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 واألموال الدماء استباحة مظاهره ومن من صور التطرف  -15

 األخالقي التطرف -د     السياسي   التطرف -ج          *الديني  التطرف -ب       الفكري التطرف -أ

 

 . الشعوب  تجاه متجددة عنصرية مواقف إتخاذ ويعني -16

 األخالقي التطرف -د   *  السياسي  التطرف -الديني           ج التطرف -ب       الفكري التطرف -أ

 

 . السلوك ذلك تطبيق عن تماما التخلي في أو ، سلوك معين تطبيق في بالتشدد إما اإلتزان عن الخروج ويعني -17
    األخالقي التطرف -د   السياسي   التطرف -الديني           ج التطرف -ب       الفكري التطرف -أ
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 األديان جميع المعتدلين من كل تجمع حرب بل األديان أو المجتمعات أو الشعوب بين ليست عالمية حربنا -20
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