
 

 

 

 

انقل رمز االجابة الصحيحة الى ورقة  فقرة لكل منها اربع اجابات واحدة صحيحة ،  مئة يتكون هذا االختبار من  •
   االجابة :

 الرمز الالسؤ الرمز ؤالالس الرمز السؤال الرمز الالسؤ مزرال السؤال

1  21  41  61  81  

2  22  42  62  82  

3  23  43  63  83  

4  24  44  64  84  

5  25  45  65  85  

6  26  46  66  86  

7  27  47  67  87  

8  28  48  68  88  

9  29  49  69  89  

10  30  50  70  90  

11  31  51  71  91  

12  32  52  72  92  

13  33  53  73  93  

14  34  54  74  94  

15  35  55  75  95  

16  36  56  76  96  

17  37  57  77  97  

18  38  58  78  98  

19  39  59  79  99  

20  40  60  80  100  

 تقارب مدارس 
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 : واإلستقالل  في الوحدة األردن أبناء طموحات تلب لم أنها إال ) .................  ( في محلية حكومات تشكل -1
 وعجلون  معان  و الكرك  -وعجلون                  ب والسلط الكرك -أ

 و عمان   والسلط الكرك -و جرش                  د والسلط الكرك -ج
 
 تم تأسيس امارة شرق االردن في عام :  -2
 1921 -د        1920 -ج     1919 -ب      1918 -أ

 
 واحدة من التالية ليست من بنود المعاهدة االردنية البريطانية : -3

 تعيين حدود االمارة      -االعتراف بتأسيس االمارة                                          ب -أ
   1947صدور دستور   -تولي االمير عبد هللا االدارة و التشريع                             د -ج     

 
 بريطانيا :  إلى .................  الوزراء ورئيس الحسين بن عبدهللا االمير هتوج-4
 حسين الطراونة   -ابراهيم هاشم         د -رشيد طليع          ج -كايد العبيدات        ب -أ

 
 القرار الذي صدر بان االردن وصل الى مرحلة االستكمال من : -5

 فرنسا   -المملكة المتحدة            د -هيئة االمم المتحدة             ج -عصبة االمم المتحدة              ب -أ
 
 اإلستقالل و لقب بالمؤسس :  بعد األردن حكم تسلموا الذين  الهاشميين اول الملوك -6
 الملك عبد هللا االول    -د                  الثاني عبدهللا الملك  -حسين       ج الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 
 لقب بالمعزز   :  الذين الهاشمي الملك-7
 الملك عبد هللا االول  -د                  الثاني عبدهللا الملك  -حسين       ج الملك -طالل.                    ب الملك -أ

 
 :   األردنية الراية في ما داللة اللوان االبيض-8
 الهاشمية  راية األسرة رمز -البيت    د راية آل رمز -األموية         ج راية الدولة رمز -الفطميون           ب -أ

 
 :   األردنية الراية في ما داللة اللوان االحمر -9
 الهاشمية  راية األسرة رمز -البيت    د راية آل رمز -األموية         ج راية الدولة رمز -الفطميون           ب -أ

 
 في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى :يرمز الوشاح االحمر   -10

 ملكي وراثي  نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ
 العرش الهاشمي و الصفاء و الفداء   -ب
 الكبرى  العربية الثورة راية -ج
 وسلم عليه هللا صلى  الرسول ايةلر لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل -د
 

 يرمز طائر العقاب   في شعار المملكة االردنية الهاشمية الى :  –11
 ملكي وراثي  نظام الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام -أ

 العرش الهاشمي -ب
 الكبرى  العربية الثورة راية -ج
 والعلو ،   والبأس القوة يمثل -د
 

 الشريط االصفر في شعار المملكة في الجهة اليمنى العاكس لناظره  : العبارة على  -12
 عبد هللا ابن الحسين ابن عون  -ملك المملكة االردنية الهاشمية                    ب -أ

 الملك الهاشمي   -الراجي من هللا التوفيق و العون                  د -ج
 
 



 ي بحث بها واستند لها المجلس التشريعي اثناء الجلسة الخاصة لبحث امر االستقالل واحدة من اآلتية ليست من األمور الت  -13
 ما حصلت عليه من وعود وعهود دولية  -استناد لحقوق البالد الشرعية والطبيعية              ب -أ

 اء  بناءا على ما اقترحه مجلس الوزر -بناءا على طلب االحزاب                               د -ج

 
 : م هي  1928المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني األول عام  -14

 عمان  -إربد       د  -معان        ج -السلط      ب -أ

 

 م , وكانت برئاسة  : 1921تم تشكيل أول حكومة في شرق األردن عام  -15

 توفيق أبوالهدى  -سليمان النابلسي        د -إبراهيم هاشم       ج -رشيد طليع      ب  -أ

 

 العام الذي أعلن فيه استقالل المملكة األردنية الهاشمية هو :  -16

   1946 -د        1948 -ج         1945 -ب       1947 -أ

 

 الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون األسود راية لها هي  :  -17

 المملوكية  -د   العباسية      -الفاطمية       ج -األموية             ب -أ

 

 الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  :  -18

 الوشاح األحمر   -التاج الملكي          د -الكرة األرضية           ج -طير العقاب         ب -أ

 

 ها هي : الشخصية األردنية التي تم انتخابها رئيسا للمؤتمر الوطني األول ل -19

 سليمان النابلسي -حسين الطروانة         د -راضي عناب       ج -ابراهيم هاشم              ب -أ

 
 في ولد الملك عبد هللا االول بن الحسين  -20

 الحبشة    -الطائف           د  -المدينة المنورة           ج -ب               مكة المكرمة  -أ
 

 الحسين:  بن األول عبدهللا للملك األدبية المؤلفات ليست من واحد من التالية  -21
   مهنتي كملك  -السياسية              د األمالي  -األصائل    ج الخيل عن السائل جواب  -المذكرات         ب -أ

 
 عارضت بريطانيا و فرنسا مشروع سوريا الكبرى بسبب :  -22

 التوجهات االدارية   -المصالح القطرية         د  -مطامعها التوسعية             ج  -مصالحها االستعمارية            ب -أ
 

 قدمه:  الذي الخصيب الهالل مشروع -23
   نوري السعيد -هربرت صموئيل                       د -ونستون تشرتشل         ج  -الملك عبد هللا االول       ب -أ

 
 

 التعاون ميثاقهاعلى  وافريقيا ، ينص آسيا  من كل في العربية الدول تضم اقليمية منظمة العربية : هي الدول جامعة  -24
 و مقرها ......... :    السياسية في المجاالت األعضاء الدول بين والتنسيق

 الرياض   -د                   القاهرة    -عمان                        ج  -القدس                     ب -أ
 

 الضفتين في عام : تمت وحدة -25
  1953-د             1952-ج                    1951 -ب           1950 -أ

 
 تلقى االمير طالل دراسته االولية في :  -26

 ساند هيرست  -عمان             د -االسكندرية             ج  -كرمة               بمكة الم -أ
 

 



 تسلم الملك طالل في حياته العسكرية كتيبة المشاة :   -27
 الرابعة     -الثالثة                 د -الثانية              ج  -االولى                 ب -أ

 
 من انجازات الملك طالل :   -28

 انشاء المحكمة الدستورية   -الغاء المجالس التشريعية    د -ج  1952صدور دستور  -ب 1947صدور دستور  -أ
 

 : رئيس الوزراء و الوزراء مسؤولون امام  -29
 المجلس االداري  -مجلس النواب            د -المجلس االستشاري       ج -المجلس التشريعي          ب -أ

 
 عام   المشترك العربي الدفاع اتفاقية على تم التوقيع -30

 1953د                    1952 -ج                              1951-ب          1950 -أ
 

هيرست   ساند بكلية التحق ثم ........ ، مدة فيها ودرس مصر في فكتوريا كلية إلى الحسين بن طالل  الملك انتقل -31
 دراسته : الكمال انجلترا في العسرية

  اعوام     4اعوام                  د  3 -عامين                       ج-عام                   ب-أ
 

 : طالل و التي تعد من كتب دراسة التاريخ الحديث و المعاصر  بن الحسين الملك بتأليفها قام التي المؤلّفات ليست من -32
 خواطر النسيم    -اسرائيل                 د مع حربنا -ج  ملكا             تكون أن سهال ليس   -كملك        ب مهنتي -أ

 
 منها : عزز الملك الحسين بن طالل النهج الديمقراطي من خالل عدة امور واحدة من التالية ليست  -33

 العمالية .  النقابات تأسيس -ب               السياسية االحزاب ظهور -أ
 انهاء المعاهدة االردنية البريطانية    -.         د البالد  في الصحافة نشطت -ج
 

 تم تعريب قيادة الجيش العربي في عام :   -34
     1973 –د                     1967 -ج                    1956 -ب                  1947 -أ

  
 و احدة من التالية ليست من بنود مشروع المملكة العربية المتحدة  :  -35

  ) المتحدة العربية المملكة ( باسم االتحاد بعد الهاشمية االردنية المملكة  تسمى -أ
 والغربية الشرقية الضفتين من المتحدة العربية المملكة تتكون -ب
 . المتحدة العربية للمملكة المركزية العاصمة عمان تكون -ج 
 مركزي    وزراء مجلس ومعه المركزية التنفيذية السلطة ويتولى الملك عبد هللا الثاني   -د
 

 بسبب دخول العراق الكويت و حرب الخليج :  1990المشروع الوحدوي الذي شارك به االردن و الذي انتهى عام  -36
 وحدة الضفتين  . -د          .المغاربي االتحاد -ج         مجلس التعاون العربي .  -.     ب الخليجي التعاون مجلس -أ

 
 

 م :  1987 - عام ........  ) العربي الوفاق قمة ( العربي القمة مؤتمر عقد -37
 اربد   -اريحا                     د  -عمان                         ج  -القدس                     ب -أ

 
 واعتبار ، اسرائيل ادانة :نص على (   والذي       ( رقم المتحدة لالمم العمومية الجمعية قرار  اتخاذ في االردن نجح -38

 . العنصري التمييز صور من صورة الصهيونية
 733 -د                   377-ج                  333 -ب                  337 -أ

 
 االوسط(  الشرق في السالم الدائم الحالل األمريكية المبادرة (   1991عام     في للسالم الدولي المؤتمر في األردن شارك  -39

 جنيف    -مدريد            د -روما                       ج-لندن                  ب -أ  
 



 ..................... :  لدراسة واشنطن في تاون جورج بجامعة التحق الملك عبد هللا الثاني م 1987 - عام -40
 العلوم العسكرية     -الشؤون الدولية            د  -العلوم السياسية            ج -التاريخ الدولي           ب -أ

 
 الدستورية في :   سلطاته الثاني عبدهللا الملك ولىت -41

 1999اذار  2 -د              1999شباط 2 -ج             1999اذار  7 -ب          1999 شباط  7 -أ 
 

 واحدة من التالية ليست من االنجازات الداخلية للملك عبد هللا الثاني :   -42
 دستورية المحكمة   -الهيئة المستقلة لالنتخابات                       ب -أ

 مجلس المحافظة                                  د الغاء المجالس التشريعية   -ج

 
السياسي من االنجازات السياسية للماك عبد هللا الثاني شملت عدة امور   للعمل الناظمة بالقوانين النظر اعادة  -43

  باستثناء :  
 العقوبات   -والمطبوعات   د العامة االجتماعات -ج  االحزاب السياسية     -ب االنتخاب       قوانين  -أ

 
 :  للعهد وليّا عبدهلل الثاني بن الحسين األمير سمو يتعيين م تموز ............... 2 في السامية الملكية االرادة صدرت -44

   2009-د                 2008-ج                      2007- ب                      2006 -أ
 

 واحدة من التالية ليست من المبادرات التي قام بها االمير الحسين بن عبد هللا الثاني  : -45
 قصي لتأهيل الكوارد الطبية الرياضية  -حقق لتنمية المهارت                    ب -أ

 مدرستي لالطفال      -سمع بال حدود لالطفال الصم            د  -ج
 

 للمرة :    2015-2014شارك االردن في مجلس االمن في العضوية الغير دائمة في عام  -46
 الرابعة  -الثالثة                    د -ج              الثانية  -االولى                   ب

 
 الورقة النقاشية االولى جاءت بعنوان :  -47
تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين   -مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة        ب -أ    
 .فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د     المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج
 

 الورقة النقاشية الرابعة  جاءت بعنوان :  -48
تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين   -مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة        ب -أ    
  .فاعلة ومواطنة ديمقراطي تمكين نحو -د     المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج
 

 واحد من التالية ليست من اطراف العملية السياسية كما جاء في الورقة النقاشية الثالثة :  -49
 السفراء   -المواطن              د -االحزاب          ج -النائب              ب -أ

 
  واحدة من التالية ليست من ادوار الوزير  في العملية السياسية  : -50

  عليها والحفاظ النيابية الثقة نيل -أ
 الحكومي  للعمل معايير وضع-ب
 .وفعال  قوال وترجمته الرشيدة والحاكمية الشفافية نهج تبني  -ج
 االسهام في العمل الجماعي   -د
 

 واحدة من التالية ليست من محطات االنجاز التشريعي كما جاء في الورقة النقاشية الخامسة :   -51

 استحداث مؤسسات ديمقراطية     -إقرار تعديالت دستورية                        ب - أ

 استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب    -إنجاز حزمة جديدة من التشريعات             د   -ج     
 

 



 من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين لتنمية مهارات الفرد والجماعة   -52

 فرسان التغيير    -حقق         د  -قصي          ج -سمع بال حدود             ب-أ

 

 مؤلف كتاب " ليس سهال أن تكون ملكا " هو :   -53

 الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين   -الملك طالل بن عبدهللا     د -طالل   جالملك الحسين بن  -الملك عبدهللا األول    ب -أ

 

 :  الكبرى تم  في عام  سوريا مشروع -54

   1945 -د           1942 -ج                  1943-ب            1944 -أ

 

 : المقر الدائم لجامعة الدول العربية  -55

 اربد  -د                    القاهرة  -عمان                         ج  -القدس                     ب -أ
 

 م هي  :1972الدول التي تكون منها مشروع المملكة المتحدة عام  -56

 األردن ومصر   -األردن وسوريا                      د -ج        األردن والعراق  -سطين                     باألردن وفل -أ

 

 المدينة التى تولى األمير عبدهللا تحريرها من األتراك هي :    -57

 ينبع     -تبوك                  د -جدة                ج -الطائف                    ب -أ

 

 :  الورقة النقاشية التي تناولت ما أسماه جاللة الملك عبدهللا الثاني ب " المواطنة الفاعلة " هي -58

 الثانية   -الخامسة                      د -الرابعة                       ج -الثالثة                     ب -أ

 

 هو  : الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) مهنتي كملك (  -59

 الحسين بن طالل    -عبدهللا الثاني     د -طالل بن عبدهللا        ج -عبدهللا األول       ب -أ

 

 :   م هي1991المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -60

 لندن  -مدريد                    د -جنيف                 ج -روما                     ب -أ

 

 واحدة من الدول اآلتية ال تعد من الدول األعضاء في مجلس التعاون العربي  :  -61

 العراق    -مصر                      د -لبنان               ج -األردن           ب -أ

 

 تسلم الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام :   -62

 

   2003 -د              2001 - ج       1999 -ب    1997 -أ

 

 هي : لشامل( الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت )تطوير التعليم أساس اإلصالح ا – 63

 الخامسة          –الرابعة                     د -الثالثة                ج  -السابعة                     ب -أ

 

 واحدة من اآلتية ال تعد من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية  : -64

 مصر  -د                   العراق -تونس                     ج -األردن               ب -أ

 

 :   م هي1973المدينة التي شارك فيها األردن في المؤتمر الدولي للسالم عام  -65

 لندن  -روما                   د -بروكسل                 ج -جنيف                    ب -أ

 

 الملك الهاشمي الذي ألف كتاب ) فرصتنا األخيرة : السعي نحو السالم في وقت الخطر ( هو :   -66

 طالل بن عبدهللا   - عبدهللا الثاني       د-الحسين بن طالل     ج-عبدهللا األول   ب -أ

  



 ديمقراطي ومواطنة فاعلة( هي  :الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت ) نحو تمكين  -67

 الرابعة  -السابعة                 د -الثالثة                             ج-السادسة          ب -أ

 

 :  األمير الهاشمي تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من األتراك هو  -68

  فيصل بن الحسين  –زيد بن الحسين     د  -علي بن الحسين    ج-عبدهللا بن الحسين       ب-أ

 

 

 المدينة التي يقع بها المقر الدائم لجامعة الدول العربية هي  : -69

  القاهرة -دمشق                 د -عمان                      ج-تونس                  ب -أ

 

 :  الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة األردنيين هي  -70

 الرابعة  -لثالثة                دا -األولى                             ج-الثانية         ب -أ

 
 الملك الهاشمي الذي رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق هو :  -71

 الملك عبدهللا األول ابن الحسين-الملك طالل بن عبدهللا   د-الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين  ج-الملك الحسين بن طالل ب -أ
 

 تم تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من األلمونيوم المذهب في اإلعمار الهاشمي :  -72
 الثالث -الرابع                 د -األول              ج -الثاني                   ب -أ

 
 اول شهيد اردني على االراضي الفلسطنية :   -73

 حسين الطراونة   -ابراهيم هاشم         د -ج   رشيد طليع        -كايد العبيدات        ب -أ
 

 ( جندي من العدو اإلسرائيلي هي :  300المعركة التي استطاع فيها الجيش العربي األردني قتل مايزيد عن ) -74
 باب الواد -اللطرون                د -القدس              ج -الكرامة                   ب -أ

 
 الذي قال هذه العبارة " سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة " هو : الملك الهاشمي -75

 الملك عبدهللا األول ابن الحسين-الملك طالل بن عبدهللا   د-الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين  ج-الملك الحسين بن طالل ب -أ
 

 م (  هو :   1964 – 1954اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي ) -76
 الرابع   -األول                        د  -الثاني               ج -لثالث             با -أ

 
 العام الذي تم فيه تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس هو  : -77

 1972 -د            1971 -ج               1969  -ب                    1967 -أ
 

 تم اطالق اسم الكتيبة الرابحة على الكتيبة الرابعة بسبب بسالتها وتصديها للعدو اإلسرائيلي بعد معركة :   -78
 باب الواد -اللطرون                د -القدس              ج -الكرامة                   ب -أ

 
 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب شهيد األقصى هو :  -79

 عبدهللا األول .  -الحسين بن طالل           د -طالل بن عبدهللا               ج -بن علي                    ب الحسين -أ
 

 :  م , وقرر فيه المؤتمرون مهاجهة المستعمرات الصهيونية في بيسان هو 1920المؤتمر الذي عقد عام  -80
 عمان -السلط            د -قم              ج -الحصن                   ب -أ

 
 العام الذي أعلن فيه األتراك رسميا إنهاء الخالفة العثمانية التي حكمت القدس وبالد الشام هو  : -81

 1924 -د                   1923-ج                1921 -ب                   1920 -أ
 



م بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس    2013المدينة التي وقعت فيها اتفاقية الوصاية عام    -82
 هي :  

 العقبة   -رام هللا        د -القدس                 ج  -عمان           ب -أ
 

 :  اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه استصدار دليل المسجد األقصى والتعريف الديني والتاريخي له هو  -83
 الثاني   -الخامس        د -الرابع           ج -الثالث         ب -أ

 
  الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن هي :  -84

 1968حرب الكرامة -د                1973حرب  - ج              1948حرب  -ب                   1967حرب  -أ
 

 الملك الهاشمي الذي دعا العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقارا أو أرضا بوصفهم محتلين هو  :  – 85
 طالل بن عبدهللا   -علي     د الشريف الحسين بن -الحسين بن طالل    ج -عبدهللا األول         ب -أ

 
 م ( هو :1999 – 1994اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي ) -86

 الثاني-الثالث                د -الرابع                ج -األول                   ب -أ
 

 :  الملك الهاشمي الذي صدرت في عهده رسالة عمان هو  -87
 طالل بن عبدهللا   -عبدهللا األول    د -عبدهللا الثاني     ج -الحسين بن طالل   ب -أ

 
  المفهوم اإلنساني الذي يعني احترام التنوع واالختالف وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات هو  -88

 التسامح   -االعتدال                    د-الوسطية                  ج -التطرف          ب -أ
 

 تقبل آراء اآلخرين هو :التطرف الذي من مظاهرة التعصب للرأي اآلخر وعدم  -89
 الديني   –الفكري                   د  -األخالقي                  ج -السياسي           ب -أ

 
 المنهج الفكري القائم على اعتدال اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة هو :   -90

 المساواة  -د    الرحمة       -التسامح               ج  -الوسطية          ب -أ
 

 : العام الذي صدرت فيه رسالة عمان هو -91
  2004-د               2003 -ج              2006  -ب               2005 -أ

 
 هي :  2006الدولة التي عقد بها مؤتمر )الدور العملي لتيار الوسطية في اإلصالح ونهضة األمة( عام   -92

 البحرين  -مصر            د -ن          جاألرد -العراق          ب -أ
 

 التطرف الذي يعني اتخاذ مواقف عنصرية متشددة تجاة الشعوب هو :    -93
 التطرف السياسي-التطرف الفكري                د -التطرف االخالقي                ج -التطرف الديني                    ب -أ

 
 :العام الهجري الذي صدرت فيه رسالة عمان هو  -94

 1426-د                1425 -ج               1428 -ب                   1430 -أ
 

 :  استباحة الدماء واألموال من مظاهر التطرف  –95
 اسيالسي -الفكري                د -الديني                ج -األخالقي                ب -أ

 
 المحاور الثالثة لرسالة عمان التي أكدتها المؤتمرات االسالمية واحدة من التالية ليست من  -96

 اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض   -ب                              وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض -أ
 الحث على تدمير البنى الشامخة   -د        وقف أو على االقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة  - -ج



 واحدة من التالية ليست من مبادئ رسالة عمان :   -97

 مع المسلمين فقط     والعهود المواثيق احترام -ب                                         األخرين معاملة في العدالة -أ

  أجمعين للناس والخير الرحمة تحقيق -د                                                    واللين الرفق -ج
 
 
 

 الوسطية  طريق عن لتحقيقها  اإلسالم سعى التيليست من االهداف  -98

 . تهاون و إفراطب  بواجباته اإلنسان قيام -ب               . واألهواء الميول عن بعيدا الحقائق إلى الوصول -أ

 .  والحقد التعصب ونبذ اآلخر وتقبل المحبة نشر -د    . المجتمع  على والخير واألمان اإلستقامة معاني  إضفاء -ج

 
 :التسامح آثار ليست من  -99

 الثقافات  على اإلنفتاح -ب       . واألمم الشعوب بين المشترك العيش ثقافة نشر -أ
  الناس بين واأللفة المحبة إنتشارعدم  -د                      . وتقدمه اإلنساني المجتمع إزدهار -ج
 

 : البشرية المجتمعات في التطرف ظاهرة أسباب ليست من -100
  الدين تعاليم عن االبتعاد -ب                        . والمبادئ القيم قوة -أ

 . المذهبي أو الطائفي أو العرقي التعصب صور ممارسة -د                     اإلنسان  حقوق انتهاك -ج

 

 
 
 

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح  
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