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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المملكة األردنية الهاشمية 

 وزارة التربية والتعليم 
 واالختبارات  االمتحاناتإدارة  

 العامة  االمتحاناتقسم 
  2021 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 الفصل االول 3تاريخ االردن م المبحث: 
   للفروع كافةالفـــرع: 

 2:      00مدة االمتحان :   
 الخاصة  والدراسةالنظاميين والمعيدين  للطبلة 

 

 السؤال اإلجابة  السؤال اإلجابة 

 متى وأين  عقد المؤتمر الوطني االول 1928عمان   على  أطلق لقب الملك المؤسس  االول   عبد هللا

 150 اتخذت االسرة الهاشمية شعارا لها اللون  األحمر 
كم شخصية شاركت بالمؤتمر الوطني 

 1928االول عام 

/تشرين الثاني/  21

1920 
 حسين الطراونه  لمعان تاريخ وصول االمير عبد هللا 

الشخصية التي تراست المؤتمر  ما اسم 

 الوطني

 1946/ ايار / 22
عقد المجلس التشريعي الخامس جلسة  

 استثنائية اقر التعديالت الدستورية عام 
 في اي عام حصل االردن على االستقالل 1946/ ايار /25

 لقب الملك المعزز أطلق على  الثاني  عبد هللا

من رايه الثورة العربية   

والتي انطلقت من  

 1916مكة

 من اين استمدت الراية االردنية الوانها

 وسام النهضة 
يتدلى الشريط االصفر في شعار المملكة  

 االردنية الهاشمية امام 

رايه العقاب والدولة  

 العباسية 
 ما دالله اللون االسود بعلم المملكة

 بعلم المملكةما داللة اللون االبيض  الدولة االموية  جد الهاشميين  هاشم بن عبد مناف 

 ما داللة اللون االخضر بعلم المملكة  ن ال البيت والفاطميي ة يرمز الوشاح االحمر في شعار المملك  الصفاء والفداء 

 ما داللة اللون االحمر بعلم المملكة رايه االسرة الهاشمية  ة يمثل الوشاح االحمر في شعار المملك العرش الهاشمي 

 ما داللة النجمة السباعية  سورة الفاتحة  الرايتان بشعار المملكة ما داللة  الثورة العربية 

 ابراهيم هاشم 
  رئيس الوزراء الذي رافق الملك عبد هللا

 االول لبريطانيا الستكمال االستقالل
 الدفاع عن الحق 

االسلحة العربية مثل سيف ورمح والقوس  

 وسهام ذهبيه ترمز الى 

 1928/شباط/20
توقيع المعاهدة االردنية  في اي عام تم 

 البريطانية 
 السنابل الذهبية الثالث

تحيط  بالترس من اليمين في شعار  

 المملكة 

 نظام الحكم ملكي وراثي 
يرمز التاج الملكي في شعار المملكة  

 االردنية الهاشمية الى 
 ما داللة الكرة االرضية بشعار المملكة  انتشار االسالم 

السنابل الذهبية  

 والسعفة 

تحيط بالترس ومرتبطة بشريط وسام  

 ويرتبط بقاعدة السنابل

التاج / الوشاح  

 الشريط /
 من القيم الوطنية بشعار المملكة 

 سعفة النخيل 
تحيط  بالترس من اليسار في شعار  

 المملكة 
 لقب الملك الباني أطلق على  الحسين بن طالل 
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الثاني بن    عبد هللا

 حسين بن عون 

العبارة الموجودة على شريط االصفر في  

 الجهة اليمنى 
 القدس 

مع تشرشل  كان لقاء االمير عبد هللا

 وصموئيل في مدينة

الراجي من هللا التوفيق  

 والعون 

العبارة الموجودة على شريط االصفر في  

 الجهة اليسرى 
26 

عدد اعضاء اللجنة التنفيذية بالمؤتمر  

 1928الول عام  الوطني ا

ملك المملكة االردنية  

 الهاشمية 

العبارة التي كتبت في منتصف الشريط 

 االصفر 
 هربرت صموئيل

ما اسم المندوب البريطاني في فلسطين في 

 1921/ 3/ 29عام 

 األردنية البريطانية 
تأسيس اماره شرق االردن وتعيين حدودها 

 ووضع قانون اساسي عام  بنود المعاهدة
 الخامس 

المجلس الذي رفع وثيقة االستقالل للملك  

 االول هو المجلس التشريعي  عبد هللا

 الكرك/ السلط / عجلون 
شكلت الحكومات المحلية بعد انهيار  

 الحكومة فيصليه في مدن 
 ونستون تشرتشل 

ما اسم وزير المستعمرات البريطاني في 

 1921/ 3/ 29فلسطين في عام 

 رشيد طليع 
اول حكومة في شرق االردن في تم تشكيل 

 برئاسة  1921/نيسان / 11
 صك االنتداب

صك صدر عن عصبة االمم يشمل االردن  

 ضمن الوعود البريطانية 

 في اي عام انهارت الحكومة الفيصلية  1920 رمز العزة القومية وعنوان السيادة الراية االردنية 

 

 السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة

 بروتوكل االسكندريةالعام الذي عقد فيه  1944 1987القمة العربية التي عقدت في عمان  الوفاق واالتفاق 

االمير الحسين بن  

 عبدهللا 

ما اسم أصغر شخصية تراست مجلس  

 االمن 
 الحسين بن طالل 

مبادئ الثورة ومواد الدستور والوسطية 

 واالعتدال مرتكزات خارجيه للملك

2009 
متى صدرت اإلرادة بتعين سمو االمير ولي  

 للعهد
 االخيرة الملكمؤلف كتاب فرصتنا  عبدهللا الثاني 

2015 
صدرت االرادة الملكية على قانون 

 الالمركزية عام
1882مكة   االول في اي عام ولد الملك عبد هللا 

 جنيف
المدينة التي عقد فيها مؤتمر للسالم 

1973 
 في اي عام ولد الملك طالل  1909

 الملك طالل 
من  1951توقيع اتفاقيه ضمان جماعي

 إنجازات 
14/11 /1935  في اي عام ولد الملك الحسين  

/ كانون الثاني  30

/1962  

الثاني في   في اي عام ولد جاللة الملك عبد هللا

 عمان 
 في اي عام تم الغاء القانون االساسي 1947

1999/ شباط/ 7  
في اي عام تولى الملك عبدهللا الثاني 

 سلطاته 
 مقدم مشروع الهالل الخصيب  نوري السعيد 

1948/كانون االول/1 في اي عام تم انشاء المحكمة الدستورية 2011  في اي عام تم عقد مؤتمر اريحا  

 مجلس التعاون العربي 
أنموذج عملي نحو تضامن والعمل العربي  

 المشترك 
1957 

متى تم الغاء المعاهدة االردنية 

 البريطانية

االول عبد هللا  
مؤلف كتب المذكرات واالمالي السياسية 

وخواطر نسيم وجواب السائل عن الخيل  

 االصائل هو الملك 

 استانبول / اسطنبول
المدينة التي انتقل اليها الملك عبدهللا 

 االول إلكمال دراسته 

 الحسين بن طالل 
  1990اقام المصالحة اليمنية بعمان عام  

 هو الملك 
 المؤتمرات لعقد وحدة ضفتيناهم  مؤتمر اريحا
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الجمعة 20/7/1951 من احب العرب جمع كلمتهم من اقوال الملك  عبدهللا االول  االول في اي عام استشهد ملك عبد هللا 

1947/ اذار/ 7  شهيد االقصى  الملك عبدهللا االول عين االمير طالل ولي للعهد في عام  

االردن والعراق 

1958 

في اي عام قام مشروع االتحاد العربي  

 الهاشمي 
 تحرير مدينة الطائف 

وضح دور الملك عبدهللا االول بالثورة  

 العربية

االردن /العراق/اليمن  

1989الشمالي/ مصر  

متى تم تأسيس مجلس تعاون العربي 

 وما الدول التي تشكل منها
عبدهللا االول 1943  

اي عام تم مشروع في اي عهد وفي 

 سوريا الكبرى 

المؤتمر الدولي للسالم  

 في مدريد

المؤتمر الذي شارك فيه الوفد  

الفلسطيني ضمن الوفد االردني عام 

1991 

القاهرة  1945  
في اي عام تأسست جامعه الدول واين 

 مقرها 

2014 
حصل االردن على عضوية غير دائمة  

 للمرة الثالثة بمجلس االمن عام
1950نيسان / / 11  متى انتخب المجلس الذي يمثل الضفتين  

 جامعة الدول العربية
منظمة اقليمية تضم الدول العربية وضمت دول  

االردن وسوريا ولبنان والعراق وسعودية ومصر  

 واليمن 

االتحاد العربي 

 الهاشمي

المشروع الذي كان سبب فشله انقالب 

 عسكري اطاح بالحكم الملكي 

طالل الحسين بن   
مؤلف كتب مهنتي كملك وليس سهال ان  

 تكون ملكا وحربنا مع اسرائيل الملك
 االثار الكاملة

اسم الكتاب الذي جمع مؤلفات الملك عبد 

 االول هللا

 مجلس التعاون العربي 
ما اسم المشروع الذي انتهى بسبب حرب  

 الخليج 
1953/ ايار /  2  الى اي عام استمر مجلس الوصاية 

طالل الملك   
الملك الذي قاتل في صفوف االمامية في  

 1948عام
1956/ اذار /  1  في اي عام تم تعريب قيادة الجيش 

الملك طالل عام  

1952 

الداخلية اصدار  انجازاتهالملك الذي من 

 الدستور وديوان المحاسبة 
 الملك طالل 

صاحب عبارة يحتاج البلد الى تالف 

 وتعاون والثقة بالوطن 

طالل الحسين بن   
صاحب عبارة ان العرش الذي انتهى الينا 

 ..... فأخذت على عاتقي مجانبة الراحة 
طالل  1951  وقعت اتفاقية ضمان جماعي عام 

1950/نيسان/24 1972/تموز/7 في اي عام تم اعالن قيام وحدة الضفتين    توفي ملك طالل عام  

1972الحسين   
وفلسطين   المملكة العربية المتحدة بين االردن 

 عام 
 الملك الذي درس بكلية فكتوريا بمصر الحسين بن طالل 

 الملك فيصل الثاني
تنازل ملك حسين بالحكم بمشروع 

 االتحاد العربي الهاشمي
 العاصمة المركزية للملكة العربية عمان

تعريب قيادة الجيش  

 العربي

الداخلي للملك الحسين ويعتبر   االنجاز

 استكماال لتحقيق السيادة الوطنية هو 

المملكة العربية  

 المتحدة 

المشروع الذي تم بعهد الملك الحسين 

 ويعد دليل على نهج الوحدوي 

جنيف سويسرا /  

1973 

المؤتمر الذي فض نزاع بين سوريا ومصر  

 واسرائيل 
337 

رقم القرار الذي عد صهيونية من 

 العنصرية

 جورج تاون 
الجامعة التي درس فيها الملك عبدهللا 

 في واشنطن1987ثاني شؤون دولية 
 عبدهللا الثاني 

صاحب عبارة طموحي ان يحظى كل 

 اردني بأفضل نوعية تعليم هو

 الحسين بن عبدهللا الثاني 
صاحب مبادرات حقق/ سمع بال حدود/  

 قصي هو
عمان 28/6/1994  عبدهللا الثاني عامولد الحسين بن  

 التاريخ الدولي
التخصص الذي درسه سمو االمير الحسين  

 بجورج تاون 
 دعم االطفال الصم وتأهيلهم  مبادرة  سمع بال حدود

 حقق 
تنمية مهارات الفرد والجماعة في تعاون  

 مبادرة 
 تأهيل الكوادر الطبية في رياضه مبادرة  قصي
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المحكمة الدستورية  

داخلية للمك   انجازات

 عبدهللا

مدة 2011ية مستقلة  عام  ئهيئة قضا

سنوات تختص  6عضوية القضاة 

 حكامها نهائية هيأبالرقابة على قوانين و

2015نيسان   
العام الذي تراس فيه سمو االمير 

 الحسين مجلس االمن الدولي هو

 الملك عبدهللا الثاني 
  االنجازات الهيئة المستقلة لالنتخابات من 

 داخليه 
 في اي عام تم اعالن عمان 2015

مجلس المحافظة بعهد 

 الملك عبدهللا الثاني 

مجلس ينتخب بناء على قرار الالمركزية 

 من اعضائه %25وتعين الحكومة 
 رقم قرار مجلس االمن حول الشباب  2250

 المواطنة الفاعلة

المواطنين للدخول بحوار بناء تحفيز 

والمشاركة الشعبية في صنع القرار 

 مصطلح يطلق على 

2014/2015  تراس االردن مجلس االمن مرتين عام 

 مجلس الوزراء
من أدواره نيل ثقة النيابة والعمل المتميز  

 وتبني الشفافية والحكم الرشيد من اداور 
 االولى

متجددة  مسيرتنا نحو بناء ديمقراطية 

 اسم للورقة النقاشية

 الملكية الهاشمية 

من أدواره حماية القيم األصيلة ونشر ثقه  

وحماية دور الملك وحماية المنظومة  

 للعدالة هي 

 االولى
الورقة التي تناولت مسألتين كيف 

 نختلف وكيف نتخذ القرارات هي

 المواطن

وصفه الملك باللبنة األساسية ومن  

المستمر ومعرفة الحقيقة أدواره البحث 

 ومتابعه القضايا هو 

 االولى
لتجذير   تالورقة التي دعت للممارسا

 الديمقراطية هي

 الرابعة
نحو تمكين ديمقراطي ومواطنه فاعلة  

 اسم للورقه 
 االولى

الورقة التي تناولت ) احترام اآلراء 

 الفرقة( هي  ياالختالف ال يعن/

 الرابعة

المواطنة الورقة التي تناولت اسس 

 ةالفاعلة وهي حق وواجب ومسؤولي

 المشاركة بالسلمية واالحترام هي

 االولى
الورقة التي تناولت افراد المجتمع 

 شركاء والمواطنة مرتبطة بالمسائلة هي

 الرابعة
الورقة التي تناولت المشاركة الفاعلة من  

خالل الترويج لقضية او تطوع بنشاط او  

 انضمام لحزب 

والمساواة الوحدة   
اساس العالقة بين االردنيين بحسب 

 الورقة االولى هي

 الرابعة
الورقة التي تناولت ممارسات الزدهار الحياة  

 السياسية مثل االنخراط الفاعل وتبني الحوار  
 تطوير نظامنا الديمقراطي اسم للورقة الثانية 

 الخامسة
تعميق التحول الديمقراطي اسم للورقة  

 النقاشية 
 الثانية 

الورقة التي دعت للمبادئ الراسخة 

 للنهج االصالحي هي

 الخامسة
التشريعي  االنجازالورقة التي تناولت 

 مثل تعديالت الدستورية وتعزيز الحريات 
 الثانية 

االلتزام بالتعددية وصون حقوق االقليات  

وتقوية مؤسسات مجتمع من المبادئ  

 بالورقة

 الخامسة
المؤسسي مثل   االنجازالورقة التي تناولت 

 محكمة الدستورية والهيئة المستقلة لالنتخاب  
 الثانية 

حماية حقوق المواطنين وتامين تنافس  

 سياسي من مبادئ الورقة

 الخامسة
تطوير القوانين والقطاع العام من اهداف  

 الورقة 
 الثالثة 

ادوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطية اسم  

 للورقة 

 السادسة
سيادة القانون اساس الدولة المدنية اسم  

 للورقة
 الثالثة 

الورقة التي تناولت ثالث محاور منها 

القيم الضرورية والمتطلبات للجمع هي  

 الورقة

 االحزاب الورقة التي تناولت دولة القانون هي  السادسة
من ادوارها االلتزام بالعمل الجماعي وتطوير  

 الرؤية 
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 السادسة
الورقة التي تناولت حوادث تقع بالمجتمع  

 االردني 
 مجلس النواب

من ادواره الموازنة بين المصالح العامة  

 والخاصة والتعاون والمعارضة هو

لغة القران وروح 

 الحضارة العربية 
 تطوير تعليم بالورقة السابعة تنطلق من

ضمان حقوق األقلية  

 وسيادة القانون 

الميزان الذي وضعه جاللة الملك لضمان 

 حقوق الجميع بالورقة السادسة هو

 السابعة

من الوسائل إلنتاج مجتمع معرفة العدالة  

وتكافؤ الفرص وتحويل المدارس 

 لمصانع للعقول وردت بالورقة 

 السادسة
الورقة التي تناول بها الملك مكامن الخلل  

 المسؤولين هيمثل الواسطة وتساهل 

 السابعة
تطوير التعليم اساس االصالح الشامل اسم  

 للورقة 
 ما المعيار للتعينات حسب الورقة السادسة  الكفاءة والجدارة 

 السادسة االهتمام بالموارد البشرية وردت بالورقة السابعة
الورقة التي تناولت الواسطة والمحسوبية 

 كسلوكيات تفتك بالمجتمع هي

لالسؤا االجابة السؤال االجابة  

 النكسة 
الحرب التي من نتائجها االستيالء على جوالن  

 وسيناء والضفة الغربية وقطاع غزة هي 
1920قم  بإربد    

المؤتمر الذي قرر فيه مهاجمة المستعمرات  
 اليهودية في بيسان 

 النكسة 
الحرب التي انهار فيها االقتصاد العربي  

 وتوقفت تنميه 
ارض فلسطيناول شهيد أردني على   كايد مفلح عبيدات   

 النكسة 
حرب سميت بسبب الياس واالحباط وخيبه  

 االمل هي 
 الحصن 

ونتج عنه نقد    1929مؤتمر عقد بإربد  
 بريطانيا وجمع تبرعات من المال وسالح 

 الكرامة 
معركة تحقق فيها اول نصر عربي على  

اسرائيل وتعتبر نقطة تحول مهمه في صراع  
 مع اسرائيل 

181قرار التقسيم    
عن هيئة االمم ينص   1947صادر عام  قرار  

 على تقسيم فلسطين 

 الكرامة 
حرب من اسبابها الرغبة بالستيرة على  

المرتفعات وتدمير االقتصاد وتدمير الجيش  
 العربي 

 القدس 
المعركة التي استطاع الجيش العربي قتل  

جندي اسرائيلي هي  300  

 الكرامة 
  108واصيب   86المعركة التي استشهد فيها  

 هي
 مفتاح مدينة القدس  باب الواد 

 الكرامة 
من   450وجرح   250المعركة التي قتل فيها 

 العدو االسرائيلي ورفعت معنويات العرب 
الرابعة في معركة باب  

 الواد 
االول   الكتيبة الرابحة اسم أطلقه الملك عبد هللا 

 على افراد الكتيبة 

 وقعت حرب النكبة  1948 كانت االسود تربض من اقوال الملك الحسين بن طالل 

 وقعت حرب النكسة حزيران  1967 المعركة التي استعاد فيها الجوالن وسيناء هي  تشرين رمضان 

 تشرين رمضان 
الحرب التي تم فيها تدمير التحصينات لخط  

 بارليف 
1968/ اذار / 21  وقعت معركة الكرامة  

 وقعت حرب تشرين رمضان  1973 رقم قرار صدر من االمم المتحدة لوقف القتال  338

 وقع غزو اسرائيل للبنان  1982 اللواء الذي شارك في حرب تشرين رمضان  المدرع االربعين 

 تشرين رمضان 
الحرب التي تعاون فيها الجيشين االردني  
والعراقي لحماية دمشق ومنع اسرائيل من  

 تطوير عملياتها 
 النكبة 

الحرب التي كان من نتائجها خسارة العرب  
 بسبب غياب التنسيق ونقص تدريب وتسليح

الشريف الحسين بن  
 علي 

الملك الذي وقع الشعب الفلسطيني على بيعته  
بسبب صدق نواياه ورفضه لوعد بلفور وفضل  

 نفي هو 
 النكبة 

الحرب التي من نتائجها لجوء عدد من  
لألردن هي   نالفلسطينيي   
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 السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة

الحسين بن  الشريف 
 علي

الملك صاحب عبارة ال اقبل اال ان تكون  
العرب  ألهلهافلسطين   

 النكسة 
الحرب التي من اسبابها اغالق مضيق تيران  

بالسيطرة على نهر االردن والرغبة   

بعهد الملك حسين بن طالل  1969االعمار   االعمار الطارئ  التي دفن فيها الشريف الحسين المدينة  القدس    

 الشريف حسين
إلعمار المسجد   ألف 25وقدم  38قدم 

 االقصى
االول   عبد هللا  الملك الملقب بشهيد االقصى  

 االعمار االول 
االعمار الذي رمم فيه المسجد االقصى 

  عبد هللاوشارك  1949وكنيسة القيامة  
 االول بإخماده هو 

االول   عبد هللا  
الملك الذي منع العرب من تعامل مع اليهود  

 ورفض اعطائهم ممر لحائط براق 

 الملك الحسين
  1954الملك الذي شكل لجنة االعمار عام 

 هو
االول   عبد هللا  

قائل عبارة سأذهب الى هناك واموت على  
هو الملك   المدينةاسوار   

 االعمار الثاني
االعمار الذي رمم فيه الجامع القبلي وساحة  

 الحرم 
االول   عبد هللا  

قائل عباره اوصيت اهلي بدفني بالمسجد  
 االقصى في وصيته هو 

 االعمار الثاني
اعمار بدلت قبة صخره بقبه من االلمنيوم  

 المذهب 
 الملك الذي اكد ان القدس ليست للمساومة  الحسين بن طالل 

 االعمار الطارئ 
االعمار الذي نتج عن حريق للمسجد 

1969االقصى في عام   
 الحسين بن طالل 

صاحب عبارة ان القدس امانه منذ عهد  
 عمر بن الخطاب 

 االعمار الثالث 
  0500ب اعمار اعيد به تصفيح قبة صخره 

 صفيحة
1954الملك الذي شكل لجنه اعمار عام   الحسين بن طالل   

 الحسين بن طالل 
صفيحة إلعمار قبة   5000تبرع ب 

 الصخرة 
 شكلت اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  1971

 االعمار الثالث 
سلسله   قبة االعمار الذي شهد ترميم 

 والمتحف 
طالل الحسين بن   بعهد من تم ادراج القدس في اليونسكو 

 االعمار الرابع 
االعمار الذي شهد اعادة صنع منبر صالح  

 دين
1988 

في اي عام تم استثناء القدس من قرار فك  
 االرتباط االداري والقانوني

 االعمار الرابع 
االعمار الذي شهد اعمال صيانة لمرافق  

 المسجد االقصى
الثاني  عبد هللا 2007صندوق الهاشمي إلعمار االقصى    

 االعمار الثالث 
بعهد   1992/1994االعمار الذي امتد من 

 الملك الحسين
الثاني  عبد هللا  

اطلق مشروع ترميم القبر المقدس   2016
 بعهد

 االعمار الرابع 
بعهد الحسين  1994/1999االعمار الممتد 

 بن طالل
الثاني  عبد هللا مجلس الكنائسفي عهد من تم تأسيس    

 االعمار الخامس 
ومستمر بعهد عبد   1999اعمار ممتد من 

 الثاني  هللا
24/1/2007  في اي عام اعيد بناء منبر صالح الدين  

 االعمار الخامس 
االعمار الذي تم فيه تأسيس كرسي الملك  

الثاني لدراسة فكر االمام الغزالي  عبد هللا  
الثاني  عبد هللا  

تواصل الدائم مع  الملك الذي حرص على 
 اهل القدس 

 االعمار الخامس 
االعمار الذي زيد فيه عدد الموظفين  

 ورواتبهم
دونم  144  كم تبلغ مساحة الحرم القدسي الشريف  

 1924 االعمار الذي اسس فيه الصندوق الهاشمي  االعمار الخامس 
في اي عام تم اعالن انتهاء الخالفة 

 العثمانية 

 االعمار الخامس 
فيه دليل للمسجد  أصدراالعمار الذي 

 االقصى
/  3/  31عمان      

2013 
وقع الملك عبدهللا الثاني ومحمود عباس  

الهاشمية في عام  الوصاية اتفاقيه   

الذي رسخ مفهوم الحرم الشريف  الملك عبدهللا الثاني   85 %  كم تبلغ نسبة االمالك الوقفية 

 االعمار الثاني
بعهد   1954/1964االعمار الذي كان من 

الحسين بن طالل  كالمل  
 االعمار االول 

بعهد   1922/1951االعمار الذي كان من 
االول وعبد هللاالشريف حسين   
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جابةاإل جابةاإل السؤال   السؤال 

 التسامح
مفهوم انساني يعني احترام التنوع 
واالختالف وقبولهما وهو اخالقي 

 وسلوكي وقانوني
 الوسطية

منهج فكري وموقف اخالقي سلوكي قائم  
 على اعتدال االنسان في جميع أموره

 التطرف االخالقي
الخروج عن االتزان االخالقي اما بالتشدد  

 او التخلي
 التطرف 

االفكار والمعتقدات مجموعه من 
والمواقف يتشدد االفراد فيها وتتجاوز  

 المألوف والسائد 
الخوارج المنظمات 

 اإلرهابية
منظمات متطرفة فكريا ودينيا تستغل اسم  

 الدين لتحقيق اهدافها 
 التطرف الفكري 

الخروج عن القواعد الفكرية والثقافية 
 السائدة بالمجتمع

 االرهاب
الخاطئة المتمثلة بالتعدي  الممارسات 

على الحياة االنسانية بصورة باغية 
 ألحكام هللا

 التطرف الديني 
الخروج عن االعتدال في الدين فكرا 

 وعمال

2004  /1425  اتخاذ مواقف عنصريه اتجاه الشعوب تطرف سياسي العام الذي اصدرت فيه رسالة عمان 

الثاني  عبد هللا عهدة تم إطالق رسالة عمان في    عمان 
المدينة التي شهدت انطالق رسالة 

 عالمية

 مبادئ رسالة عمان
تحقيق الرحمة واحترام المواثيق وتحريم  
الغدر واحترام حق الحياة والرفق واللين  

 والعدالة من
 المنعطف الصعب

االخطار المتمثلة بتشويه الدين والنيل 
 من المقدسات وتفريق الكلمة هي

552 
القادة المفكرين الذين اقرو كم عدد 

 رسالة عمان
 التسامح والعفو وتكريم االنسان من مبادئ رسالة عمان

 الوسطية
الوصول الى الحقائق وقيام االنسان 

 بواجباته من اهداف 
84 

عدد البلدان التي وافقت على رسالة 
 عمان

 الوسطية
االستقامة والمحبة واألمانة وتقبل 

 االخرين من اهداف 
 القواسم المشتركة 

السالم واالمن والعدل والتكافل والرحمة 
 تعتبر 

 عمان
مدينه عقد فيها مؤتمر الدور العملي  

 لتيار الوسطية
 مدينه عقد فيها مؤتمر وسطيه االسالم عمان

2006 
عقد  مؤتمر الدور العملي لتيار الوسطية  

 عام 
 عقد مؤتمر وسطيه االسالم عام  2004

االسالم وسطيه   
مؤتمر قرر فيه اعتماد رسالة عمان على  

 نطاق واسع
 أخطر انواع التطرف  الفكري والديني 

 تطبيق التسامح 
احترام حقوق االنسان واالحترام بين 
اتباع المذاهب وتعزيز الحوار ونبذ 

 التعصب والكراهية من وسائل
 التسامح

العيش المشترك واالنفتاح وانتشار 
اثارالمحبة بين الناس من   

المعتدلين من جميع 
 االديان ضد المتطرفين 

طرفي الحرب التي أخبر عنها الملك في 
خطابه امام الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 هما
 التطرف 

تسبب عبر التاريخ بنتائج سلبيه متمثلة  
 بتدمير بنى شامخة

عمان  رسالةمحاور   
وقف تكفير المسلمين لبعضهم البعض  

المسلمين ووقف الفتاوى  واالعتراف بجميع 
 غير صحيحه هي 

 المواطن
الدفاع عن ارض الوطن وعن مكتسبات 

 الوطن من واجبات 

جهزة أتعاون مع 
 الدولة

دور المواطن في مواجهه التطرف والذي 
 يشير للمواطنة الفاعلة

 العنصر االساسي لمواجهه التطرف المواطن


