخ ركدت رؤية السمك عمى السهاششة س: 

 ؟الفاعمة
 ركة الدياسيةيجابية في السذاىا اإلألثار 
األسذ الخئيدة )لمسهاششة الفاعمة( ما س: 

 ؟التي لخريا  السمك عبجهللا الثاني
ومدؤولية  حق السذاركة وواجب السذاركة

 السذاركة السمتدمة بالدمسية واالحتخاـ الستبادؿ.
 

السبادئ التي تعدزىا أسذ السهاششة ما  س:
 ؟الفاعمة

ي (االنخخاط في الحياة الدياسية: حق أساس0
 لكل مػاشغ لمتعبيخ الحخ عغ اآلراء

  فدخ(السذاركة الدياسية)مدؤولية وواجبا( 9
أ.كل مػاشغ يتحسل جدءًا مغ ىحه السدؤولية 

 باختيار صػرة السدتقبل 
غ ال يشتيي بالترػيت ب.واجب السػاششي

السذاركة الفاعمة في باالنتخابات بل يذسل 
 الحياة السجنية والدياسية يػميًا.

ة الفاعمة في الحياة الدياسية تختب (السذارك3
 مدؤوليات عمى كل فخد مشا: 
 أ.االنخخاط بالعسل الدياسي.

يساف بالسسارسات الجيسقخاشية لتددىخ ب.اإل
 الحياة الدياسية.

السسارسات الجيسقخاشية التي يجب ما  س:
 ؟اإليساف بيا لتددىخ الحياة الدياسية

 .احتخاـ الخأؼ اآلخخ 

 واالنخخاط الفاعل 

 بشي الحػار والحمػؿ الػسط ورفس العشفوت 

 .والذخاكة في التزحيات والسكاسب 
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الهرقة الشقاشية الخامدة تعسيق التحهؿ 
الجيسقخاشي : أىجاؼ مشجدات ، أعخاؼ 

 سياسية، 
تشاولت محصات االنجاز التي حققيا األردف 

 لمحفاظ عمى زخع مديختو االصالحية 
 محصات اإلنجاز التذخيعي:أ(

رسخت مبادغ: الفرل تعجيالت دستػرية  إقخار .0
 والتػازف بيغ الدمصات.

 تعديد الحخيات .9

 واستحجاث مؤسدات ديسقخاشية. .3

 تذخيعات ناضسة لمحياة الدياسية. .4

تقجـ نػعي لسجمذ الشػاب في)تصػيخ نطامو  .5
 الجاخمي( ليكػف أكثخ فاعمية.

 نجاز السؤسدي:محصات اإل  ب(
 ة دستػرية: لتفديخ نرػص. إنذاء محكس0

والخقابة عمى دستػرية القػانيغ واألنطسة الجستػر 
لزساف احتخاـ حقػؽ السػششيغ وحخياتيع وفقًا 

 لمجستػر.
ث ىيئة مدتقمة لالنتخاب: نالت استحجا. 9

حتخاـ والتقجيخ داخل األردف وخارجو: لجورىا اإل
 وشفافيتيا.خائج في ضساف نداىة االنتخابات ال

السمك األىجاؼ التي وضعيا جاللة ما س: 
عبجهللا الثاني في الهرقة الشقاشية الخامدة 

 ؟لتحقيقيا ، وتعسيق التحهؿ الجيسقخاشي
 تصػيخ القػانيغ الدياسية الخئيدة. .0

 والجياز الحكػمي.تصػيخ أداء القصاع العاـ  .9

 حداب الدياسية.تحقيق دور أكثخ فاعمية لأل .3

 ستسخار في بشاء قجرات الدمصة القزائية.اإل .4

 تسع السجني)الجامعاتمؤسدات السجقياـ  .5
 ومخاكد الجراسات( .

 الهرقة الشقاشية الدادسة
الحهار الحي ابتجأ بو السمك عبجهللا ما س:

 ؟الثاني الهرقة الشقاشية الدادسة
مفيػـ دولة القانػف والحقػؽ والسػاششة رؤيتو 

 الثاقبة لمجولة السجنية.
بساذا عخؼ جاللة السمك عبجهللا الثاني س : 

 ة القانػف بجول ؟السجنية
( دولة القانهف تدتشج إلى أمهر )مبادئس: 
  ؟اذكخىا

 الجستػر حكم :دولة القانػف التي تدتشج إلى
ي ضل الثػابت الجيشية والذخعية القػانيغ ف حكاـوأ

بالتعجدية  وتقبلعمى السػاششة الفاعمة  وتختكد
فييا الحقػؽ والػاجبات  وتحجدوالخأؼ اآلخخ 

 دوف تسييد.
تبشي عميو الجيسقخاشيات  األساس الحيس: 

 ؟واالقتراديات السددىخة والسجتسعات السشتجة
 سيادة القانػف 

عمى من تقع مدؤولية تصبيق سيادة س: 
 ؟القانهف 

 ف بسداواة وعجالة : تصبيق سيادة القانػ الجولة
ونداىة )فدخ( ألف سيادة القانػف السعبخ الحقيقي 

الجيسقخاشيات  واألساس التي تبشى عميو
 ديات السددىخة والسجتسعات السشتجة واالقترا

 مسارسة وتخسيخ سيادة القانػف في  السهاشن :
 حياتو اليػمية، بعيجًا عغ االنتقائية.
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بدط السمك عبجهللا الثاني مفيهـ سيادة س: 
القانهف من خالؿ االشارة لبعس الحهادث 

 ؟اليهمية، بيشيا
 شي أف أرػ غزبؤلسشي وي  حيث يقػؿ وكع ي  

والجىا في عخس تصمق حزاف شفمة تسػت في أ .0
 سمحةفيو نيخاف األ

يعػد بدبب  أـ تػدع ابشيا دوف أف تعمع أنو لغ .9
 سائق لع يحتـخ القانػف.

أو شالب متفػؽ فقج فخصتو لعجـ تصبيق سيادة  .3
 القانػف 

 أو مجـخ يشعع بالحخية دوف مداءلة. .4

السحدنة التي يعيذيا ما سبب الحالة س: 
 ؟العجيج من دوؿ السشصقة

 يادة القانػف والتصبيق العادؿ لوغياب س
وضع السمك عبجهللا الثاني في رؤيتو س: 

لجولة القانهف والسهاششة ميدانا واضحًا لزساف 
جسيع مهاششييا وتعديد العجالة  حقهؽ 

 االجتساعية ما ىه؟
 .وسيادة القانػف يات ، قمضساف حقػؽ األ

عجد مكامن الخمل في األداء الخسسي التي س: 
 ؟حر مشيا السمك عبجهللا الثانيأشار إلييا وح

لع يختق مدتػػ األداء واإلنجاز اإلدارؼ لسا  .0
 نصسح، ولسا يدتحقو شعبشا

تداىل السدؤوليغ بتصبيق القانػف بجقة ونداىة  .9
 ويقػد)ألنو( يذجع عمى انتياؾ القانػف  وعجالة

 ويزعف قيع السػاششة.لفداد أكبخ 

الػاسصة والسحدػبية)تؤدؼ إلى( تفكظ  .3
وتقػض قيع العجالة والسداواة وتكافؤ ت السجتسعا

 الفخص والسػاششة الرالحة.

ثقاال ليا ولمسػاشغ التجاوز عمى مؤسداتشا وا .4
 كفياء.بسػضفيغ غيخ أ

ما شخؽ معالجة الخمل في األداء الخسسي س: 
 ؟كسا حجدىا جاللة السمك عبجهللا الثاني

تزافخ جيػد مؤسدات الجولة: لتصػيخ عسميات 
إرساء مفيػـ سيادة القانػف ، فييا و اإلدارة 

ضسغ مديخة تخزع عسل السؤسدات واألفخاد 
 لمسخاجعة والتقييع والتصػيخ بذكل دورؼ.

بين السعيار واألساس الحي حجد جاللة س: 
السمك عبجهللا الثاني لمتعييشات في السهاقع 

 ؟الحكهمية
 والججارة.اإللتداـ بسبجأ الكفاءة 

كيف  الثانيالسمك عبجهللا  من خالؿ رؤيةس: 
 نهاجو التحجيات من حهلشا اليهـ ؟

ؾ د مدارنا نحػ السدتقبل بػعي وإدراحجن . أ
 لتحجيات الػاقع .

فشتخؾ ،  رؤية واثقة لتحقيق شسػح أبشائشا وبشاتشا . ب
ليع الدالـ واألماف واالزدىار والقجرة عمى 

 مػاجية أصعب الرعاب.

ما السصالب التي حجدىا السمك عبجهللا س: 
مهاشن يعبخ عن حبو لبمجنا  الثاني من كل

 ؟العديد
 احتخامو لقػانيشو (0

ساس في سمػكشا يكػف مبجأ سيادة القانػف األ (9
 وترخفاتشا.

وححر مغ التػاني في تصبيق القانػف بعجالة  (3
ألنو يؤدؼ لزياع  )عمل(وشفافية وكفاءة

جيدة الجولة قػؽ وضعف الثقة بأالح
 ومؤسداتيا.
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 س: الهرقة الشقاشية الدابعة
ليو الهرقة الشقاشية أبخز ما سعت إ بين س: 

 الدابعة؟
لمسديخة نجاز سل السديج مغ التصػر والتقجـ واإلع .0

 التعميسية لكافة السخاحل

 التخكيد عمى .9

 يجابي.العسل اإل . أ

وعمى جعل التسيد في السؤسدات التعميسية ىػ  . ب
اليجؼ األسسى: التسيد العمسي واألدبي والسيشي 

 فشػف.واالختخاع والعمػـ الخياضية وال

 تذيجع لغة الحػار وتقبل الخأؼ اآلخخ .3

 ضخورة التشػع الثقافي والبيئي .4

البعج عغ التخدد والخػؼ مغ مػاكبة التصػر في  .5
 العمػـ.

فدخ : سعت الهرقة الشقاشية الدابعة س: 
لتذجيع لغة الحهر والبعج عن التخدد من 

 ؟مهاكبة التصهر في العمهـ
ػاجية ومكػف التعميع سشجًا في حل مذكالتو لي

ة ؼ وليكػف عشرخا بشاء يداىع في رفعالتصخ 
 وتصػر الػشغ.

أىسية التعميم كسا أشار لحلك السمك : س
 عبجهللا الثاني في الهرقة الشقاشية الدابعة:

 (من قائل العبارة)
 ذكل أرضية مذتخكة لفيع االخخ.إف التعميع ي .0

وتعسيق قيع التدامح، بعيجًا  عغ الغمػ  .9
 والتعرب. 

ح الذامل يختبط ارتباشًا وثيقًا صالوتحقيق اإل .3
بالشيزة التعميسية ميسا كانت الطخوؼ 

 والتحجيات.

فدخ تعج السهارد البذخية في األردف من س: 
أىم الثخوات كسا جاء في الهرقة الشقاشية 

 ؟الدابعة
حق الثاني يعمع أنيا تسثل بألف السمظ عبجهللا 

 (وضحأىع الثخوات )
متصػرًا يشسي ألف ىحه االجياؿ نالت تعميسا  .0

 ميارات االبتكار واالبجاع والتفكيخ الشاقج

وألنو ال يسكغ لألردف مػاجية تحجيات السدتقبل  .9
وتحقيق التغيخ دوف وجػد شباب واعي يتدع 

 )بالعمع والسعخفة والثقافة(.

بين دور جاللة السمك عبجهللا الثاني في س: 
تصهيخ التعميم في األردف في عيجه كسا جاء 

 ؟لشقاشية الدابعةفي الهرقة ا
استصاع أف يؤسذ لشيزة تعميسية أردنية شاممة  .0

لى إوججيجة تخسل كفاءاتيا الستسيدة والقجيخة 
 جسيع دوؿ العالع.

حػؿ تصػيخ العسمية حدع الججؿ الػاسع والجائخ  .9
مغ لغة القخآف وروح  التعميسية: والتي تشصمق

 سالمية.الحزارة العخبية اإل

ي يخيجه السمك بين مدتقبل التعميم الحس: 
عبجهللا الثاني كسا جاء في الهرقة الشقاشية 

 ؟الدابعة:
تعميع مبشى عمى االستقراء والفيع والبحث  .0

 والتحميل.والتحقق والتجقيق والشقج 

 البعج عغ التمقيغ .9

وتحفيد  وبشائياوالعسل عمى صقل الذخرية  .3
الصمبة عمى التػاصل ومخاشبة العالع بجسيع 

 ة السجتسع األردنيخ( حتى يكػف سسلغاتو)فد
 التقجـ والتصػر ومػاكبة العمع والتكشػلػجيا.
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بين أبخز ما دعا إليو السمك عبجهللا الثاني س: 
)دور السؤسدات التعميسية في الهرقة الدابعة

 ؟السؤسدات التعميسية(
ساليب رات وتحفيدىا عبخ أحجث األتشسية القج .0

 بجاع.تعميسية التي تذجع عمى الفيع واإلال

 غ العمع والعسل والشطخية والتصبيق.تجسع بي .9

بشائيا ليتفػقػا في كل تفتح آفاقًا ججيجة أماـ أ .3
 عمع وميشة.

جيثة، ومشاىج استحجاث مشطػمة تعميسية ح .4
دراسية)فدخ( لتفتح آفاقًا في التفكيخ الشاقج 

 وتعمع أدب االختالؼ.ع االبجاع ولتذجي

االىتساـ بالسعمع كخكغ العسمية التعميسية:  .5
مى السيارات التي تسكشو مغ إعجاد ػلو عبحر

 جياؿ نقية ومشتسية نباىي بيا األمع.أ

ار الييا بين الهسائل أو الصخؽ التي أشس: 
كسا  مجتسع معخفةنتاج السمك عبجهللا الثاني إل 

 ؟جاء في الهرقة الشقاشية الدابعة
 العجالة. .0

 تكافؤ الفخص .9

ضخورة تحػيل جامعاتشا ومجارسشا لسرانع  .3
 ت الكتذاؼ السيػؿ.لمعقػؿ ومختبخا

بين كيف يسكن تحقيق نيزة تعميسية س: 
تصهيخ التعميم كسا جاء في الهرقة الشقاشية 

 ؟الدابعة
تزافخ جيػد الجسيع الحكػمة ومكػنات  .0

والسجارس والجامعات لتػفيخ  السجتسع األردني
 لحاضشة لمتسيد والتفػؽ واإلبجاعالبيئة التعميسية ا

اء قجراتشا ومػاردنا تأميغ االحتياجات الالزمة لبش .9
البذخية مغ خالؿ : مشطػمة تعميسية ناجحة 

تو ويقػـ تعيج لمسعمع واالستاذ الجامعي مكان
ويدتصيع أف يتخجع   بعسمو بكل أمانة ورغبة 

ىحه العشاويغ الدامية لشخػ مجارسشا مذاعل 
 لمسعخفة ومكاف لمتغيخ واالرتقاء السشذػد.

اعل بين كيف يسكن أف تكهف مجارسشا مذس: 
لمسعخفة وصقل السهاىب، ومكاف لتشسية 
وتجريب القجرات ومكاف لمتغيخ واالرتقاء 
السشذهد كسا جاء في الهرقة الشقاشية 

 ؟الدابعة
 مغ خالؿ مشطػمة تعميع حجيثة:

 تػسع مجارؾ الصمبة  .0

 تفتح آفاؽ السدتقبل أماميع .9

ج مغ ثقتيع بأنفديع تعسق تفكيخىع وتدي .3
الثقة القػية  متدمحيغ: باإليساف القػػ  و 

سالمية والعخبية وتخاث واالعتداز بيػيتشا اإل
والخغبة في التعمع  الستسيداآلباء واألججاد 

 والتصػر واالبجاع ومػاكبة السدتججات الحجيثة.

لمسمك  (الخارجية)نجازات الدياسية اإل س: 
 عبجهللا الثاني:

الذعب الفمدصيشي في العػدة ألرضو دعع حق  .0
ة مدتقمة عاصستيا القجس فمدصيشي قامة دولةوإ

كيج أىسية السقجسات اإلسالمية والسديحية وتأ
 والجفاع عشيا.

عالف رسالة ػرة اإلسالـ الدسحة وإ بخاز صإ .9
ـ )عمل( لسحاربة التصخؼ 9114عساف 

 واإلرىاب.

)عمل( السذاركة الفاعمة في السؤتسخات الجولية .3
والػقػؼ لجانب لمجفاع عغ القزايا العخبية 
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وحل  لمسحافطة عمى أمشيا لجوؿ العخبيةا
 قزاياىا.

حرػؿ األردف عمى عزػية غيخ دائسة في  .4
، وتخؤسو 9104مجمذ األمغ لمسخة الثالثة

-9104مجمذ األمغ مختيغ في السجة بيغ ) 
9105 .) 

بخاز تحجيات األردف الدياسية واألمشية إ .5
 واالقترادية في السؤتسخات العالسية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لماُعانتُ

"مصر"ُمنُ

القحطُلمُيأتُلهمُ

سيدناُيوسفُ

بمواردُجديدة،ُ

وإنماُبعقليةُ

داريةُجديدةُإ

 للمواردُالقديمة
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 الهحجة الثالثة: األردف والقزية الفمدصيشية
 الفرل االوؿ

ودور األردف في دعم  مهاقفاذكخ س: 
الرسهد والسقاومة الفمدصيشية ضج االنتجاب 

 ؟البخيصاني واالحتالؿ االسخائيمي
( ىاجسػا 0991ربج( )ع )في إبعج مؤتسخ ق   .0

يداف، فاستذيج السدتعسخات الرييػنية في ب
أوؿ  كايج مفمح العبيجاتجد ومشيع الذيخ ع

 شييج أردني عمى أرض فمدصيغ

 الكفاح السدمح في فمدصيغ مشح بجايات الثػرة .9

مياجسة معدكخات القػات البخيصانية في  .3
األردف، لمتأثيخ في بخيصانيا لتعجيل مػقفيا اتجاه 

 . فمدصيغ

ـ السطاىخات والسديخات السؤيجة لمثػرات اقي .4
 ـ(0936ـ0998اف والدمط)في عس الفمدصيشية

 الحؼ نتج عشو 0999ربج الحرغ في إ اجتساع .5

 نقج الدياسة البخيصانية الجاعسة لمييػد. . أ

وإمجاد السشاضميغ بالساؿ جسع التبخعات  . ب
 .حوالدال

 ؟متى اشتجت السقاومة الفمدصيشيةس: 
 (0947.بعج قخار التقديع )0
 (0948حخب الشكبة).9
 (0967.حخب الشكدة)3
 (0968خامة).ومعخكة الك4
 (0973.وحخب تذخيغ)رمزاف()5
 (0989.وغدو اسخائيل جشػب لبشاف)6
 
 
 

  ؟قخار تقديم فمدصينس: 
( عغ ىيئة 0947(الرادر )080قخار رقع )

األمع الستحجة الستزسغ تقديع فمدصيغ بيغ 
 العخب والييػد.

 ؟ـ1948سبب حخب فمدصين الشكبة ماس:
جمذ األمغ قخار التقديع رقع صجار مإبعج 

عمشت بخيصانيا اندحابيا مغ فمدصيغ في أ  080
 ورفزو العخب وأيجه الييػد. 0948/ايار/05

الخصة العدكخية لمعخب لحخب فمدصين س: 
 ؟ـ 1948

 الجخػؿ لفمدصيغ مغ االتجاىات كافة . أ

الجير العخبي األردني تقجـ نحػ جدخ األميخ  . ب
 وجدخ السمظ حديغ. (داميا)دمحم 

مخه بتحخيظ القػات صجر أواالسمظ عبجهللا األوؿ أ . ت
 لمقجس لحسايتيا .

السعارؾ التي خاضيا الجير العخبي ما س: 
 ؟1948األردني لمحفاظ عمى القجس في أيار

 .معخكة القجس0
 .معخكتا المصخوف وباب الػاد9

 ؟سعخكة القجسبعخؼ : س: 
مغ أىع السعارؾ التي خاضتيا الجيػش العخبية 

 :ألف نتائجيا 0948والجير األردني في حخب 
س الذخقية وما جاورىا مغ أحياء بقاء القجإ . أ

 يجؼ العخب بأ

 سالمية والسديحيةحساية السقجسات اإل . ب

 سخائيميجشجؼ إ 311قتل أكثخ مغ  . ت

 سخائيلأسخ عجد مغ قػات إ . ث
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 ؟أىسية مهقع باب الهاد بين س:
اد: لو أىسية عدكخية عطيسة ألنو مػقع باب الػ 

 يعج مفتاح مجيشة القجس
 ؟اب الهادسعخكة ببعخؼ  س:
دور الجير العخبي في معخكتي بين س: 

 ؟المصخوف وباب الهاد
اقع ـ( مػ 0948/ أيار95الييػد في ) عىاج .0

ستيالء عمى باب الػاد الكتيبة الخابعة األردنية لإل
 والمصخوف لفتح الصخؽ لمقجس.

و ترجت الكتيبة ليحا اليجػـ ولع يدتصع العج .9
ه وخمف وراءالػصػؿ ألىجافو وتخاجع ميدوما 

 عجًدا كبيخًا مغ القتمى والسعجات.

 ؟الكتيبة الخابحةس: 
ىػ اسع أشمقو السمظ عبجهللا األوؿ ابغ الحديغ 

عمى الكتيبة الخابعة األردنية والتي ترجت 
 لميجػـ معخكتي المصخوف وباب الػاد.

 ؟ـ(1948نتائج حخب فمدصين) ماس:
 خدارة الجيػش العخبية .0

ستثشاء إاحتالؿ اسخائيل أجداء مغ فمدصيغ ب .9
الزفة الغخبية التي حافع عمييا الجير العخبي 

 األردني.

 لجػء عجد مغ الفمدصيشيغ إلى األردف. .3

يسة العخب في حخب اسباب ىد بين س: 
 ـ( ؟1948الشكبة)

 غياب التشديق بيغ قيادات الجيػش العخبية. . أ

 نقز التجريب والتدميح لجػ العخب. . ب

 
 
 

ـ 1967حديخاف/ 5أسباب حخب  ماس:
 ؟)الشكدة(

ؽ مرخ مزائق تيخاف في وجو مالحة غالإ  . أ
 سخائيل.إ

 سخائيل في التػسع لجانب فمدصيغ.رغبة إ . ب

 سخائيل في الديصخة عمى مياه نيخ األردفرغبة إ . ت

سخائيل مغ تشامي القػة العدكخية تخػؼ إ . ث
 العخبية.

ـ( 1967/حديخاف/5مجخيات حخب)بين س: 
  ؟)الشكدة(

 ا ششت اسخائيل ىجػما مباغتا عمى مرخ وسػري
 واألردف.

  ،فجمخت القػة الجػية لمجوؿ العخبية الثالث
 وتختب عمى ذلظ:

 سخائيمي.تفػؽ سالح الجػ اإل -

 صبحت القػات العخبية مغ غيخ غصاء جػؼ.أ -

 خمل واضح في سيخ العمسيات العدكخية العخبية -

 سخائيل نرخاً سخيعًا.ت  إحقق -

ـ( 1967نتائج حخب حديخاف) ماس:
 ؟)الشكدة(

وغدة عمى )الزفة الغخبية  استيالء إسخائيل .0
 .(وىزبة الجػالفوسيشاء  

 لألردف الفمدصيشييغعجاد كبيخة مغ ندوح أ  .9

 خدائخ بذخية ومادية كبيخة لمجولة العخبية. .3

قتراد العخبي، وانخفاض انييار اإل .4
 االستثسارات.

 حباط لجػ الجوؿ العخبية.اليأس واإل .5
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 ؟سعخكة الكخامةبعخؼ س:
ردني أوؿ لعخبي األمعخكة أحخز فييا الجير ا

سخائيمي الحؼ حاوؿ نرخ عخبي عمى الجير اإل
 ـ(0968/اذار/90العبػر لألردف في)

ما أسباب معخكة س:
 ؟ـ( 1968ذار//آ21الكخامة)

دة والشرف مغ صيبحة في الداعة الخام
سخائيل السفاجئ عمى األردف الخسيذ ىجػـ إ

 بقػة عدكخية جػية ومجفعية.
االقتراد  يخوتجمالجير العخبي  لتجميخ 

الخوح  وتحصيمالدراعي في وادؼ األردف 
السختفعات الغخبية مغ  واحتالؿ السعشػية 

 األردف.
محاور اليجهـ اإلسخائيمي عمى بين س: 

  ؟األردف في معخكة الكخامة
دمحم  جدخ األميخ عغ شخيق السرخؼ .مثمث 0

 ) داميا(
الدمط عغ شخيق   -.مثمث الذػنة الجشػبية9

 يغ جدخ السمظ الحد
الذػنة عغ شخيق جدخ  -.مثمث عساف3

 األميخ عبجهللا 
 .غػر الرافي باتجاه شخيق الكخؾ.4

دور القهات األردنية في معخكة بين س: 
 ؟ـ(1968الكخامة)

قجـ الجير األردني أروع البصػالت، مسا اضصخ 
شالؽ إ سخائيل ألوؿ مخة أف تصمب وقفإ

مظ الحديغ رفس ما داـ يػجج الشار،إال أف  الس
ت عمى جشجؼ إسخائيمي شخؽ الشيخ، فأجيخ 

 االندحاب.

 ؟ـ(1968نتائج معخكة الكخامة)بين س:
حسمت معاني البصػلة والذجاعة لمقيادة 

الياشسية والقػات السدمحة األردنية: )فدخ( 
 ألنيا حققت الشرخ فكانت الشتيجة:

 سخائيمي: وبمغت خدائخه ىديسة الجير اإل
ميخ عجد كبيخ حًا وتج( جخي451( قتياًل و)951)

قجـ الجير العخبي  بيشسامغ اآلليات ، 
 ( جخحى .018( شييجًا و)86األردني)

  تخكت آثارًا نفديو ميسة: رفع معشػيات اإلنداف
وتحصيع  خبي واألردني، وإعادة ثقتو بشفدوالع

إلسخائيل ومقػلة  أسصػرة التفػؽ العدكخؼ 
 )الجير الحؼ ال يقيخ(.

 ؟أىسية معخكة الكخامةبين س: 
 ي اإلسخائيمي نقصة تحػؿ ميسة في الرخاع العخب

حخز الجير العخبي ـ فدخ حيث أ0967بعج 
ردني أوؿ نرخ عخبي عمى الجير األ
سخائيمي الحؼ حاوؿ العبػر لألردف في اإل

 (.0968/اذار/ 90في)

  حسمت معاني البصػلة والذجاعة لمقيادة
لسدمحة األردنية التي حققت الياشسية والقػات ا

 الشرخ.
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سبب  حخب تذخين )رمزاف(  عاـ  بين س:
 ؟ـ1973

ـ( استغمت مرخ 0973/ تذخيغ أوؿ6*)
فقامتا باليجػـ  وسػريا احتفاؿ إسخائيل بأعيادىا

الستعادة األراضي التي احتمتيا  السفاجئ
 ـ(.0967سخائيل في حخب)إ

 ؟1973نتائج حخب تذخين )رمزاف( عاـس: 
 شات استصاعت القػات السرخية  تجميخ تحري

 خط بارليف.

  والقػات الدػرية اجتياح السػاقع اإلسخائيمية في
 ىزبة الجػالف.

  ولكغ تجخل مجمذ األمغ وأصجر قخاره رقع
( بعػدة االشخاؼ الستحاربة إلى حجود 338)

 ـ ووقف الحخب.0967

 ؟عخؼ خط بارليفس: 
سخائيل عمى شػؿ تحريشات دفاعية اقامتيا إ

ـ 0967 بعج حخبحل شخقي قشاة الدػيذ ،سا
وسسي  لسشع عبػر أؼ قػات مرخية إلييا، 

الخط بحلظ األسع ندبة لمقائج العدكخؼ 
 اإلسخائيمي حاييع بارليف.

أىسية دور الجير العخبي األردني بين س: 
 ؟1973في حخب تذخين )رمزاف( 

  قامت القػات األردنية عبخ المػاء السجرع
 األربعيغ :

غ مشع اسخائيل تعديد قػاتيا عمى الجبيتي -
 الدػرية والسرخية.

لتفاؼ حػؿ الجشاح اإليدخ ومشع اسخائيل مغ اإل -
 لمقػات الدػرية

وحساية العاصسة دمذق: وذلظ عغ شخيق  -
 دمذق. -تأميغ محػر درعا

  وبالتعاوف مع القػات العخاقية مشعت اسخائيل
 تصػيخ عسمياتيا اليجػمية.

 
 الفرل الثاني:

مهقف الذخيف الحدين تجاه القجس * 
  *وفمدصين

مهقف الذخيف الحدين من مؤامخات بين س: 
 ؟بخيصانيا والييهد عمى فمدصين

 رفس معاىج سايكذ بيكػ ووعج بمفػر (0

رفس السذاريع والسخصصات البخيصانية التي ال  (9
 تقػد لجولة عخبية واحجة ومقجمتيا فمدصيغ.

فزل الشفي عمى أف يفخط بحقػؽ األمة أو  (3
 خ مغ أراضييا السقجسة.بذب

في عساف ودفغ في رحاب ـ تػفي 0930 (4
 السدجج األقرى السبارؾ بشاء عمى وصيتو.

ـ وقع الذعب 1924فدخ: في عاـ س: 
العخبي في فمدصين عمى وثيقة  البيعة 

 ؟لمذخيف الحدين
برجؽ نػاياه اتجاه قزايا األمة  يساناً إ

 وحخصو عمى مقجساتيا.واخالصو ليا ،
ألوؿ تجاه القجس مهاقف السمك عبجهللا ا*

  *وفمدصين
مهاقف السمك عبجهللا األوؿ من بين س: 

 ؟الحخكة الرييهنية
تعامل مع الييػد أو بيعيع دعا العخب: لعجـ ال (0

 ودعع صشجوؽ األمة الفمدصيشي. عقارًا،

 مقاومة دعػات تقديع فمدصيغ ومذاريعيا. (9
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دفاع الجير العخبي األردني عغ فمدصيغ  (3
 ـ.0948والقجس في حخب 

 ـ.0951وحجة الزفتيغ (4

 اء الييػد مسخًا إلى حائط البخاؽ.رفس إعص (5

  ًفي السدجج األقرى ، وىػ يجخل لتأدية  شييجا
 ـ.0950صالة الجسعة 

 *السمك الحدين واألقرى*

دور السمك الحدين بن شالؿ الجاعم بين س: 
 ؟لقزية فمدصين

تأسيذ قانػف اإلعسار الياشسي لمسقجسات  .0
 اإلسالمية: وعمى رأسيا السدجج األقرى.

لجشة اعسار لمسدجج األقرى ـ تذكيل 0954 .9
 وقبة الرخخة.

ة لذؤوف يـ تذكيل المجشة السمك0970 .3
القجس)فدخ( إلصجار مؤلفات ونذخات تػعػية 

وتػثيقية لفزح سياسات التيػيج لمقجس 
 واخصارىا .

دارج القجس عمى قائسة التخاث السيجد بالخصخ إ .4
 في اليػندكػ.

استثشاء القجس مغ قخار فظ اإلرتباط  اإلدارؼ  .5
يػاصل األردف تػلي ـ)فدخ( ل0988القانػنيو 

مدؤولية السؤسدات الحكػمية في القجس وعمى 
رأسيا دائخة أوقاؼ القجس التابعة لػزارة األوقاؼ 

 األردنية .

احتخاـ الجور التاريخي الخاص لمخعاية الياشسية  .6
فاؽ الدالـ مغ ات 9لمسدجج األقرى: في الفقخة 

 ـ.0994بيغ األردف واسخائيل 

 
 
 

 ؟الرشجوؽ الياشسيبعخؼ  س:
 صشجوؽ أمخ بتذكيمة السمظ عبجهللا الثاني

لتػفيخ  ـ ،9117إلعسار األقرى وقبة الرخخة
والسقجسات التسػيل لخعاية السدجج األقرى 

 عسارىا وصيانتيا.اإلسالمية واستسخارية إ 
دعم السمك عبج هللا لمسقجسات السديحية س: 

 واإلسالمية؟
ردني ويذسل تذكيل مجمذ الكشائذ األ -0

 الكشائذ الخئيدية بالقجس
إشالؽ مذخوع تخميع القبخ السقجس في  -9

 ـ9106كشيدة القيامة 
مهقف السمك عبجهللا الثاني صاحب س: 

الهصاية وخادـ األماكن السقجسة تجاه القجس 
 ؟وفمدصين

تذكيل الرشجوؽ الياشسي إلعسار األقرى  .0
 ـ.9117وقبة الرخخة

السدجج األقرى  عسارتسػيل مذاريع تخميع وإ  .9
 عمى نفقتو الذخرية وشسمت مذاريع:

عسار السقجسات اإلسالمية والسديحية في إ  . أ
 القجس.

وتخكيبو إعادة بشاء مشبخ صالح الجيغ ،  . ب
/كانػف 94بالسدجج األقرى في )

 ـ(.9117ثاني/

 تخميع الحائط الجشػبي والذخقي لمسدجج األقرى  . ت

تخميع وصيانة لسختمف مخافق السدجج وقبة  . ث
 خة.الرخ
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تأكيج ارتباط األردف بالقجس)فدخ(بتأكيج مفيػـ  .3
الػصاية الياشسية الستػاصمة عمى السقجسات 
في القجس مشح عيج الذخيف الحديغ بتػقيع 

 ـ.9103اتفاقية الػصاية

استرجار قخارات تكذف االنتياكات اإلسخائيمية  .4
 ضج التخاث العخبي واإلسالمي في القجس.

لقجس عغ شخيق االتػاصل الجائع مع أىالي  .5
 استزافتيع لسعخفة أحػاؿ السجيشة واحتياجاتيا

 ودعع صسػد السقجسييغ.

تخسيخ مفيػـ الحـخ الذخيف وما يذسمو في  .6
 السشطسات الجولية.

لسا حظيت مجيشة القجس باىتساـ س: 
 الياشسيين؟

مدخػ الخسػؿ ، وىي أولى القبمتيغ ، ثالث 
 الحخميغ.

القجسي السدجج األقرى السبارؾ )الحـخ س: 
 ؟الذخيف(

 ىػ ما دار عميو الدػر مغ أرض فػقيا وتحتيا
ضافة لسا ( دونسا إ044مداحتيا أكثخ مغ )

 عمييا مغ أبشية ومداجج وساحات وقباب.
تخاؾ بعج إعالف انقالب االتحاديين األ  فدخس: 

ـ سعى  1928عمى الدمصاف العثساني
 ؟الذخيف الحدين لدج الفخاغ الجيشي

،  رى مغ إىساؿ االتحادييغالنقاذ السدجج األق
 وأخصار السؤامخة الرييػنية.

 ؟مبايعة أىل القجس لمذخيف الحدينس:
ـ أعمغ االتخاؾ رسسيًا انتياء الخالفة 0994

أعػاـ، فدارع  401العثسانية التي حكست قخابة 
وجياء القجس الصمب مغ الذخيف الحديغ أف 

، و  أف يتػلى ابشة األميخ يتخأس عسارة الحـخ
 عسار السدجج األقرى.اإلشخاؼ عمى إ  عبجهللا
 ؟ـ2213اتفاؽ الهصاية الياشسية عاـ س: 

ىي اتفاقية تاريخية وقعيا جاللة السمظ عبجهللا 
الثاني والخئيذ الفمدصيشي محسػد عباس: في 

 ـ( لتأكيج:9103/ اذار/ 30عساف/
عمى األماكغ السقجسة في  الػصاية الياشسية (0

 حديغ.مع الذخيف  0994القجس مشح بيعة 

السبادغ التاريخية لحساية القجس  تؤكج (9
 سخائيمي.والسقجسات مغ التيػيج اإل

 حؿ الجيػد القانػنية لمحفاظ عمييا.بب ولو الحق (3

: حساية السستمكات الػقفية التابعة وتيجؼ (4
 لمسدجج األقرى.

دائخة أوقاؼ وضح الجيهد التي تقهـ بيا س: 
 ؟التابعة لهزارة األوقاؼ االردنية القجس

إدارة شؤوف السدجج األقرى: حخاسة  -0
 وتخميع، وتشطيع شؤوف الدياحة.

الػقفية التي تذكل  اإلشخاؼ عمى اإلمالؾ-9
% مغ أمالؾ مجيشة القجس القجيسة وذلظ 85

دارتيا وصيانتيا وتأجيخىا ألشقاتشا في القجس بإ
بأجػر بديصة لتثبيتيع عمى أرضيع ومداعجتيع 

 عمى العير الكخيع.

واإلعالـ بأىسية القجس الجيشية  تعخيف الشاس-3
 والخوحية، وما تػاجيو مغ تحجيات.

استقباؿ لجشة زكاة القجس مداعجات لمتعاوف -4
ديد صسػد القجس وأىميا في مذاريع خيخية لتع

 حتالؿ اإلسخئيمي. في وجو اإل
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 العير بكخامة.يتاـ وتعميسيع السيغ لسداعجتيع عمى ىيل األالقجس العمػـ الذخعية، وتأتجريذ شالب  -5

 مالؾ الػقفية في القجس.إعجاد تقاريخ حػؿ إعتجاء إسخائيل عمى األ -6 

س: اإلعسارات الياشسية لمسدجج األقرى السبارؾ:   
 0994 جج األقرى/ وبػ الف ديشار  ذىبي العسار السد 38ـ تبخع بػ

 وقاؼ فمدصيغالف ديشار ذىبي إلعسار السداجج وأ 95

 الياشسي األوؿ ما يأتي: ومغ أبخز انجازات اإلعسار 

 عسار السدجج األقرى / وتخميسو..إ 0
 ـ.0948.تخميع السدجج األقرى بعج حخب 9
ـ بعج أف شب بيا حخيق / شارؾ السمظ 0949.تخميع كشدية القيامة3

خساده شخريًا.إعبجهللا األوؿ في   

الذخيف حديغ بغ 
عمي + والسمظ 

 عبجهللا األوؿ

0999-0950  األوؿ 

 ـ.0954ـ و0953اإلعسار الياشسي أ.تذكيل لجشة
:آبب.تخميع الجامع القبمي/والسعالع اإلسالمي ار وسبل ة في ساحة الحـخ

 قباب ومحاريب.
لسشيـػ محىب.ج.تبجيل قبة مدجج قبة الرخخة بأ  

السمظ حديغ بغ 
 شالؿ

ـ0953-0964  الثاني 

ييػدؼ متصخؼ متػاشئ  ضخموإزالة أضخار حخيق الجامع القبمي الحؼ أ
ـ.0969دجج األقرىسالؿ في حتالصات اإلمع سم  

السمظ حديغ بغ 
 شالؿ

(ـ0969)  الصارئ  

صفيحة ذىبية عمى نفقة 5111أ.إعادة ترفيح قبة مدجج قبة الرخخة
 جاللتو الذخرية.

ب.تخميسات في ساحة الحـخ القجسي تزسشت: قبة الدمدمة/ والستحف 
 اإلسالمي/ ومبشى باب الخحسة.

السمظ حديغ بغ 
 شالؿ

0999-
ـ(0994 ) 

 الثالث

 ـ.0969أ.مذخوع اعادة صشع مشبخ صالح الجيغ بعج حخيق
 ب.صيانة لسخافق السدجج األقرى/ ومباني األوقاؼ.

السمظ حديغ بغ 
 شالؿ

(0994-
ـ(0999  

 الخابع

(مزاعفة عجد مػضفي أوقاؼ القجس وحخاس السدجج األقرى وزيادة 0
 وراتبيع.

 جيشي والتاريخي.(استرجار دليل السدجج األقرى لمتعخيف ال9
(تأسيذ الرشجوؽ الياشسي إلعسار السدجج األقرى لجعع مذاريع 3

 اإلعسار ومػضفي أوقاؼ القجس وصسػد السقجسييغ.
(تأسيذ كخسي السمظ عبجهللا الثاني لجراسة فكخ اإلماـ الغدالي في 4

 السدجج األقرى وجامعة القجس

السمظ عبجهللا الثاني 
 ابغ الحديغ

-ـ0999)
 مدتسخ(

امذالخ  

 
الجور السحهري آلؿ ىاشم في رعاية س: 

  ؟السقجسات اإلسالمية من مكة إلى القجس

إلسالـ وآؿ ىاشع يػلػف الذخافة مشح بدوغ شسذ ا -
شخاؼ مكة( عمى سجانة)خجمة( السدجج الحخاـ في )أ

 مكة.

ـ( تػلى أمخاء آؿ ىاشع 0995ـ حتى 967ومشح ) -
رة ورعاية وأشخافيع مشصقة مكة السكخمة والسجيشة السشػ 

 الحخميغ.
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 الهحجة الخابعة: رسالة عساف
 

 الفرل األوؿ:
 السقرهد بخسالة عساف؟ما س: 

 في عساف األردف ورسالة  ركانيافكخة تجسعت أ
صجره السمظ عالسية وبياف صخيح ومفرل أ

ليمة   الثاني وكبار عمساء األردف،عبجهللا
: إنشا إخػة  ليقػؿ لمعالع(ـ 9114القجر)

والبعج عغ عمى السحبة والدالـ اإلسالـ يقػـ و 
 العشف واإلرىاب.

 :وأييا أؼ األعساؿ تسثل اإلسالـ  وصف البياف
 ال تسثمو.

 سالـ: أنو رسالة : تػضيح حقيقة اإلوكاف ىجفو
 والدالـ. قػاميا اإلخالص واالعتجاؿ

 ؟من أين نبعت رسالة عساف: )مرادرىا(س:
 ورؤية ىاشسيةمغ القخآف واإلسالـ 

تبشاه الياشسيهف لخجمة  حيال شيجما الس: 
 اإلسالـ والسدمسين؟

بخاز *خجمة لمسجتسع ودفاع عغ اإلسالـ وإ
 صػرتو الحقيقية السذخفة.

*والخسالة وليجة فكخة ىاشسية: ليتبشى األردف 
ت)عمل( لرياغة السؤتسخات والشجوات والسبادرا

عخض ي  مػقف إسالمي عقالني فقيي سياسي 
لحياة مغ عمى الذعػب اإلسالـ الحؼ حفع ا

 االنحخاؼ.
 ؟الفئات السخاشبة في رسالة عسافما  س:

 والشاس في العالعاخػاتشا في ديار اإلسالـ ، 
 

مهر رسالة عساف األمة في أيرارح بياف س: 
 اذكخىا؟

 (السشعصف الرعب وىػ الحؼ يتسثل في :0
 أ.األخصار.

ي تػاجو األمة)وىي(تيجيج التحجيات التب.
والشيل مغ ػيو ديشيا ىػيتيا وتفخيق كمستيا وتذ

 مقجساتيا.
 (اليجسة الذخسة التي يتعخض ليا اإلسالـ مغ9
.الحيغ يرػروىا عجوا ليع، بالتذػيو واالفتخاء 
يع غيخ نتداب لإلسالـ وأفعالوالحيغ يجعػف اإل

 مدؤولة.

 ؟محاور رسالة عساف اذكخس: 
.وقف تكفيخ السدمسيغ لبعس بدبب خالفات 0

ب. وقتميع  أ.فتشةعقائجية ثانػية )ألف فيو( 
 ج.وحخمانيع مغ حقػقيع

السدمسيغ ببعزيع : لتػحيج األمة  .اعتخاؼ9
 وتقػيتيا.

.وقف الفتاوؼ غيخ الرحيحة عمى أيجؼ 3
 :الجيالء)ألنيا(

 أ.تزمل الشاس بأفكار خاشئة
 يشتج عشيا أفعاؿ خاشئة.ب. 
مبادئ رسالة عساف: )السبادئ اإلندانية س:

 ؟السذتخكة(
والسػاثيق والعيػد، وتحخيع ياة .احتخاـ حق الح0

 الغجر.
.تكخيع اإلنداف دوف الشطخ لمػنو أو جشدو أو 9

 ديشو
 .التػازف واالعتجاؿ والتػسط.3
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.التدامح والعفػ المحاف يعبخاف عغ سسػ 4
 الشفذ.

 .الخفق والميغ، ونبح العشف والغمطة.5
عجالة في الو .تحقيق الخحسة والخيخ لمشاس 6

 معاممة االخخيغ.
 ىن شسهلية ىجؼ وعالسية مدعىخ بس: 

 ؟رسالة عساف
العخبية بل تخجست لعجة  لع تقترخ عمى المغة

 عمل()لغات 
  أ.ليتع تػزيعيا في شتى أنحاء العالع 

شالع عمى حقيقة ب. لتتسكغ الذعػب مغ اإل
 اإلسالـ وفيسو تعديدًا لمحػار بيغ السجتسع.

 
 الفرل الثاني:

تيا مبادئ أساسية لمدمهؾ البذخي اكجس: 
  ؟رسالة عساف

ل أسباب الػسصية والتدامح ألف تصبيقيسا يدي
ويحقق غايات  العشف والتعرب والكخاىية

الذخائع الدساوية في نذخ السحبة والعجؿ 
 والدالـ.

 ما أىجاؼ الهسصية؟س: 
 .الػصػؿ لمحقائق بعيجًا عغ األىػاء .0
فخاط أو .قياـ اإلنداف بػاجباتو مغ غيخ إ9

 تياوف.
 ونبح التعرب.بة وتقبل اآلخخ .نذخ السح3
ضفاء معاني االستقامة واألمانة والخيخ عمى .إ4

 السجتسع.
 

مظاىخ تبشي وتصبيق الهسصية في بين س: 
 ؟فكخ الياشسيين

رعاية السمظ عبجهللا الثاني مؤتسخات مشتجػ 
 الػسصية لمفكخ والثقافة:

)وسصية اإلسالـ بيغ الفكخ  السؤتسخ األوؿ
 والسسارسة(
 ـ.9114في عساف/

تػصياتيع وقخاراتيع اعتساد رسالة عساف وتبيشيا 
واعتساد قخارات مؤتسخات الػسصية التي  اعالميا

عقجت في الكػيت والدعػدية والبحخيغ 
 لتعسيسيا.

لجور العسمي لتيار بعشػاف: )ا والسؤتسخ الثاني
 صالح ونيزة األمة(الػسصية في اإل

 ـ9116في عساف/
قادة يشتسػف بحزػر نخبة عمساء ومفكخيغ و 

 لشيج الػسصية
يق التدامح التي دعت وسائل تصببين س: 

 ؟لييارسالة عساف إ
.احتخاـ حقػؽ وحخيات اإلنداف لتحقيق العجالة 0

 والكخامة.
.االحتخاـ الستبادؿ بيغ أتباع األدياف 9

 والسحاىب.
الحػار والعير السذتخؾ .تعديد مفيػـ 3

 ونبح التعرب والكخاىية.والسحبة 
 ؟ظاىخ التدامح في اإلسالـمبين  س:

أ.كـخ اإلسالـ اإلنداف دوف الشطخ لمػنو أو 
 جشدو أو ديشو.

كج مشيج الجعػة الحؼ يقػـ عمى الخفق ب.أ
 والميغ ورفس العشف.
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ج.ىجؼ اإلسالـ ىػ تحقيق الخحسة والخيخ 
 لمشاس.
آثار تصبيق التدامح في السجتسعات  بينس: 

 ؟البذخية
يغ الذعػب .نذخ ثقافة العير السذتخؾ ب0

 واألمع.
 .االنفتاح عمى الثقافات، وتحقيق السكاسب.9
 .ازدىار السجتسع اإلنداني.3
 .انتذار السحبة واأللفة.4
 

 الفرل الثالث:
  ؟نهاع( التصخؼ اذكخ صهر)أس: 

 (خالقي)فكخؼ/ ديشي / سياسي/ أ
مهقف الذخائع الدساوية من بين س: 

 ؟التصخؼ
دالـ والعير كجت الذخائع الدساوية مبادغ  )الأ

وجاءت  يجًا عغ التصخؼ واالرىابالسذتخؾ( بع
رسالة عساف تؤكج مػقف اإلسالـ مغ ىحه 

 فات.اآل
أسباب انتذار التصخؼ والغمه في ما س: 

  ؟السجتسعات
 ضعف القيع والسبادغ. (0

وفيع مغمػط لشرػص االبتعاد عغ الجيغ  (9
 الذخيعة.

 والحج مغ حخيات الجوؿ. انتياؾ حقػؽ اإلنداف (3

ة صػر التعرب )العخقي أو الصائفي أو مسارس (4
 السحىبي(

 االستخجاـ الخصأ لػسائل االتراؿ التكشػلػجي. (5

 

 خصخ أنهاع التصخؼأالتصخؼ الفكخي: من س:
  وىػ الخخوج عغ)القػاعج الفكخية والثقافة( الدائج

 في السجتسع.

  وعجـ تقبل آراء  : التعرب لمخأؼمطاىخة ومغ
 اآلخخيغ.

  اإلرىابية: تدتبيح الجماء السشطسات : أمثمتوومغ
 سجتسعات.التجمخ و 

نهاع أخصخ أيزًا من أالتصخؼ الجيشي: )س: 
 ؟التصخؼ(

 .ىػ الخخوج عغ االعتجاؿ في الجيغ فكخًا وعساًل 

  والتصخؼ التصخؼ لجيغ معيغ  أنػاعوومغ
 السحىبي.

  استباحة الجماء واألمػاؿمطاىخه ومغ : 

 ؟خصار التصخؼ عمى السجتسعاتأ اذكخ س:
أخخ كثيخ مغ السجتسعات وتخاجعيا (ت0

 ىا.وانييار 
رىاب أصبحت سمػكًا عسميًا (مسارسة اإل9

 لمستصخفيغ والستعربيغ.
 .(واعتجاء عمى السجنييغمغ )قتل وتجميخ 

في السجتسعات: تجميخ  (مغ )آثار( التصخؼ3
شجما يتسكغ وشجخة الحزارة تحوؼ عبشي شامخة 

 الحقج وتشغمق الرجور.
 بدبب التصخؼ واإلرىاب(حخوب اليػـ ىي 4

 ؟مهقف اإلسالـ من التصخؼ واإلرىاببين  س:
الحؼ يقػـ عمى االعتجاؿ غخيب عغ اإلسالـ 

خالقيا، السفيػـ والتدامح ويدتشكخ، ديشيا وأ
 السعاصخ لإلرىاب.
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الحخب التي وصفيا السمك عبجهللا الثاني س: 
في خصابو أماـ الجسعية العامة لألمم الستحجة 

 ـ؟2215أيمهؿ 28بعين في دورتيا الد
(حخبشا العالسية اليػـ ليدت بيغ الذعػب أو 0

األدياف، بل ىي حخب بيغ السعتجليغ 
 والسعتقجات. جسيع األديافوالستصخفيغ مغ 

(مدتقبل العالع، يتعخض لتيجيج خصيخ مغ 9
الخػراج: وىع الخارجيغ عغ اإلسالـ وقيسة 

 )المحيغ ييجدوف السجتسع العالسي(
ف االختالفات الجيشية ليجـ التعاوف أ. فيع يدتغمػ 

 والتخاحع بيغ الشاس، مغ جسيع األدياف.
تباع ب.وتدتغل حالة اإلنغالؽ والذظ بيغ أ

مختمف الجيانات والسحاىب لمتػسع وبدط 
 نفػذىا.

ج.ويسشحػف أنفديع مصمق الحخية لتحخيف 
 تأويل كالـ هللا وتبخيخ جخائسيع البذعة.

 ؟ية التصخؼور السهاشن في مهاجبين  د س:
 خخ.(الحػار واحتخاـ اآل0
 (تدميح نفدو بالعمع والسعمػمة الرحيحة9
ورفس (محاربة التعرب والتصخؼ برػره 3

 األفكار الستصخفة.
( الجفاع عغ أرض الػشغ والتزحية في 4

 سبيمو.
(الخجػع لسرادر مػثػقة لمتأكيج مغ السعمػمة، 5

 كجائخة االفتاء.
شيا األمشية (التعاوف مع مؤسدات الجولة م6

لمتبميغ عغ أؼ شيء يثيخ الذبية )مػاششة 
 فاعمة مغ خالؿ مداعجة أجيدة الجولة(.

 

 
 : مشيج فكخؼ ومػقف أخالقي سمػكي الهسيصة .0

داف ديشيا ودنيػنا، قائع عمى اعتجاؿ اإلن
 .فخاط والتفخيطبعيجاً عغ اإل

وقبػليسا  : احتخاـ التشػع واالختالؼ التدامح .9
حخية الفكخ عخفة و عبخ )االنفتاح والس

خالقيا فقط بل سياسي والسعتقجات( وىػ ليذ أ
 وقانػني.

مغ األفكار والسعتقجات : مجسػعة التصخؼ  .3
وتتجاوز  والسػاقف يتذجد األفخاد في اتخاذىا

 السألػؼ والستفق عميو.

اتخاذ مػاقف)عشرخية  :التصخؼ الدياسي .4
 متذجدة( تجاه الذعػب.

داف تج عغ اإلالخخو  :التصخؼ األخالقي .5
 األخالقي: 

 خالقي.إما بالتذجد في تصبيق سمػؾ أ -

 أو في التخمي عغ تصبيق ذلظ الدمػؾ. -

لخاشئة أيًا كاف مرجرىا : السسارسات ا اإلرىاب .6
حياة اإلنداف ، متسثمة في التعجؼ عمى وشكميا، 

 متجاوز ألحكاـ هللا.

 
  معمهمات؟ رسالة عساف .1

بمغ عجد القادة الجيشييغ والدياسييغ الحيغ 
( مفكخًا مغ 559(  )9116إلى  9115قخوىا)ا

 ( بمجًا:84) 
 
 
 

 مصطلحاتُمهمهُ؟؟؟؟
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يسثل الياشسيهف انسهذجًا في الهسصية س:  .2
 ؟واالنفتاح

بػصفيا ثػابت ألنيع دافعػا عغ قيع الػسصية 
لتعديد الحػار، ونبح  اإلسالـ،تشصمق مغ تعاليع 

 الفخقة بيغ أبشاء الػشغ.
عج الهسصية من أبخز خرائز األمة تُ لساذا  .3

 ؟الميةاإلس

   ألف الجيغ اإلسالمي قاـ عمى التػازف
 واالعتجاؿ والتيديخ

  )ويحارب ندعات الغمػ والتصخؼ والتذجد)ألنيا 

 تحجب العقل عغ سػء العػاقب -

 انجفاع أعسى خارج ضػابط الذخ -

 ليدت مغ شباع السدمع الحقيقي -

اإلسالـ يخفزيا مثمسا تخفزيا الجيانات  -
 الدساوية.
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