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اعي                                                      مذاسط الاجداد الشاهىٍت   ا ال٘ش  ألاظخار ص٠ٍش

 -في ظىسٍا ِام : الُٙفلُت  اهتهذ  الح٢ىمت الّشبُت -6

 9191 -د                 9199 -ط               9191 -ب                  9191 -أ

 

  -حؽ٣لذ خ٢ىماث مدلُت في ألاسدن بّذ انهُاس الح٢ىمت الّشبُت في ظىسٍا  في ١ل مً : -9

 الىشن و مهان واسبذ   -الىشن والعلـ وعجلىن                           ب -أ

 مهان الىشن واسبذ       -د                      الىشن نمان اسبذ           -ط  

  

ىاوي  الزي ِٝذ ألامير ِبذهللا بً الحعين اجفاالث مّه  في الٝذط -0  وصٍش املعخّمشاث البًر

  -هى :   6736آراس  37في      

 بًُ باشا  -حششحشل               د -ط    ولىب باشا        -هشبذ ضمىةُل            ب -أ

 

ىاوي في ٘لعىين الزي ِٝذ ألامير ِبذهللا بً الحعين اجفاالث مّه    -4  املىذوب البًر

  -هى :   6736آراس  37في الٝذط في           

 بًُ باشا  -د        حششحشل         -ط         ولىب باشا     -هشبذ ضمىةُل          ب -أ

 

 :فيحؽ٣لذ ؤو٥  خ٢ىمت في ؼٛش ألاسدن   -7

               9199آراس  9  -ب                                         9199عان هِ 99 -أ

   9191اًاس  91 -د                                           9199آراس   19 -ط

 

 -سثِغ ؤو٥ خ٢ىمت في ؼٛش ألاسدن هى : -1

 خعحن الؿشاوهت  -د        ابشاهُم هاشم     -ظلُمان الىابلس ي     ط  -سشُذ ؾلُو     ب  -أ

 

ىاهُت  في ِام : -9   -ؤبشمذ  املّاهذة ألاسدهُت البًر

  9191  -د              9111  -ط                  9191 -ب                   9199 -أ

ا الشفاعي  \ألاظخار    صهٍش

ىاهُت  : -8  -مً ؤهم بىىد  املّاهذة ألاسدهُت البًر

   الانتراف بخأظِغ ئماسة ششق ألاسدن -ب دولت نشبُت معخللت  راث ظُادة     ؤلاماسة ألاسدهُت -أ 

 الحيىمت معإولت أمام البرإلاان .  -د         ًجب أن جيىن الاهخخاباث خشة                -ط

 فىس الىخذة ألاولى                 ألاسدن ِبر الّ
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ىاهُت  :واخذة مما ًلي لِعذ مً  -7  -بىىد  املّاهذة ألاسدهُت البًر

و وؤلاداسة   جىلي الامحر نبذ هللا بً الحعح -أ  ن الدشَش

 حهُحن خذود ئماسة ششق  ألاسدن . -ب

 ) دظخىس ( إلماسة ششق ألاسدن .وغو كاهىن أظاس ي  -ط

 ًجب أن جيىن الاهخخاباث خشة  -د 

 

 ِٝذث ماجمشاث ووىُت ظاهذث ظهىد ألامير ِبذ هللا بً الحعين في الععي هدى الاظخٝال٥ بين ِامي : -63

          9191 – 9191 -ب                                  9111 – 9191 -أ

  9111 – 9199 -د                                     9111 -9191 -ط

 

          -جم  اظخٝال٥ اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت  في  : -99

                9191اًاس  91 -ب                              9191أًاس  91   -أ

 9111اًاس  9  -د                                  9111آراس 9 -ط

 

  -لٝب ٘هش ًشظْ بلى : -63

ش -بنىن بً مدعً          -أ    كص ي بً هالب  -نبذ اإلاؿلب          د -ط         كَش

 

  -لٝب ساعي الهذالء ًشظْ بلى : -60

ش      ط -ب       نىن بً مدعً -أ    كص ي بً هالب  -د   نبذ اإلاؿلب        -كَش

 

خ ألاسدن الحذًض و١ان بشثاظت : -64   -املاجمش الىوني الاو٥ هى ؤو٥ ماجمش ووني في جاٍس

  خعحن الؿشاوهت -دابشاهُم هاشم     -ظلُمان الىابلس ي       ط  -سشُذ ؾلُو        ب  -أ  

 

 -:   بً هاؼممً  ؤبىاء ِبذ املىلب واخذ مما ًلي لِغ    -91

 نلي -دخمضة                 -ط             أبى ؾالب -بهللا           نبذ   -أ  

 -ًشمض اللىن ألاظىد في الشاًت ألاسدهُت    بلى ساًت : -61 

ت   ط -ب     الشظٌى ضلى هللا نلُه وظلم -أ      آٌ البِذ -د الاظشة الهاشمُت  -الذولت ألامٍى

  -بلى ساًت :   ًشمض اللىن ألاظىد في الشاًت ألاسدهُت  -69

ت              -الذولت الفاؾمُت      ب -أ  آٌ البِذ  -د         الذولت الهباظُت -طالذولت ألامٍى

 

  -ًشمض اللىن ألابُن في الشاًت ألاسدهُت    بلى ساًت  : -68

ت -بالاظشة الهاشمُت         -أ  ذآٌ البِ -الذولت الهباظُت        د -ط        الذولت ألامٍى
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  -ًشمض اللىن ألاخمش في الشاًت ألاسدهُت    بلى: -67

ت   -ب    الشظٌى ضلى هللا نلُه وظلم   -أ  آٌ البِذ  -د  الذولت الهباظُت   -ط  الذولت ألامٍى

 

 ًشمض اللىن الاخمش  في الشاًت ألاسدهُت    بلى : 33

ت     -ب        الاظشة الهاشمُت -أ  آٌ البِذ  -د           باظُت  الذولت اله -ط الذولت ألامٍى

ا الشفاعي  \ألاظخار                                                                       صهٍش

 الزي ًشمض ؤن هٍام الح٢م  في اململ٢ت ألاسدهُت  هٍام مل٣ي  وساسي  في ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت  :  -36

 الىشاح ألاخمش      -ب                   الخاط اإلاليي الهاشمي -أ

 وظام النهػت مً الذسظت ألاولى -د                  الىشة ألاسغُت         -ط

 

 الّشػ الهاؼمي ًمشل له في  ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت   :  -33

 الىشاح ألاخمش       -ب                          الخاط اإلاليي الهاشمي       -أ

 وظام النهػت مً الذسظت ألاولى -د                            الىشة ألاسغُت          -ط

 

 الزي ًشمض بلى اهدؽاس إلاظالم وخماسجه في الّالم في ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت  : -30

 الىشاح ألاخمش  -ب          الخاط اإلاليي الهاشمي            -أ

 وظام النهػت مً الذسظت ألاولى -د                          الىشة ألاسغُت -ط

 

ٙش مً ؼّاس  اململ٢ت ألاسدهُت  الهاؼمُت مىشص ِلُه ِباساة  مً الجهت الُمنى )  -34 ي ألـا ِلى  الؽٍش

 ٢ِغ الىاٌش له ( :

 ملً اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت  -الشاجي مً هللا الخىفُم والهىن                      ب -أ

 اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت  -د              نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن ابً نىن  -ط

 

      -اهتهذ الح٢ىمت الّشبُت في ظىسٍا ) الّهذ الُٙفلي (  بّذ اخخاللها مً  :-37

ؿاهُا          -ب          فشوعا    -أ       الذولت الهشماهُت -د      اظباهُا       -ط   بٍش

 

  -بّذ انهُاس الح٢ىمت الّشبُت في ظىسٍا لجإ ؤبىاء الاسدن واخشاس الّشب لُٝادة خش٠ت الّشبُت في الاسدن بلى: -31

 العلؿان نبذ الحمُذ الشاوي   -ب               الحعحن بً نليالشٍشف  -أ 

 ألامحر فُطل بً الحعحن  -د          ألامحر نلي بً الحعحن        -ط

 

39-  ٚ   -الحعين بً ِلي ابىه ألامير ِبذ هللا ألاو٥  بالخىظه بلى  ألاسدن  ٘ىـل مّان   في ِام : ١لٚ الؽٍش

     6767 -د                  6733 -ط          6736 -ب                 6733 -ؤ 
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 ألاو٥ بً آما٥ ؤبىاء الاسدن   التي ِبروا ِنها ِىذ اظخٝبلهم لألمير ِبذ هللاواخذة مما ًلي لم ج٢ً مً  -38

 الحعين  : 

ت    ب  -أ    ؿاوي -د     الخخلظ مً الكلم -الاظخلالٌ           ط   -الحٍش   انهاء الاهخذاب البًر

 

    -في ِام  : ١ان  ٜذوم ألامير ِبذ هللا بً الحعين بلى ألاسدن -37

     6767 -د               6733 -ط             6736 -ب            6733 -ؤ

 

ل بلى ِمان ِام  : -03 ماء الحش٠ت الىوىُت في الاسدن الامير ِبذ هللا الاو٥ ِىذما  ـو   -اظخٝبل ِص

     9191 -د              9199 -ط                             9199 -ب            9191 -أ

 

ى -06 ىاوي ومىذوب بٍش    6736اهُا في ٘لعىين ِام ِٝذ ألامير ِبذ هللا اجفاالث مْ وصٍش املعخّمشاث البًر

  -في مذًىت  :

 العلـ  -د    اسبذ               -ط                 نمان      -ب               اللذط -أ   

 

  -املىٍمت الذولُت التي ـذس ِنها ـ٤ الاهخذاب ِلى ألاسدن هي   :  -03

 مدىمت الهذٌ الذولُت  -د          الُىوعيى -ط   ألامم اإلاخدذة        -ب        نطبت ألامم -أ

 

  -ِٝذ املاجمش الىوني ألاو٥  في الاسدن ِام : -00

  9199   –د              9191 -ط                 9191 -ب                  9199 -أ

 

 -ِٝذ املاجمش الىوني ألاو٥  في الاسدن في مذًىت : -04

 العلـ  -اسبذ                      د -ط                   نمان -ب            الىشن -أ   

 

  -مً هخاثج املاجمش الىوني ألاو٥    :-07

ؿاهُت             -أ     ضذوس اإلاُشاق الىؾجي ألاسدوي ألاٌو  -بنلذ اإلاهاهذة الاسدهُت البًر

اث الهامت                   -ط   ضذوس كاهىن ألاخضاب  -د      ئؾالق الحٍش

اعي                                                                                 الاظخار ا ال٘ش  3971036970ص٠ٍش

  -ِذد املىذوبين   الزًً خمشوا املاجمش الىوني ألاو٥  في الاسدن  هى :  -01

      911 -د                        911 -ط                   911 -ب         911 -أ

اعي  \الاظخار     ا ال٘ش  ص٠ٍش

  -اهخخب املاجمش الىوني ألاو٥ في الاسدن لجىت جىُٙزًت م٢ىهت مً : -09

  أنػاء 91 -نػىا          د  91  -طِمىا             31 -ب            نػىا 91 -أ
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ُاثاظخمش الامير ِبذ هللا بً الحعين بجهىده  لىُل الاظخٝال٥ الخام بمؽاس٠ت ألاس  -08  دهُين و  ؤسظل بٜش

 -الاخخجاط للمىذوب العامي في مذًىت :

 لىذن  -د                     اللذط     -ط                     نمان -ب              اللاهشة  -أ   

 

ل بلى مشخلت  اظخ٢ما٥ بىاء ماظعاجه   -07 ىاهُا بٝشاس الامم املخدذة الزي ًىق ؤن  ألاسدن ـو ذ بٍش اِت٘ر

 -ظخىسٍت لخدُٝٞ  دولت راث ظُادة ٜادسة ِلى بداسة ؼاونها بىٙعها ِام :الذ

  9199   –د                             9191 -ط              9191 -ب                    6747 -ؤ

اعي  ا ال٘ش  ألاظخار ص٠ٍش

  -والعُادة ( هى : الٝاثل )بن مً خٞ ألاسدن  ان  ًبخهج  بما هى خٞ له  مً جمام الاظخٝال٥ -43

 املل٤ وال٥ بً الحعين     -ب                         املل٤ ِبذ هللا  ألاو٥ ابً الحعين -ؤ

ٚ الحعين بً ِلي  -د                                    الحعين بً وال٥   -ط       الؽٍش

 

ىاهُا الظخ٢ما٥ بظشاءاث الاظخٝال٥ سثِغ الىصساء  الزي سا٘ٞ املل٤ ِبذ هللا الاو٥ ابً الحعين  بل -46 ى بٍش

 -هى :

   ابشاهُم هاؼم -د       خعحن الؿشاوهه -ط     سشُذ ؾلُو -ب  نلي خللي الششاًشي     -أ   

 

خ  – 43 عي املىّٝذ بخاٍس  بِالن الاظخٝال٥ ِلى اظاط    الىٍام: 6741اًاس  67مً ٜشاساث املجلغ الدؽَش

 هُابي مليي وساسي      -ب                  مليي هُابي وساسي -أ     

 مليي وساسي هُابي   -د                وساسي هُابي مليي  -ط     

 

  -بّذ: 6738جم حّذًل الٝاهىن الاظاس ي ) دظخىس(  ِام  -40

   9111وخذة الػفخحن  -ب                          9191خشب نام  -أ    

 9111خشب نام   -د                           9191الاظخلالٌ  -ط   

 

وشح املل٤ ِبذ هللا ابً الحعين ِباسة   ) مخ٢ال ِلى هللا حّالى  ؤوا٘ٞ ِلى هزا الٝشاس ؼا٠شا لؽّبي  -44

   -وازٝا بد٢ىمتي (  ِلى :

ىاهُت   -ب                      املُشاٛ الىوني        -ؤ  املّاهذة الاسدهُت البًر

 وخذة المٙخين  -د                            ٥ٜشاس الاظخٝال  -ط

 

ْ وزُٝت الاظخٝال٥ هى:  -47   -املل٤ الزي ٜو

 املل٤ وال٥ بً الحعين       -ب                           املل٤ ِبذ هللا الاو٥  ابً الحعين -ؤ

ٚ الح -د                                       الحعين بً وال٥   -ط      عين بً ِلي الؽٍش
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 ٜاثل ) بهه ملً وّم هللا ؤن ًذٟس الؽّب بإن الخاط مّٝىد سظاثه وسمض ٠ُاهه ومٍهش لميره(هى: -41

 املل٤ وال٥ بً الحعين      -ب                             املل٤ ِبذ هللا الاو٥  ابً الحعين -ؤ

ٚ الحعين بً ِلي  -د                                        الحعين بً وال٥   -ط       الؽٍش

 

ما املىاظبت التي ُٜلذ ٘يها  ِباسة  ) بهه ملً وّم هللا ؤن ًذٟس الؽّب بإن الخاط مّٝىد سظاثه وسمض  -49

 ؟٠ُاهه ومٍهش لميره( هي 

ىاهُت      -ب             وخذة المٙخين                     -ؤ                     جىُْٜ املّاهذة الاسدهُت البًر

 وؽإة إلاماسة الاسدهُت  -د                                اظخٝال٥ الاسدن -ط           

اعي  \ألاظخار  ا ال٘ش  ص٠ٍش

  -الزي ؤبلٖ الذو٥ الّشبُت والّالم بٝشاس الاظخٝال٥ للمل٢ت الاسدهُت الهاؼمُت هى : -48

 وصٍش الذاخلُت  . -اإلالً           د -سةِغ الىصساء         ط -ب        وصٍش الخاسظُت -أ   

 

  -املل٤ الزي لٝب باملل٤ املاظغ  هى املل٤  : -47

 ؾالٌ بً الحعحن      -ب                      نبذ هللا الاٌو  ابً الحعحن  -أ

   نبذ هللا الشاوي بً الحعحن -د                          الحعحن بً ؾالٌ        -ط

 

 ي لٝب باملل٤ الباوي هى:املل٤ الز -73

  اإلالً ؾالٌ بً الحعحن  -ب                  اإلالً نبذ هللا الاٌو  ابً الحعحن -أ

   نبذ هللا الشاوي بً الحعحن -د                                    الحعحن بً ؾالٌ -ط

 

 املل٤ الزي لٝب باملل٤ املّضص  هى :  -76

 اإلالً ؾالٌ بً الحعحن        -ب                 ننبذ هللا الاٌو  ابً الحعح -أ

   نبذ هللا الشاوي بً الحعحن -د                        الحعحن بً ؾالٌ -ط   

 

مت جبذؤ مً : -73    -شجشة الّاثلت الهاؼمُت ال٢ٍش

 كص ي بً هالب        -الشظٌى ضلى هللا نلُه وظلم         ب -أ

 نىن بً مدعً  -د                                     كَشش -ط

 

 واخذ مما ًلي مً  ؤبىاء ِبذ املىلب بً هاؼم  هى: -70

 نبذ مىاف -د                          أبى ؾالب -ط       نمشو  -ب          كص ي -أ   

اعي  \ألاظخار  ا ال٘ش  ص٠ٍش

 واخذ مما ًلي لِغ مً  ؤبىاء ؤبى والب بً ِبذ املىلب هى  : -74

  نبذ هللا  -د                 نلُل -ط    ظهفش          -ب            نلي      -أ         
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  -: ظبىي الشظى٥ ـلى هللا ِلُه وظلم هما -77

 خمضه والهباط  -فاؾمت وسكُت     د -ط   والحعحن الحعً -نلي وظهفش        ب -أ     

 

  -اظخمذث  الشاًت ألاسدهُت  مً ساًت : -71

 اإلاملىت العىسٍت   -ب                         اإلاملىت الهشاكُت   -أ

 الشىسة الهشابُت  -د                   الشىسة الهشبُت الىبري  -ط

 

 

في ؼّاس اململ٢ت الاسدهُت الهاؼمُت  جدُي العىابل الشالزت  الزهبُت  بالترط مً الُمين  ، ظّٙت هخُل  -79

 -ٍي  :مً الِعاس وجشجبي ٠الهما بؽش 

 الىشاح ألاخمش            -الخاط اإلاليي الهاشمي            ب -أ

 وظام النهػت مً الذسظت ألاولى -د      الىشة ألاسغُت            -ط 

 

ٙش مً ؼّاس  اململ٢ت ألاسدهُت  الهاؼمُت مىشص ِلُه ِباساة مً الجهت الِعشي   -78 ي ألـا ِلى  الؽٍش

  -)٢ِغ الىاٌش له ( :

 ملً اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت  -ب                   شاجي مً هللا الخىفُم والهىن ال -أ

  اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت   -د     وي ابً الحعحن ابً نىن      نبذ هللا الشا -ط

 

ٙش مً ؼّاس  اململ٢ت ألاسدهُت  الهاؼمُت مىشص ِلُه ِباساة في الىظي  : -77 ي ألـا  -ِلى  الؽٍش

  ملً اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت -ب      الشاجي مً هللا الخىفُم والهىن                    -أ     

  اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت   -نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن ابً نىن                  د -ط  

اعي مذاسط الاجداد الشاهىٍت           ا  ال٘ش  3971036970 الاظخار   ص٠ٍش

 زي ًشمض بلى الٙذاء والفٙاء في ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت  الهاؼمُت ؟ال  - 13

  الىشة ألاسغُت -د   ؾحر الهلاب   -ط          الىشاح ألاخمش -ب         الخاط اإلاليي -أ      

 

 الزي ًمشل الٝىة والبإط والّلى  في ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت ؟   -16

 الىشة ألاسغُت -د        ؾحر الهلاب -ط           الىشاح ألاخمش -ب  الخاط اإلاليي         -أ

 

 املل٤ الزي ؼاٟس في ولْ ؤظغ الشىسة الّشبُت ال٢بري  التي اهبشٞ ِنها ٠ُان الّشب الذولي الحذًض -13

  -واهتهذ بلى ووً ِشبي م٢ين  هى :

 بً نبذ هللا         ؾالٌ  -ب      الحعحن بً ؾالٌ                           -أ      

 نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن  -د                    نبذ هللا ألاٌو ابً الحعحن -ط      
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 -: م٢ىهاث ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت ما ِذا مً – 10

 ة ألاسغُت  الىش  -ؾحر الهلاب    د -طوظام الاظخلالٌ  مً الذسظت ألاولى    -الىشاح ألاخمش          ب -أ     

 

   -جذ٥ ِلى ساًت : ًخان في ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت االش  -14

 الىخذة الهشبُت  -الحيىمت الهشبُت الفُطلُت   د -الشىسة الهشبُت    ط -اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت     ب -أ    

 

مامخه في ؼّاس  -17  -اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت هى : الزي ًشمض لىهه بلى ساًت الشظى٥ ـلى هللا ِلُه وظلم ِو

 الىشة ألاسغُت   -ؾحر الهلاب    د -الخاط اإلاليي الهاشمي         ط -الىشاح ألاخمش          ب -أ   

 

  -الزي ًشمض للذ٘اُ ًِ الحٞ في ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت هى : -11

 الىشة ألاسغُت   -ؾحر الهلاب    د -ط  ألاظلحت الهشبُت         -الىشاح ألاخمش          ب -أ   

 

  -الزي ٌّلىه سؤط خشبت في ؼّاس اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت هى : -19

 الخاط اإلاليي الهاشمي   -الىشاح ألاخمش    د -ألاظلحت الهشبُت     ط -العىابل الزهبُت وظهفت الىخُل   ب -أ   

 

  -مهلىماث ئغافُت :

 زوىسه بالذسط ألاٌو اكخبعذ مً هخاب ) الفىش العُاس ي ( اإلاإلف نلي مدافكت .بىىد اإلاُشاق الىؾجي اإلا -*

 .( ........الىظ في الذسط ألاٌو نً ئنالن الاظخلالٌ )  اظدىادا ئلى خلىق البالد الششنُت والؿبُهُت .. -*

عي ألاسدوي  ظلعت خاضت  كذم بها كشاس مجلغ الىصساء واإلاجالغ ا        لبلذًت نلذ اإلاجلغ  الدشَش

ذة الشظمُت . اإلاخػمً سيبت البالد باالظخلالٌ  .       الىظ ملخبغ مً الجٍش

9 9 1 9 1 1 1 1 1 91 99 99 91 99 91 91 91 91 91 91 

 أ د ب ط أ د د أ ب ب أ د ب د أ أ أ ط أ ب

 

99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 19 19 11 19 11 11 11 11 11 91 

 أ أ ط ب ب ب ب ب أ أ ب أ د أ أ أ ط ط ب أ

 

99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 19 19 11 19 11 11 11 11 11 11 

 ب ب أ د ط  ب د ط ط د ط أ أ ط أ أ ط ط أ د

 

19 19 11 19 11 11 11 

 د ب ط ب ب ط ط
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 الىخذة الشاهُت            إلاهجاصاث العُاظُت للملٟى الهاؼمُين في ألاسدن 

 إلاهجاصاث العُاظُت في ِهذ املل٤ ِبذ هللا ألاو٥ ابً الحعين        الٙفل ألاو٥     

اعي                                 مذاسط الاجداد الشاهىٍت  \ألاظخار   ا ال٘ش  ص٠ٍش

       -:  بً الحعين  في مذًىت ألاو٥  ولذ املل٤ ِبذ هللا  -6

 اظدىابى٥  -م٢ت امل٢شمت                د -ط   الٝذط               -ِمان                         ب -ؤ

 

             -: ولذ املل٤ ِبذ هللا بً الحعين  ِام -3

 6870 -د                  6883 -ط                        6733 -ب                      6737 -ؤ

 

      -:بى٥ (  ِاماهخٝل املل٤ ِبذ هللا بً الحعين  مْ والذه بلى الاظخاهت ) اظدىا -0

 6870 -د                  6883 -ط                        6733 -ب                      6737 -ؤ

 

شها مً الاجشاٟ هى :  -4    -املذًىت التي جىلى ألامير  ِبذ هللا ابً الحعين جدٍش

 ًيبو  -د            ىن    جب -ط                 ظذة             -ب                  الؿاةف -أ

 

  -ِام: 6738جم بلٕاء  الٝاهىن ألاظاس ي الفادس ِام   -7 

 9119 -د                           9191 -ط                         6749 -ب               9191 -أ      

 

  -جدى٥ هٍام الح٢م  مً ؤميري بلى :   6749بمىظب دظخىس   -1

 مذوي مليي وساسي  -د     مذوي هُابي وساسي     -ط هُابي مليي وساسي           -ب        ي وساسيمليي  هُاب  -أ

         

ُّت لُدل  م٣انها  مجلغ ألامت    مً بهجاصاث العُاظت الذاخلُت للمل٤ : -9   -بلٕاء املجالغ الدؽَش

 نبذ هللا الشاوي بً الحعحن  -د   الحعحن ؾالٌ بً -ط الحعحن بً ؾالٌ     -ب  نبذ هللا ألاٌو بً الحعحن -أ

 

  -جميزث العُاظت الخاسظُت  املل٤ ِبذ هللا ألاو٥ ابً الحعين  بالبّذ : -8

 اللىمي      -دؤلاوعاوي                              -الاظخماعي                             ط -ب               الىؾجي -أ

 

ادهم بلى خيرهم وخَٙ لهم املل٤ الزي ٜا٥   ))  -7 مً ؤخب الّشب ظمْ ١لمتهم ووخذ ـٙى٘هم ٜو

ت (( هى :   -ـبٕتهم  ومً ٠شه الّشب دِاهم بلى الخٜٙش

 الحعحن بً ؾالٌ         -ب                            نبذ هللا ألاٌو بً الحعحن -أ

  الشاوي بً الحعحن نبذ هللا -د                               ؾالٌ بً الحعحن       -ط
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  -وشح مؽشوُ ظىسٍا ال٢بري ِام :  -63

 9119 -د                              9191 -ط                  9191 -ب              9191 -أ      

 

  -جإظعذ ظامّت الذو٥ الّشبُت  ِام :  -66

 9119 -د                             9191 -ط                9191 -ب                 9191 -أ      

 

ُام دولت مىخذة   -63 مؽشوُ مً ٢٘ش املل٤ ِبذ هللا ألاو٥ يهذٗ  للىـى٥ بلى   الىخذة الّشبُت ال٣املت . ٜو

 في ظىسٍا الىبُُّت    هى :

 جداد الهشبي الهاشمي         الا -بمششوم ظىسٍا  الىبري                                                               -أ  

 اإلاملىت الهشبُت اإلاخدذة -د                               الهالٌ الخطِب                                         -ط

 

  -الذو٥ التي  ًممها مؽشوُ ظىسٍا ال٢بري هي :  -60

 ظىسٍا وألاسدن وفلعؿحن ولبىان  -ب               ظىسٍا و ألاسدن و الهشاق و فلعؿحن                           -أ 

 فلعؿحن و الاسدن والهشاق ومطش   -الاسدن ومطش وظىسٍا ولبىان                                                د -ط

 

  -لبدض ؤمش الىخذة هى :6740ألامير الزي وظه الذِىة بلى ِٝذ ماجمش ظىسي ِام   -64

 الحعحن بً ؾالٌ         -ب                   ً الحعحننبذ هللا ألاٌو ب -أ

 نبذ هللا الشاوي بً الحعحن  -د                     ؾالٌ بً الحعحن        -ط

 

   -هي :  6740املىالب التي دِا بلُه املاجمش العىسي ِام واخذة مما ًلي ال حّذ مً  -67

 كُام دولت مىخذة في ظىسٍا الؿبُهُت . -ب                      ونذ بلفىس                           ئلًاء -أ

 . العماح باهػمام أي دولت  نشبُت أخشي  -د      سٍا                 ئنهاء الاهخذاب الفشوس ي نلى ظى   -ط

 

مذ مؽشوُ ظىسٍا ال٢بري و١اهذ مً  -61   -خه:هجا ؤظباب ِذم واخذة مما ًلي ال حّذ مً ألاوشاٗ التي ٘س

ؿاهُا وفشوعا                                                    ب -أ  الحشهت الطهُىهُت  -بٍش

 الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىفُتي  -د                                  بهؼ الذٌو الهشبُت             -ط

 

ماء  في ا  -69 ملجاالث العُاظُت والشٝاُ٘ت والاٜخفادًت مىٍمت بٜلُمُت تهذٗ بلى الخّاون بين الذو٥ ألِا

ُٝا والاظخماُِت و جمم الذو٥ الّشبُت    -:  هي في اظُا واٍ٘ش

  الاجداد اإلاًاسبي  -د     مجلغ الخهاون الهشبي -ط   مجلغ الخهاون الخُلجي -ب  ظامهت الذٌو الهشبُت -أ

 

  -ابىت اجدادًت جمم الّشب هي :الذولت التي دِذ بلى ِٝذ اظخماُ لبدض ؤمش الىخذة إلوؽاء س  -68

 الهشاق  -د         ظىسٍا            -ط           ألاسدن   -ب              مطش -أ 
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ْ الّشبُت التي جم اظدبّادها بّذ بوؽاء ظامّت الذو٥ الّشبُت منها  -67   -: مً املؽاَس

 ظىسٍا الىبري  -د     وخذة الػفخحن -ط   مششوم اإلاملىت اإلاخدذة  -ب        الاجداد الهشبي الهاشمي -أ

 

ت إلوؽاء ظامّت الذو٥ الّشبُت – 33  -: ما ِذا الذو٥ الّشبُت التي ؼاس٠ذ في  بشوجى٠ى٥ الاظ٢ىذٍس

ذ                          د  -ط                    لبىان  -ظىسٍا         ب   -أ  الُمً    -اليٍى

 

  -: ما ِذا  بين الاسدن والمٙت الٕشبُتؤظباب ُٜام وخذة المٙخين مً   -36

  9191نلذ الشهب الفلعؿُجي أماله نلى كُام وخذة مو ألاسدن بهذ خشب  -أ

خُت بحن الشهبحن .   -ب  هكشا للهالكاث الخاٍس

 اًجاد دسم أمجي كىي مً خالٌ جىخُذ الجِش في البلذًً . -ط

 للحفاف نلى ما جبلى مً ألاساض ي الفلعؿُيُت . -د

 

  -:املاجمشاث الخمهُذًت ِام  مً هزه املشاخلشوُ وخذة المٙخين ظاء ِلى مشخلخين مؽ -99

  9191  -د                             9191   -ط                   9191  -ب                  9111 -أ

 

  -: ماجمش  6773إلٜامت وخذة المٙخين ِام املاجمشاث الخمهُذًت اهم مً  -30

دا -د                           اللذط  -ط                   أسبذ  -ب                 الخُل -أ  أٍس

 

  -ما ِذا :دا إلٜامت وخذة المٙخين ٜشاساث ماجمش ؤٍس  -34

 اإلاىادة بالىخذة الفلعؿُيُت ألاسدهُت وانخباس فلعؿحن والاسدن  وخذة ال جخجضأ .  -أ                

 أن وخذة ألاسدن وفلعؿحن هي ملذمت للىخذة الهشبُت .  -ب                   

 مباٌهت اإلالً نبذ هللا بً الحعحن مليا نلى  ألاسدن وفلعؿحن  . - -ط                

ؿاوي نلى فلعؿحن . -د                  اإلاؿالبت بانهاء الاهخذاب البًر

 

دامً ألامىس التي ظبٝذ بِالن وخذة المٙخين  اوسجام -37   -ما ِذا : ا  مْ ٜشاساث  ماجمش ؤٍس

 جلذًم مجلغ الىصاسء اظخلالخه . -أ                  

 خل اإلاجلغ الىُابي ألاسدوي . -ب                  

ادة نذد أنػاء مجلغ ألامت ألاسدوي .  -ط                    نذٌ كاهىن الاهخخاب خُض جم ٍص

 ..الىُابي الجذًذ  اهخخاب اإلاجلغ -د                  

 

ٝا هدى الىخذة الّشبُت الؽاملت  في ِهذ  املل٤ : -31   -جمذ وخذة المٙخين لخ٢ىن وٍش

 فُطل بً الحعحن   -ؾالٌ بً نبذ هللا       د -ط  الحعحن بً ؾالٌ   -بنبذ هللا الاٌو ابً الحعحن   -أ
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  -ذ الاٜص ى املباٟس في ِام :اظدؽهذ  املل٤ ِبذ هللا ا بً الحعين  ًىم الجمّت في املسج -39

  9111 -د                    9191 -ط                  6776 -ب                 9119 -أ

    

  -: ما ِذا مً مالٙاث املل٤ ِبذ هللا ألاو٥ ألادبُت  -38

 تي هملًمهى -دخىاؾش اليعُم          -ظىاب العاةل نً الخُل ألاضاةل     ط -اإلازهشاث       ب -أ

 

  -: مً إلاهجاصاث العُاظُت الذاخلُت للمل٤ ِبذ هللا  ألاو٥ بً الحعين ـذوس دظخىس ِام  -91

 9119 -د                        9191 -ط                   9191 -ب                     9191 -أ

 

  -جم وخذة المٙخىين ِام : -03

 9111 -د                       9191 -ط              9111 -ب                     9111 -أ

 

    -بهذٗ الىـى٥ بلى الىخذة الّشبُتال٣املت : املل٤ ِبذ هللا ألاو٥ بً الحعينمؽشوُ مً ٢٘ش  -06

  مجلغ الخهاون الهشبي -اإلاملىت الهشبُت اإلاخدذة   د -الاجداد الهشبي الهاشمي    ط -ب   ظىسٍا الىبري   -أ   

 

  -ظامّت الذو٥ الّشبُت هى :مٝش  -03

اع          -ط           نمان    -ب                   اللاهشة -أ  بًذاد  -د           الٍش

 

 اخذي هزه الذو٥ لم حؽاٟس في جإظِغ ظامّت الذو٥ الّشبُت : -00

 اإلاًشب  -د                      الهشاق  -ط          مطش          -ب     ألاسدن        -أ

 

 هى: مؽشوُ ٜذمه هىسي العُّذ سثِغ الىصساء   الّشاقي دِا ُ٘ه بلى وخذة  بالد الؽام والّشاٛ  -04

   الهالٌ الخطِب -د  اإلاملىت الهشبُت اإلاخدذة     -الاجداد الهشبي الهاشمي    ط -ظىسٍا الىبري      ب  -أ  

 

 :  وحّىٍمهم مً ٜشاساث ماجمش املىالبت بّىدة الالظئين الٙلعىُىين بلى بالدهم -11

دا  -د              هابلغ              -ط                         الحطً -ب                     أم كِغ  -أ  أٍس

 

6 3 0 4 7 1 9 8 7 63 66 63 60 64 67 61 69 68 

 ؤ ؤ د ط ؤ ب ؤ ط ؤ ؤ د ؤ ؤ ب ؤ د ط ط

 

67 33 36 33 30 34 37 31 39 38 37 03 06 03 00 04 07 

 د د د ؤ ؤ ب ط د ب ؤ ؤ د د د ط ط د
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 الٙفل الشاوي                                املل٤ وال٥ بً  ِبذ اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

      -ولذ  املل٤ وال٥ بً ِبذ هللا  ِام :  -6

 9191 -د                    9119  -ط               9111 -ب                 9111    -أ

ا الشفاعي   ألاظخار صهٍش

ت في : -3  الخدٞ املل٤ وال٥  ب٣لُت ظاهذ هيرظذ الّع٢ٍش

ؿاهُا .  -أ     اإلااهُا  -فشوعا                         د -الىالًاث اإلاخدذة                     ط -ب             بٍش

ت ِام *** جخشط املل٤ وال٥ مً ١لُت ظاهذ   6737هيرظذ الّع٢ٍش
  -مً الحشوب التي ؼاٟس ٘يها املل٤ وال٥ بً ِبذ هللا  هي : -0

ً  -ط           9111خشب نام  -ب    9191 خشب نام -أ  مهشهت الىشامت  -د             9111خشب حشٍش

 

   -ٜشس مجلغ ألامت ألاسدوي   باملىادة باألمير وال٥ مل٣ا  في :  -4

               9111 \اًاس \9 -د            9119 \أًلٌى  \1      -ط      9119  \اًاس \9 -ب       9111 \هِعان \99   -أ

 

دخاط بلى الشٝت بهزا الىوً  والشٝت بةم٣اهُاجه  -7 ٜاثل الّباسة : )) ًدخاط هزا البلذ بلى الخألٚ و الخّاون ٍو

  -خذهم ِلت جإخشها ولّٙها (( هى :والشٝت ب٢ٙاءة ؤبىاثه .بن الُاجعين في ١ل ؤمت هم و 

   اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا -ب                                                     اإلالً نبذ هللا ابً الحعحن -أ

 اإلالً نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن  -اإلالً الحعحن بً ؾالٌ                                                    د -ط  

 

م مً ٜفش مذة خ٢مهمً   -1   -: بهجاصاث العُاظت الذاخلُت  للمل٤ وال٥ بً الحعين ِلى الٔش

هُت  -ب                          9191ئضذاس دظخىس نام   -أ  ئلًاء اإلاجالغ الدشَش

 شترن الخىكُو نلى اجفاكُت الذفام الهشبي اإلا -د                           ئوشاء دًىان اإلاداظبت    -ط

 

  -هٍام الح٢م في الاسدن هى : 6773خعب   دظخىس ِام    -9

 مذوي هُابي وساسي  -مليي وساسي هُابي                                                                ب -أ

 يي دظخىسي  مذوي مل -د    هُابي مليي وساسي                                                           -ط

اعي  ا ال٘ش  ألاظخار ص٠ٍش

  -نذم الشلت بـــ : ئرا كشس اإلاجلغ ساء أمام الىىابالشلت بالىصاسة أو بأخذ الىص  جؿشح 9119خعب دظخىس ِام -8

ت اإلاؿللت  مً  مجمىم أنػاةه        -أ  هطف نذد أنػاةه  -ب                                ألاهثًر

 اظمام  أنػاء  اإلاجلغ  -د                                                          زلثي أنػاء اإلاجلغ    -ط

  -في ِام :ولُا للّهذ   ِين الامير وال٥ بً ِبذ هللا -7

 9119 -د                                      9191 -ط                       9191 -ب              9191 -أ
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ها الجهت املعا  -63  :في اململ٢ت الاسدهُت الهاؼمُت ولت ًِ مشاٜبت بًشاداث الذولت وهٙٝاتها ووٛش ـ٘ش

  ميافدت الفعاد -د                  دًىان اإلاداظبت -طمجلغ ألانُان          -مجلغ الىىاب   ب  -أ

  -( في ِهذ املل٤ :جم  الخىُْٜ ِلى اجٙاُٜت الذ٘اُ الّشبي املؽتٟر ) اجٙاُٜت الممان الجماعي الّشبي -66

 نبذ هللا الشاوي -د        ؾالٌ بً نبذ هللا -طالحعحن بً ؾالٌ       -نبذ هللا الاٌو              ب -أ

  -نام : جم  الخىُْٜ ِلى اجٙاُٜت الذ٘اُ الّشبي املؽتٟر ) اجٙاُٜت الممان الجماعي الّشبي( -99

 9111 -د                                9119 -ط                               9119 -ب               9111 -أ

  -جم بوؽاء دًىان املداظبت ألاسدوي ِام : -60

 9111 -د                                9119 -ط                               9119 -ب               9111 -أ

  -مً ؤهم  بهجاصاث املل٤ وال٥ بً ِبذ هللا : -64

و الىخذة الهشبُت      ب -أ  اإلاُشاق الىؾجي -اإلادىمت الذظخىسٍت  د  -ؤلاضالخاث الذظخىسٍت     ط -مشاَس

 -: 6773مً الحٝٛى العُاظُت في دظخىس ِام  -67

 جألُف الاخضاب  -الخهلُم             د -الهمل                ط -اللُام بالشهاةش الذًيُت              ب -أ

ش ًِ املخالٙاث املشج٢بت بدٞ املا٥ الّام بلى ً  -61   -: ٝذم دًىان املداظبت جٍٝش

 اإلالً  -اإلاجلغ اللػاتي            د  -مجلغ الانُان والىىاب      ط -مجلغ الىصساء               ب -أ

ش  --69 ٢ىن الخٍٝش ش ًِ املخالٙاث املشج٢بت بدٞ املا٥ الّام ٍو   -:  ًٝذم دًىان املداظبت جٍٝش

 ًىمي  -اظبىعي                     د -شهشي                ط -ظىىي             ب -أ

  -١ل وصٍش معاو٥ ًِ ؤِما٥ وصاسجه ؤمام : -68

 اإلاجلغ اللػاتي  -مجلغ الىىاب               د -مجلغ الانُان                    ط -اإلالً          ب -أ

 :هي   6773خعب دظخىس ِام  ُتظخٝاللالعلىت التي جخمخْ باال  -67

هُت               ب -أ  العُاظُت  -اللػاةُت            د -الخىفُزًت     ط -الدشَش

  -الٝماة معخٝلىن ال ظلىان ِليهم في ٜمائهم لٕير : 6773خعب دظخىس ِام  -33

 لهاداث والخلالُذ ا -مجلغ الامت           د -اللاهىن          ط -اإلالً              ب -أ

 

9 9 1 9 1 1 

 ط ب ط أ أ أ

 

1 1 1 91 99 99 

 ب ط ط ط أ ط

 

91 99 91 91 91 91 91 91 

 ب ط ط أ ب د ب ط
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ت  ا الشفاعي                                 مذاسط الاجداد الشاهٍى  ألاظخار  صهٍش

 

 في ِهذ املل٤ الحعـــــُـً بً وال٥ الٙفل الشالض                          إلاهجاصاث العُاظُت 

 

 ولذ املل٤ الحعين بً وال٥ في  مذًىت :  -6

ٌ  -اللذط                د -ط                      نمان -بمىت اإلاىشمت                          -أ  اظدىابى

 

  -ولذ املل٤ الحعين بً وال٥ في  ِام : -3

  9119 –د                        9111 -ط                  9191 -ب                                9111    -أ

 

   -: ما ِذا  جلٝى املل٤ الحعين بً وال٥ حّلُمه في ١ل مما ًلي -0

ت    -اليلُت  الهلمُت ؤلاظالمُت في نمان .                             ب  -أ  ولُت فىخىسٍا باإلظىىذٍس

ت  في اهجلتراولُت  ظاهذ هحرظذ  -ط  ظامهت ظىسط جاون في واشىؿً  -د                      الهعىٍش

 

اًا ِلى الّشػ في اململ٢ت الاسدهُت الهاؼمُت بمٝخط ى الذظخىس ِام  -4  املجلغ الزي ٜشس حّين مجلغ ـو

  -هى : 6773

 اإلاجلغ اللػاتي الاسدوي   -دمجلغ الىصساء            -ط مجلغ الانُان               -ب    ىاب مجلغ الى -أ  

 

اًت ِلى الّشػ بمٝخط ى الذظخىس بعبب ِذم بلٓى املل٤   -7 ٜشس مجلغ  الىصساء حُّين مجلغ ـو

 -الحعين بً وال٥  ظً  :

ت -ط  العابهت نشش شمعُت   -ب   االشامىت نشش شمعُت -أ ت  -د       الشامىتنشش كمٍش  العابهت نشش كمٍش

 

  -: ما ِذا بً وال٥    مالٙاث املل٤ الحعين -1 

 خشبىا مو ئظشاةُل .   -لِغ ظهال أن جيىن مليا        د  -خىاؾش اليعُم             ط -ب    مهىتي هملً  -أ

 

 ٜاثل ِباسة  ))) بن الّشػ الزي اهخهى بلُىا  لِعخمذ ٜىجه بّذ هللا مً مدبت الؽّب(  هى . -9

 اإلالً  ؾالٌ بً نبذ هللا  -ب                    اإلالً نبذ هللا الاٌو ابً الحعحن        -ؤ

 اإلالً نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن  -داإلالً الحعحن بً ؾالٌ                                        -ط

 

   -:  ما ِذا جا٥ العُاظت الذاخلُت  ماصاث املل٤ الحعين بً وال٥ في بهج -8

ض الىهج الذًملش   -أ  . ئكامت مجلغ الخهاون الهشبي -ب                   اؾي .        حهٍض

ب كُادة الجِش الهشبي ألاسدوي  -الخهذًالث  الذظخىسٍت .                             د-ط   9111حهٍش
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ض الىهج الذًمٝشاوي في ِهذ املل٤ الحعين بً وال٥ هي واخذة مما ًلي لِعذ مً-7   -: هخاثج  حٍّض

 صاد اليشاؽ الاكخطادي -ب                                                         صاد الىعي العُاس ي -أ 

 سسخ الشهىس اللىمي   -د                                              سسخ ألاهخماء نىذ ألاسدهُحن   -ط

 

ض الىهج الذًمٝشاوي واخذة مما ًلي ال حّذ مً اظباب-63 اث الو   حٍّض                                           عُاظُتجُّٙل الحٍش

   -في ِهذ    املل٤ الحعين بً وال٥  :

هُت لُدل مدلها مجلغ الامت  -ب قهشث ألاخضاب العُاظُت                          -أ   ئلًاء اإلاجالغ الدشَش

 همالُت واإلاهىُت                                جاظعذ الىلاباث ال -د                           وشؿذ الصحافت        -ط 

 

ب ُٜادة الجِؾ إلاسدوي بهذٗ  : -66   -جم اجخار  ٜشاس حٍّش

 حهذًل الذظخىس   -ب                              جدلُم العُادة الىؾىُت ألاسدهُت . -أ 

ض الىهج الذًملشاؾي  -د                 الذنىة ئلى ئظشاء اهخخاباث                         -ط  لخهٍض

 

ب ُٜادة الجِؾ الّشبي ِام : -63   -حٍّش

  9111\اًلٌى \ 91 -د             9111 \جمىص  \91 -ط       9111\أًاس  \ 9 -ب      9111آراس    9 -أ

 

ىاهُت ِام  :  -60   -بنهاء املّاهذة ألاسدهُت البًر

  9191 -د                            9111 -ط                           9111 -ب                  9111 -أ

 

ب الجِؾ الّشبي اجخز في ِهذ املل٤  -64   -:ٜشاس حٍّش

 ؾالٌ بً نبذ    هللا  -د  الشاوي ابً الحعحن    نبذ هللا  -ط نبذ هللا ابً الحعحن    -الحعحن بً ؾالٌ   ب -أ

 

ذ  حّذًالث ِذة ِلى الذظخىس  في -67   -ِهذ املل٤ الحعين بً وال٥ بما ًدىاظب  مْ الخىىساث  في : ؤظٍش

 جدلُم العُادة الىؾىُت  -د  ألامً الىؾجي     -ت        طالعُاظت الخاسظُ  -ب      العُاظُت  الذاخلُت   -ؤ

 

   -حّىل املاظعاث الذظخىسٍت  في ألاسدن  في ِهذ املل٤ الحعين بً وال٥ بعبب : -61

 ألاصمت الاكخطادًت  -د      الطشام مو ئظشاةُل  -طخشب الخلُج الشاهُت     -ذظخىسٍت     بالخهذًالث ال -أ

 -: ما ِذا الحُاة  الىُابُت والحضبُت  و جُّٙل  6784اظخىاُ ألاسدن الّىدة بلى الحُاة الىُابُت ِام  -69

 اإلاجلغ الىؾجي الاظدشاسي  -ب                                                       9111اهخخاباث نام  -أ

 ضذوس اإلاُشاق الىؾجي     -د                    ضذوس كاهىن ألاخضاب                                  -ط

  -جميزث العُاظُت  الخاسظُت للمل٤ الحعين بً وال٥ بــ : -68

                        ف الهشبي                              جىخُذ الط -ب                            وغو اإلاُشاق الىؾجي   –أ  

اث الهامت                            -ط  اضذاس كاهىن الاخضاب -د اؾالق الحٍش
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 -: ما ِذا  املشج٢ضاث التي اهىلٞ منها املل٤ الحعين بً وال٥ في ِالٜخه مْ الذو٥ الّشبُت ودو٥ الّالم -91

ت واإلاعاواة                                    -ب                                     الىبري          شبُتمبادب الشىسة اله -أ     الحٍش

 الىظؿُت والانخذاٌ   -د              مىاد الذظخىس ألاسدوي التي جإهذ  البهذ اللىمي  الهشبي -ط    

 

ْ الىخذة الّشبُت مؽشوُ اململ٢ت   -91   -الّشبُت املخدذة  في ِهذ املل٤ :مً مؽاَس

 فُطل ألاٌو   -د        الحعحن بً ؾالٌ -ط ؾالٌ بً نبذ هللا     -الاٌو ابً الحعحن  ب نبذ هللا -أ  

 

ْ الىخذة الّشبُت مؽشوُ اململ٢ت الّشبُت املخدذة في ِام : -36   -مً مؽاَس

  9111 -د                       9119 -ط                     9119 -ب           9111 -أ

  -الذو٥ التي ج٢ىن منها مؽشوُ اململ٢ت املخدذة هي: -33

ت  -الاسدن وظىسٍا              د -الاسدن وفلعؿحن     ط -ب   الاسدن والهشاق       -أ  الاسدن واإلاملىت الحجاٍص

 

  -فل الشاوي ِام :اهٝالب ِع٢شي ؤواح بالح٢م  املل٣ي  في الّشاٛ وأخُا٥ املل٤ ُ٘ -30

  9119 -د                  9111 -ط           9111 -ب                            6778   -ؤ  

 

  -املل٤ :   6778سثِغ الاجداد الّشبي الهاؼمي ِام ١ان   -34

 فُطل ألاٌو   -دالحعحن بً ؾالٌ        -ط            فُطل الشاوي -بنبذ هللا الاٌو ابً الحعحن         -أ  

 

 -واخذة مً الذو٥ الخالُت ال حّذ  مً الذو٥ ألاِماء في مجلغ الخّاون الّشبي  : -37

 الهشاق  -مطش                                        د -ط               ظىسٍا -بألاسدن             -أ  

 

ت للممل٢ت الّشبُت  املخدذة هي : -31   -الّاـمت املش٠ٍض

 سام هللا   -دنمان                                       -طدمشم                   -اللذط          ب -أ 

 

  -سثِغ الذولت في اململ٢ت الّشبُت املخدذة هى  : -39

 سةِغ اإلاجلغ اللػاتي  -د    سةِغ مجلغ الىىاب    -اإلالً        ط -سةِغ الىصساء         ب -أ  

 

  -غ الخّاون الخلُجي ِام :ٌهش مجل -38

  9111 -د                               9119 -ط                 9119 -ب                  9111 -أ 

 

  -ٌهش الاجداد املٕاسبي ِام : -37

  9111 -د                                9119 -ط                  9119 -ب                    9111 -أ

 



 19 

  -املجلغ الزي اهخهى بعبب خشب الخلُج الشاهُت هى : -03

 الاجداد الهشبي الهاشمي -د           الخهاون الهشبي  -طالاجداد اإلاًاسبي             -ب  الخهاون الخلُجي -أ

 

  -الزي ِٝذ في مذًىت : 6790ؼاٟس ألاسدن في املاجمش الذولي للعالم ِام  -06

ذ                         د -ط                        ظىُف -ب       لىذن                -أ غ  -مذٍس  باَس

   -الزي هق ِلى : 009ار  الجمُّت الّمىمُت لالمم املخدذة ٜشاسها خبج   -03

     الطهُىهُت هي شيل مً أشياٌ الخمُحز الهىطشي  -ب                                خماًت خلىق ؤلاوعان -أ     

 دنم خم الشهب الفلعؿُجي بالحطٌى نلى خلىكه   -د 9111اوسحاب اظشاةُل مً الاساض ي اإلادخلت نام  -ط  

 

      -ؼاٟس ألاسدن في املاجمش الذولي للعالم  في مذًىت : 6776        -00

ذ -طظىُف                           -ب       لىذن          -أ غ  -د                                     مذٍس  باَس

  -هى :  6776جشؤط الى٘ذ ألاسدوي للمؽاس٠ت في املاجمش الذولي للعالم  ِام   -04

 وصٍش الذاخلُت  -وصٍش الانالم              د -ط         وصٍش الخاسظُت -بسةِغ الىصساء            -أ  

 

 -:ما ِذا الخاسظُت الاسدهُت  عُاظت في الالٝمُت الٙلعىُيُت مً مىاٜٚ املل٤ الحعين ججاه  -11

 خشص نلى دنمها في اإلادافل الذولُت .    -أ                        

   .  وخذة الػفخحن  -ب                       

 جىزُم  نالكاث  ألاسدن  العُاظُت  مو الذٌو الهشبُت .  -ط                       

 الخالخم اإلاطحري بحن الشهبحن الاسدوي والفلعؿُجي . جأهُذ  -د                       

 

  -املفالحت بين الُمً الؽمالي والُمً الجىىبي  واجدادهما في دولت واخذة  ِام : -01

 9119 -د                           9111 -ط                     9111 -ب           9119 -أ             

 

  -الزي ؼاٟس ُ٘ه ألاسدن  هى :  6790لذولي للعالم ِام املاجمش امً هخاثج   -09

 ئداهت ئظشاةُل                     -أ

  9111اوسحاب اظشاةُل مً الاساض ي اإلادخلت نام  -ب 

 الطهُىهُت هي شيل مً أشياٌ الخمُحز الهىطشي   -ط 

 فؼ الجزام بحن   مطش وظىسٍا مً ظهت  وئظشاةُل مً ظهت أخشي .  -د 

 

  -همذ العُاظت الخاسظُت ألاسدهُت  في بٌهاس م٣اهت ألاسدن ِلى املعخىي الّاملي مً خال٥ :ؤظ -08 

و البيُت الخدخُت    -أ ش مشاَس  ئكامت نالكاث دبلىماظُت مو الىشحر مً دٌو الهالم . -ب                          جؿٍى

 اضذاس اإلاُشاق الىؾجي -د         .                       ئكامت مىاؾم اكخطادًت  -ط
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  -بّذ ؤن جىاص٥ ِىه املل٤ وال٥  ِام :   بً وال٥ اهخٝل الح٢م لألمير الحعين -07

 9119 -د                             9111 -ط                         9119 -ب            9111 -أ

 

  -: ِام  حعلم املل٤ الحعين بً وال٥ ظلىاجه الذظخىسٍت  في -43

 9119 -د                           9119 -ط                   9111 -ب                   9111 -أ

 

 مالٙاث املل٤ الحعين بً وال٥: مً  واخذة مما ًلي  -46

 اإلازهشاث  -د   خىاؾش اليعُم             -ط ألامالي العُاظُت    -مهىتي هملً         ب  -أ  

 

 ىوني ِام :ـذس املُشاٛ ال -43

 9111 -د                      9119 -ط                                9119 -ب                9111 -أ

 

  -جم ـذوس ٜاهىن الاخضاب ألاسدوي ِام :  -40

 9111 -د                           9119 -ط                     9119 -ب                 9111 -أ  

 

ْ الىخذة الّشبُت في ِهذ املل٤ الحعين بً وال٥ :   -44  مً مؽاَس

 الهالٌ الخطِب   -وخذة الػفخحن        د -ط          الاجداد الهشبي الهاشمي -بظىسٍا الىبري          -أ

 

 -هى : 6778املؽشوُ الزي  اٜترخه املل٤ الحعين بً وال٥ ًمم ألاسدن والّشاٛ  ِام   -47

 الهالٌ الخطِب   -وخذة الػفخحن        د -ط      الاجداد الهشبي الهاشمي -ب        ظىسٍا الىبري   -أ

 

ًمشل ؤهمىرظا ِملُا هدى ظعي  6787مؽشوُ ًمم ١ل مً الاسدن والّشاٛ ومفش والُمً الؽمالي ِام   -41

 الذو٥ الّشبُت هدى الخمامً والّمل الّشبي املؽتٟر :

 مجلغ الخهاون الهشبي    -دوخذة الػفخحن    -داد الهشبي الهاشمي       طالاج -اإلاملىت اإلاخدذة      ب  -أ

 

 -ِٝذ  ماجمش الى٘اٛ والاجٙاٛ  للجامّت الّشبُت في مذًىت : - 49

اع  -الشباؽ                                 د -ط          اللاهشة        -ب                    نمان -أ  الٍش

 

  -: ى٘اٛ والاجٙاٛ  للجامّت الّشبُت ِامِٝذ  ماجمش ال -91

 9111 -د                                       9119 -ط             9111 -ب                     9111 -أ
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 الٙفل الشابْ                                 إلاهجاصاث العُاظُت  في ِهذ  املل٤ ِبذ هللا الشاوي 

 

  -املل٤  ِبذ هللا الشاوي ابً الحعين ِام : ولذ  -6 

  9111 -د                      9111 -ط                            9111 -ب         6713  -ؤ

 

   -:  ما ِذا  جامّاث الذاسط و ِذد مً امل في  ظاللت  املل٤ ِبذ هللا الشاوي دسط  -3

 ولُت فىخىسٍا                                   -ب          مذسظت ظاهذ ئدمىن                -أ       

يا . -د                             مذسظت ئًجلبرون -ط        اوادًمُت دًش فُلذ في امٍش

 

  -في:  6789دسط ظاللت املل٤  ِبذ هللا الشاوي الؽاون الذولُت ِام  -0

ت                     -أ  ظامهت أهعفىسد .  -ب                         ظاهذ هحرظذ  الهعىٍش

 اوادًمُت دًش فُلذ  -د                                                  ظامهت  ظىسط جاون  -ط

 

  -:6774الزي  اـبذ  ٜاثذا للٝىاث الخاـت املل٢ُت  -4

  بذ هللا الشاوي  بً الحعحنألامحر ن -بألامحر فُطل بً الحعحن                                  -أ

 ألامحر خمضه بً الحعحن  -ألامحر نلي بً الحعحن                                  د -ط

 

 ٜاثل ِباسة ) ومىحي  هى ؤن ًدٍى ١ل ؤسدوي بإ٘مل هىُِت مً الخّلُم ٘اإلوعان   -1

ٞ إلابذاُ ًبذؤ بالخّلُ                      -: م (( هىألاسدوي ميزجه إلابذاُ  ووٍش

 ؾالٌ بً نبذ هللا    -الحعحن بً ؾالٌ     د -نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن  ط  -نبذ هللا الاٌو ابً الحعحن ب -أ  

 

  -جىلى املل٤ ِبذ هللا الشاوي ظلىاجه الذظخىسٍت مل٣ا لإلسدن  ِام : -1

شان  91-د               9111أًاس  9-ط             9111آراس  91 -ب          9111شباؽ  1 -أ   9111خٍض

 

  -ولذ ألامير الحعين بً ِبذ هللا الشاوي  في ِمان ِام    : -9

 9111 -د                             9119 -ط                       9119 -ب                  9111 -أ

 

خ الذولي  في ال  -8 ٢ُت  جخشط ألامير  الحعين ِبذ هللا الشاوي     دسط الخاٍس مً   3361ىالًاث املخدذة ألامٍش

 ظامّت .

ت                                        -أ  أهعفىسد .  -ب         ظاهذ هحرظذ  الهعىٍش

 اوادًمُت دًش فُلذ  -دظىسط جاون                                                                 -ط
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  -هي :حعين بً ِبذ هللا الشاوي مبادساث ألامير المً  -1

  ئهجاص -د     مهشظان اللشاءة للجمُو     -ط         خلم -مذسظتي                      ب -أ

 

  -واخذة مما ًلي  مً مبادساث ألامير الحعين بً ِبذ هللا الشاوي مبادسة  : -63

 مذسظتي  -اإلاهلم اإلاخمحز                        د -ط                       كص ي -بالحلُبت اإلاذسظُت                 -أ

 

  -مً مبادساث ألامير الحعين بً ِبذ هللا الشاوي  لذِم ألاوٙا٥ الفم وجإهُلهم  هي : -66

 مذسظتي  -كص ي              د -ط    ظمو بال خذود     -بخـ الؿىاسب للطم                  -أ

 

  -: ما ِذابذ هللا الشاوي ِلى املعخىي الذاخلي بهجاصاث ظاللت املل٤ ِ -63

 دنم خم الشهب  الفلعؿُجي بالهىده ئلى اسغه -ب   دظخىسٍت هجهت كػاةُت            ئوشاء مدىمت  -أ

ت   -د     معخللت لإلششاف نلى الاهخخاباث جأظِغ هُئت  -ط  كاهىن الالمشهٍض

 

  -لت مً ؤظل :جم  بوؽاء مد٢مت دظخىسٍت ٠جهت ٜماثُت  معخٝ -60

 للشكابت نلى دظخىسٍت اللىاهحن وألاهكمت  -ب                              الفطل بحن اإلاخخاضمحن -ؤ

  لخهذًل الذظخىس  -د                          مشاكبت العلؿت الخىفُزًت  -ط

 

  -في مٝذمتها ٜىاهين  :   الٝىاهين الىاٌمت للّمل العُاس ي  -64

 مماسظت الشهاةش الذًيُت  -د          كاهىن اإلاهاسف  -الاهخخاب           ط -هلُم      بالهمل والخ -أ

 

  -املد٢مت الذظخىسٍت  ؤوؽئذ ِام :-67

 م  9199 -م                 د 9111 -ط                 م       9111  -ب       م          9111 -أ

 

  -مً مجمىِت مً الٝماة ملذة : جخ٢ىن املد٢مت الذظخىسٍت في الاسدن -61

 ظذ ظىىاث كابلت للخجذًذ  -خمغ ظىىاث كابلت للخجذًذ                                      ب -أ

 خمغ ظىىاث يحر  كابلت للخجذًذ                -د                               ظذ ظىىاث يحر كابلت للخجذًذ -ح

 

   -:مُى  مً ألاوساٛ الىٝاؼُت  ظاللت  املل٤ ِبذ هللا الشاوي  مج بـذاس  ظبابواخذة مما ًلي لِعذ مً ا -91

 في ضىو اللشاس . -أ
ً
 وفانال

ً
ا ُّ  خلُل

ً
يا  .أن ًيىن اإلاىاؾً شٍش

 .ئبشاص الخدذًاث العُاظُت وألامىُت والاكخطادًت  -ب

 لِشاسن  ظاللخه ألاسدهُحن سؤٍخه ؤلاضالخُت . -ط

 للمعحرة ؤلاضال  -د
ً
 .خُت الشاملت اإلاعخمشة اظخىماال
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اء   خى٥ الٝماًا املهمت، واملؽاس٠ت الؽّبُت في ِملُت ـىْ الٝشاس  -68
ّ
جدٙيز املىاوىين للذخى٥ في خىاس بى

  -حّني :

 الخهذدًت العُاظُت  -داإلاىاؾىت الفانلت          -ط الذولت اإلاذهُت                    -ب  ظُادة اللاهىن      -أ

 

) معيرجىا هدى بىاء الذًمٝشاوُت املخجذدة ( ٤ ِبذ هللا الشاوي  التي جىاولذ ت الىٝاؼُت لجاللت امللالىسٜ  -67

  -هي   :

 العادظت  -الخامعت                  د -طألاولى                 -ب      الشاهُت                   -أ

 

)جؿىٍش هكامىا الذًملشاؾي لخذمت ظمُو تي جىاولذ  الىسٜت الىٝاؼُت لجاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي  ال -91

  -ألاسدهُحن( هي  :

 العادظت  -الخامعت                                د -ط     ألاولى               -ب                  الشاهُت -أ

 

اوي ومىاوىت ٘اِلت( هي   الىسٜت الىٝاؼُت لجاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي  التي جىاولذ  )هدى جم٢ين دًمٝش  -99

:-  

 العابهت   -العادظت                             د -الخامعت                    ط -ب                            الشابهت -أ

 

 ) أدواس جيخكشها لىجاح دًملشاؾُدىاالىسٜت الىٝاؼُت لجاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي  التي جىاولذ  -99

  -جذدة (هي :اإلاخ       

  الشالشت -د العادظت                             -الخامعت                    ط -الشابهت                            ب -أ

 

ش الخهلُم اظاط الاضالح الشامل ( هي : -91  الىسكت الىلاشُت لجاللت اإلالً نبذ هللا الشاوي  التي جىاولذ  )جؿٍى

  العابهت -العادظت                             د -الخامعت                    ط -ب                    الشابهت         -أ

 

الىسٜت الىٝاؼُت لجاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي  التي جىاولذ  )حّمُٞ الخدى٥ الذًمٝشاوي: ألاهذاٗ،  -34

شاٗ العُاظُت( هي :   -واملىجضاث، وألِا

 العابهت  -العادظت                             د -ط                    الخامعت -ب                   الشابهت          -أ

ا الشفاعي   الاظخار صهٍش

الىسٜت الىٝاؼُت لجاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي  التي جىاولذ  )ظُادة الٝاهىن ؤظاط الذولت املذهُت (   -91

  -هي  :

 العابهت  -دالعادظت                              -طالخامعت                     -ب              الشابهت               -أ

ذ لهما الىسٜت الىٝاؼُت ألاولى  -91    -:هي مً املعاثل التي جىٜش

      هُف هخخز اللشاساث نلى معخىي الىؾً                -ب                  هخخز اللشاسث الذولُت هُف   -أ 

 هُف  هشهض نلى اإلاىاؾىت الفانلت  -د            هُف هشسخ الخهذدًت العُاظُت   -ط
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املماسظاث الاظخماُِت التي ًجب اجباِها لخجزًش الذًمٝشاوُت  بدعب ما وسد في الىسٜت الىٝاؼُت  -39

 -: ما ِذا ألاولى 

   فحر فشضت  للخىافغ العُاس ي  جى  -ب                                    اخترام آلاساء .   -أ

 اإلاىاؾىت جشجبـ بطىسة سةِعُت بمماسظت واظباث اإلاعاءلت .-الاخخالف في الشأي ال ٌهجي الفشكت .         د  -ط

 

واخذة مما ًلي مً املماسظاث الاظخماُِت التي ًجب اجباِها لخجزًش الذًمٝشاوُت  بدعب ما وسد في   -38

  -: الىسٜت الىٝاؼُت ألاولى  وهي

 جبجي الحىاس والحلٌى الىظـ  وسفؼ  الهىف   -خم اإلاشاسهت                    ب -أ    

 أفشاد اإلاجخمو ظمُههم ششواء في بزٌ الخضحُاث وجدلُم اإلاياظب -د         الاهخشاؽ الفانل     -ط    

 

ت الخهبحر جيىن هاكطت ئرا لم ًلتزم اإلا -91  بمعإولُت :خعب الىسكت الىلاشُت ألاولى  خٍش
ً
  -ىاؾىىن ظمُها

 اإلاشاسهت  -الاظخمام                              د -الاهخشاؽ                   ط -الحىاس          ب -أ

 

 مً املداوس ملخابّت املعيرة الذًمٝشاوُت ألاسدهُت املعخمشة مىز    -03
ً
الىسٜت الىٝاؼُت التي  جىاولذ ِذدا

  -الهاؼمُت وجىىٍشها وحّمُٝها للىـى٥ بلى ههج الح٢ىماث البرملاهُت الٙاِلت هي:جإظِغ اململ٢ت ألاسدهُت 

 الشابهت  -الشالشت                         د -ط                  الشاهُت -ألاولى               ب -أ

 

   -الخىىاث واملخىلباث للىـى٥ بلى ههج الح٢ىماث البرملاهُت الٙاِلت   هي  : مً     -06

 الحاظت ئلى بشوص أخضاب وؾىُت فانلت                                           -ب                                        اخترام آلاساء -أ 

ش نمل الجهاص  -د ي الخضحُاث واإلاياظب            الششاهت ف -ط  ألامجي جؿٍى

 

الحي في ألاسدن  لخىىٍش هٍامىا الذًمٝشاوي  ٠ما املبادت الشاسخمً حّذ   ال واخذة مما ًلي -03 ت للىهج إلـا

 :وسدث في  الىسٜت الىٝاؼُت الشاهُت  هي 
   الششاهت في الخػُداث واإلاياظب -ب          الالتزام بمبذأ الخهذدًت العُاظُت.            -أ

 لُاث.    ضىن خلىق ألاك -د              الاظخمشاس في خماًت خلىق اإلاىاؾىحن   -ط

 
املداوس التي  هىه  بليها ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي في الىسٜت الىٝاؼُت واخذة مما ًلي لِعذ مً  -00

  -الشالشت هي :

ت إلهجاص الخدٌى الذًملشاؾي وئسظاء ههج الحيىماث البرإلااهُت -أ  اللُم الػشوٍس

 اإلافاهُم التي حعدىذ اليها الذولت اإلاذهُت  -ب

ت للجمو بحن الىصاسة والىُابت للىضٌى ئلى الحيىماث البرإلااهُت اإلاخؿلباث  -ط  الجىهٍش

 . -د
ً
 ألادواس اإلاىخكشة مً أؾشاف الهملُت العُاظُت ظمُها
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   -:ما ِذا   لّملُت العُاظُت  في ألاسدن ؤوشاٗ ا  -04

 لالهخخاباث الهئُت اإلاعخللت  -ب                                        اإلالىُت الهاشمُت  -أ

 سةِغ الىصساء ومجلغ الىصساء                 -دمجلغ الىىاب                                        -ط  

 

   -ؤوشاٗ الّملُت العُاظُت   في الاسدن : واخذة مما ًلي ال حّذ مً  -07

 اإلاىاؾً  -ُت         داإلالىُت الهاشم -اإلاجلغ اللػاتي الاسدوي     ط -ب ألاخضاب العُاظُت     -أ  

 

    -واخذة مما ًلي مً املهام املىلىب مً ألاخضاب العُاظُت   ٠ما وسدث في الىسٜت  الىٝاؼُت الشالشت: -01

ش سؤٍت وؾىُت لحُاجىا العُاظُت وججزًشها    -أ  جبجي ههج الشفافُت والحاهمُت الششُذة  -ب          جؿٍى

 واكتراح الافياس والحلٌى البذًلت. -ط                           اجبام ههج ٌعدششف اإلاعخلبل.      -ط

 

   -: ما ِذا  الشالشتث  في الىٜت الىٝاؼُتاملهام املىلىبت مً الىىاب  ٠ما وسد -09

 ال بذ للىاةب مً أن ٌععى ئلى خذمت الطالح الهام . -أ

   ًػو مهاًحر للهمل الحيىمي اإلاخمحز اإلاخلظ . -ب

 عإولُت الخهاون ومعإولُت اإلاهاسغت البّىاءة.ًىاصن بحن م  -ط

 بحن اإلاطالح نلى اإلاعخىي اإلادلي والىؾجي . -د
ً
 ٌهىغ أداء الىاةب  جىاصها

ا  الشفاعي   الاظخار صهٍش

  -: ما ِذا في الىسٜت  الىٝاؼُت الشالشت املهام املىلىب مً   سثِغ الىصساء ومجلغ الىصساء    ٠ما وسدث  -11

 نليهم البدض اإلاعخمش نً الحلُلت   -ب   لُت هُل الشلت الىُابُت واإلادافكت نليها .نليهم معإو  -أ   

 جبجي ههج الشفافُت والحاهمُت الششُذة   -د          ووغو مهاًحر للهمل الحيىمي اإلاخمحز اإلاخلظ. -ط  

 

   -:  ما ِذاالشالشت  املهام املىلىب مً      املل٢ُت الهاؼمُت       ٠ما وسدث في الىسٜت  الىٝاؼُت  -11

 خماًت اللُم ألاسدهُت ألاضُلت   -أ

. -ب
ً
 ونمال

ً
  جبجي ههج الشفافُت والحاهمُت الششُذة وجشظمخه كىال

 . الاظخمشاس في خماًت مىكىمخىا الىؾىُت للهذالت والجزاهت -ط

 وشش سوح الشلت بلذسة ألاسدهُحن وألاسدهُاث نلى الخمّحز وؤلابذام . -د 
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م املىلىبت مً املل٢ُت الهاؼمُت بٝاء ماظعت الجِؾ الّشبي، وألاظهضة ألامىُت، والٝماثُت، املها  -43

 : ما ِذا  واملاظعاث الذًيُت الّامت

عت -معخللت  ومداًذة   .                 ب  -أ   ِّ   مع

 ظخماعي. ظدبلى خامُت للترار الذًجي واليعُج الا  -د                                    مهىُت  -ب

اعي           ا ال٘ش  الاظخار ص٠ٍش

دوس املل٢ُت الهاؼمُت في وؽش سوح الشٝت بٝذسة ألاسدهُين وألاسدهُاث ِلى واخذة مما ًلي ال حّذ مً ؤ -46

 : الخمّيز وإلابذاُ

ض مبادب الفطل والخىاصن بحن العلؿاث  -دنم كطظ الىجاح                       ب   -أ  حهٍض

ادًت . -د                      جهىد الفشدًتجلذًش ال -ط   جبجي اإلابادساث الٍش

ٚ ظاللت املل٤  هى : -43    -اللبىت ألاظاظُت في بىاء هٍامىا الذًمٝشاوي ألاسدوي ٠ما ـو

 مجلغ الىصساء  -الاخضاب               د -ط              اإلاىاؾً -بمجلغ الىىاب                            -أ

  -هي : ٠ما وسدث في الىسٜت  الىٝاؼُت الشالشت املهام املىلىب مً املىاوً   واخذة مما ًلي ال حّذ مً-91

 نلُه البدض اإلاعخمش نً الحلُلت. -ب         اجبام ههج ٌعدششف اإلاعخلبل                               -أ

 واكتراح الافياس والحلٌى البذًلت.  -د     م نلى جفاضُلها.      مخابهت اللػاًا الىؾىُت، والاؾال  -ط   

 

  -س٠ضث سئٍت ظاللت املل٤ في الىسٜت الىٝاؼُت الشابّت ِلى ما ؤظماه ظاللخه : -44

 الحلىق والىاظباث   -د                   اإلاىاؾىت الفانلت -ط  دولت اللاهىن            -ت اإلاذهُت    بالذول -أ

 

  -:ما ِذا  وىت الٙاِلت ٠ما لخفها ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاويألاظغ الشثِعت للمىامً  -91

ت اإلاشاسهت  -ب                               خم اإلاشاسهت                                              -أ   خٍش

 ظب اإلاشاسهت .وا -د      بادٌ                 معإولُت اإلاشاسهت اإلالتزمت بالعلمُت والاخترام اإلاخ -ط  

 

   -مماسظاث دًمٝشاوُت ًترجب ِلى ١ل املىاوىين إلاًمان بها ختى جضدهش الحُاة العُاظُت منها : -91

 الاخخالف بالشأي ال ٌهجي الفشكت  -ب                                   اخترام الشأي آلاخش. -ؤ

   ظُادة اللاهىن  -د    ءلت                        مماسظت واظباث اإلاعا-ط    

  -: ما ِذا مماسظاث دًمٝشاوُت ًترجب ِلى ١ل املىاوىين إلاًمان بها ختى جضدهش الحُاة العُاظُت  -49

                        ؤلالتزام بمبذأ الىفاءة                  -ب                                          الاهخشاؽ الفانل -أ

      الششاهت في الخضحُاث واإلاياظب.  -د    ىاس والحلٌى الىظـ وسفؼ الهىف    جبجي الح  -ط   
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عي ٠ما وسدث في الىسٜت الىٝاؼُت الخامعت -91    -: ما ِذا   ؤهم إلاهجاصاث التي خٝٝها ألاسدن في املجا٥ الدؽَش

 ئكشاس حهذًالث دظخىسٍت سسخذ مبادب الفطل والخىاصن بحن العلؿاث -أ

  للهمل الحيىمي اإلاخمحز . وغو مهاًحر  -ب

 اظخدذار مإظعاث دًمىكشاؾُت ظذًذة.  -ط

اث . -د ض الحٍش  حهٍض

 

 الهُئت املعخٝلت لالهخخاباث هالذ الاخترام والخٝذًش داخل ألاسدن وخاسظه، لذوسها الشاثذ في:  -47

 لؿلبت اهخخاباث مجالغ ا غمان هضاهت -ب       خخاباث الىُابُت والبلذًتغمان هضاهت الاه -أ 

 غمان هضاهت اهخخاباث مجالغ ؤلاداسة  -د               غمان هضاهت اهخخاباث الىلاباث     -ط

 

 دث في الىسٜت الىٝاؼُت الخامعت الاهذاٗ التي ٌععى ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي لخدُٝٝها ٠ما وس  -73

 ؟  ما ِذا      

ش اللىاهحن العُاظُت الشةِعت .             -أ ش الحُاة الىُابُت  -ب         جؿٍى  جؿٍى

ش أداء ا -ط  وجدلُم دوس فانل أهثر لالخضاب العُاظُت . -د       للؿام الهام والجهاص الحيىمي . وجؿٍى

 

  -ماظعاث املجخمْ املذوي في  الاسدن مً لمنها : -76

 الجامهاث ومشاهض الذساظاث   -ب                  مجلغ الىىاب                                         -أ

 البهشاث الاظىبُت         -د                 مجلغ الىصساء                                         -ط

 

ُت.   -73  دولت الٝاهىن التي حعدىذ بلى خ٢م الذظخىس وؤخ٣ام الٝىاهين في ٌل الشىابذ الذًيُت والؽِش

  -ي :وجشج٢ض  ِلى   املىاوىت الٙاِلت ه 

 الذولت اللىمُت  -الذولت الذًيُت        د -ط                    الذولت اإلاذهُت -ب   جىسٍتالذولت الذهخا -أ

 

ٕمبني ؤن ؤسي وٙلت جمىث في ؤخمان والذها في ِشط ؤو اخخٙا٥ جىلٞ   -70 ٜاثل ِباسة  )) و٠م ًاملني َو

  -ه لً ٌّىد بعبب ظاثٞ لم ًدترم الٝاهىن(( هى :هيران ألاظلحت، ؤو ؤم جىدُ ابنها دون ؤن حّلم ؤه ُ٘ه

 اإلالً الحعحن بً ؾالٌ             -اإلالً نبذ هللا ألاٌو ابً الحعحن                           ب -أ

  اإلالً نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن -داإلالً فُطل بً الحعحن                                     -ط

 

  -زي ًمّه ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي في سئٍخه لذولت الٝاهىن واملىاوىت هى :امليزان ال   -74

ت في الخهبحر نً الشأي  -بظُادة اللاهىن  .                                                 -أ  الحٍش

 الهذالت الاظخمانُت  -د     لؿاث الشالزت                الفطل والخىاصن بحن الع -ط

ا الشفاعي ألا   ظخار صهٍش



 29 

 لها  -77
ً
ٜاثل ِباسة  )) ؼهذها في العىىاث ألاخيرة بّن املماسظاث بالخجاوص ِلى ماظعاجىا وبزٝاال

 الخُِّىاث في املىاْٜ الح٢ىمُت وبخاـت املىاـب 
ً
 وخشماها

ً
ذؤ ٙين ٔير ؤ٠ُٙاء وججٍش وللمىاوً بمٌى

  -الّلُا((.هى :

 اإلالً الحعحن بً ؾالٌ             -ب                           اإلالً نبذ هللا ألاٌو ابً الحعحن -أ

 اإلالً نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن  -د          لحعحن                          اإلالً فُطل بً ا -ط

 

الح الؽامل  -71    -ما ِذا : ظّذ الىسٜت الىٝاؼُت  العابّت لخىىٍش الخّلُم والـا

 اخترام آلاساء وجلبل الشأي آلاخش   -ب               همل الاًجابي          الترهحز  نلى ال  -أ

 ظهل  الخمحز  في اإلاإظعاث   الخهلُمُت هى الهذف   -د   حشجُو لًت الحىاس وجلبل الشأي الاخش      -ط   

 

   -: ما ِذا  ؤهمُت الخّلُم ٠ما ظاء في   في الىسٜت الىٝاؼُت العابّت  -11

ش اللىاهحن العُاظُت                                      -ب    غُت  مشترهت لفهم الاخش                    ٌشيل أس  -أ    جؿٍى

 جدلُم الاضالح الشامل  -د        حهمُم كُم الدعامذ بهُذا نً الًلى والخهطب -ط

 

ٍش الّملُت  الخّلُمُت    والتي  خعم ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي  الجذ٥ الىاظْ والذاثش خى٥ جىى    -78

  -جىىلٞ مً :

م                       -أ  اللىاهحن              -ب                               لًت اللشان الىٍش

ت الحذًشت  -سوح الحػاسة الًشبُت                                               د  -ط اث الفىٍش  الىكٍش

ا الشفاعي  \ ألاظخار         صهٍش

ذه ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي ٔير  مبني ِلى : -11   -معخٝبل الخّلُم الزي ًٍش

 الىلذ والخدلُل .  -الفهم  والبدض                     د -ط                    الخللحن -بالاظخلطاء       -أ

 

ت  دون ظخيرادها مً الخاسط ٠ما -13  وسد في الىسٜت الىٝاؼُت العابّت مً خال٥  ًم٢ً اهخاط مجخمْ مّ٘ش

:-  

ت الشأي والخهبحر        د -الحىاس         ط -ب        الهذالت  وجيافإ الفشص -أ   اخترام آلاساء  -خٍش

  

 ؤبشص إلاهجاصاث العُاظُت الخاسظُت  التي جدٝٝذ في ِهذ ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي هي :    -16

 اظخدذار الهُئت اإلاعخللت الاهخخاباث -ب            فلعؿُجي في الهىدة ئلى أسغهدنم خّم الشهب ال -أ

 اإلاشاسهت في اإلاإجمشاث والللاءاث اإلادلُت  -ئوشاء اإلادىمت الذظخىسٍت                                        د -ط

  -جشئط ألاسدن ملجلغ ألامً الذولي مشجين في املذة بين : -13 

  9191\9191 -د                    3367\3364 -ط             9199\9191 -ب       9191 \9111 -أ
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ا الشفاعي        \ألاظخار   صهٍش

ذ الخىش هى املل٤ : -10 دىا ألاخيرة  الععي هدى العالم في ٜو   -مالٚ ٠خاب ٘ـش

 ِبذ هللا الشاوي -د       ؾالٌ بً نبذ هللا   -الحعحن بً ؾالٌ         ط -نبذ هللا الاٌو        ب -أ

 

  -جىلى ألامير الحعين بً ِبذ هللا الشاوي والًت الّهذ في : -14

 9191هِعان  99 -د                9111جمىص  99 -ط          9111اًاس  9  -ب        3337جمىص 3 -أ

 

اض ي :  مً مبادساث ظمى ألامير الحعين بً ِبذ هللا الشاوي لخإهُل ال٢ىادس الىبُت -17  في املجا٥ الٍش

  مبادسة كص ي -دمبادسة الحعحن                    -مبادسة ظمو بال خذود             ط -مبادسة خلم      ب -أ

اعي                                                \ألاظخار  ا ال٘ش  3971036970ص٠ٍش

 

  -ه هى :ؤـٕش شخفُت  ظىا  جترؤط مجلغ ألامً  مىز جإظِع -11

 ألامحر خمضه  بً الحعحن    -ألامحر هاشم بً نبذ هللا الشاوي                                     ب -أ

 الامحر الحعحن بً نبذ هللا  الشاوي  -د                               ألامحر ياصي  بً مدمذ             -ط  

 

خي مً مجلغ ألامً في ألامم املخدذة  هجح ظمى ألامير الحعين بً ِبذ هللا ال  -19 شاوي باظخفذاس ٜشاس جاٍس

م :  ٌّذ الاو٥ مً هىِه خاؿ بالؽباب  والعالم وألامً وهى ٜشاس ٜس

  9911 -د                             111-ط                      999 -ب            919 -أ

ا الشفاعي  \ألاظخار   صهٍش

ت ًخم اهخخاب في ١ل مداٍ٘ت ؤِماء   مجلغ للمداٍ٘ت  ِلى ان حّين بىاء ِلى ٜاهىن الال  -18 مش٠ٍض

 الح٢ىمت  مً ؤِماء هزا املجلغ  املىخخب ما وعبخه :

 % 91 -%                                 د11%                     91 -ب         %       11 -أ

 

 -مً الذولي للمشة الشالشت في ِام :خفى٥ ألاسدن ِلى ِمىٍت ٔير داثمت في مجلغ ألا  -17

 9199 -د                               9191 -ط                9111 –ب             9119 -أ

 

مً املبادساث التي اولٝها ظمى الامير الحعين لخىمُت مهاساث الٙشد والجماِت في مجا٥ الخّاون  -93

  -والّمل املؽتٟر هي :

 فشظان الخًُحر  -خلم                 د -كص ي                ط -ب            ظمو بال خذود    -أ

ِٞ معخىي ألاداء وإلاهجاص في الجهاص إلاداسي خال٥ العىىاث ألاخيرة ملا هىمذ بلى  – 96 املل٤ الٝاثل :  ))لم ًشج

ض (( هى :   جدُٝٝه، وملا ٌعخدٝه ؼّبىا الٍّض

 نبذ هللا الشاوي -د الحعحن بً ؾالٌ               -نبذ هللا          طؾالٌ بً  -نبذ هللا الاٌو     ب -أ
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جىشح الشٝت بالىصاسة ؤو بإخذ الىصساء ؤمام الىىاب وظب ِليها ؤن حعخُٝل برا ٜشس املجلغ   ِذم الشٝت  -93

  -مً  مً خال٥ :

ت اإلاؿللت -د         ول الانػاء    -هطف نذد ألانػاء         ط - -زلثي ألانػاء           ب  -أ    ألاهثًر

 

 الىسٜت الىٝاؼُت التي  جٝٚ هزه ِلى مدىاث إلاهجاص التي خٝٝها ألاسدن للحٙاً ِلى صخم معيرجه -90

عي واملاظس ي هي الىسٜت الىٝاؼُت :    الخُت في املجا٥ الدؽَش  إلـا

 الخامعت  -د    الشالشت             -الشاهُت                          ط -العابهت                     ب -أ

 

املٙاهُم التي ابخذؤ  بها  ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي في  الىسٜت الىٝاؼُت  اخذة مما ًلي لِعذ مً و  -19

 العادظت هي :

عي -ب               خٌى مفهىم دولت اللاهىن والحلىق الحىاس  -أ    الاهجاصاث في اإلاجاٌ الدشَش

 اإلاىاؾىت -د                                                  ت الذولت اإلاذهُ -ط

 

 مً املداوس ملخابّت املعيرة الذًمٝشاوُت ألاسدهُت املعخمشة مىز  -97
ً
الىسٜت الىٝاؼُت التي جىاولذ  ِذدا

  -ت هي :جإظِغ اململ٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت وجىىٍشها وحّمُٝها للىـى٥ بلى ههج الح٢ىماث البرملاهُت الٙاِل

 الشالشت  -د           الخامعت             -ط         الشابهت            -ب                     الشاهُت -أ
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اعي  ا  ال٘ش  الاظخار ص٠ٍش

 

 

 

 

19 19 11 19 11 11 11 11 11 91 

 ب ب ب ب أ ب ب ب ب ب

 

 

 

  

 

19 19 11 19 11 11 11 11 11 11 

 أ ب أ ب ب د أ د ب ب

 

 

19 19 11 19 11 11 11 11 11 11 19 19 11 19 11 

 أ ب د د د ط د د د د د أ د ط أ

ت   ا  الشفاعي                                             مذاسط الاجداد الشاهٍى  ألاظخار صهٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 

 ب ط د ب ب ط ب د د أ

99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 

 ب أ ب ب أ ب ط أ ب ب
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 الىخذة الشالشت                  ألاسدن والٝمُت الٙلعىُيُت 

 

 ٝمُت الٙلعىُيُتو ال –الجِؾ الّشبي  –الٝىاث املعلحت ألاسدهُت   الٙفل ألاو٥ :

 

  -املاجمش  الزي  ٜشس ُ٘ه ؤبىاء الاسدن مهاظمت املعخّمشاث  الفهُىهُت في بِعان هى :  -6 

  كم -د نمان                            -الحطً                  ط -ب        العلـ   -أ   

 

  -ًىت :اظخماُ الحفً مً الاظخماِاث الذاِمت للمٝاومت الٙلعىُيُت في مذ -9

 الىشن  -دئسبذ                          -طالعلـ                   -نمان                  ب -أ

 

  -اظخماُ ؤبىاء الاسدن في  ماجمش ٜم  ِام : -0 

  9199 -د                  9191 -ط                    9191 -ب                         9191 -أ 

 

ت  مىظىده في :ماجمش ٜم ِ -4   -ٝذ  في ٍٜش

 الىشن  -د                      ئسبذ -طالعلـ          -نمان                             ب -أ  

 

  -اظخماُ الحفً مً الاظخماِاث الذاِمت للمٝاومت الٙلعىُيُت ِٝذ ِام : -7

  9199 -د                             9191 -ط                9191 -ب           9191 -أ

 

  -ـذس ٜشاس جٝعُم ٘لعىين ًِ هُئت ألامم املخدذة ِام : -1

  9111 -د                         9191 -ط                         9191 -ب           9191 -أ

 

م  : -9   -ٜشاس جٝعُم ٘لعىين  الفادس ًِ هئُت ألامم املخدذة  هى ٜشاس ٜس

  111 -د                           111 -ط                               999 -ب                686 -ؤ

 

  -هى :  6748ٜشاس ألامم املخدذة الزي جشجب ِلُه ُٜام خشب خشب ِام  -8

  111 -د                              111 -ط                    999 -ب                         919 -أ

  -ٔضو بظشاثُل لبىان ِام :  -7

  9119 -د                             9111 -ط                     9111 -ب                 9111 -أ 

 

  -بــ : 9191حعمى خشب نام   -63

ً                     د  -ط              الىىبت -بالىىعت                  -أ   الشابدت    -حشٍش
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  -بــ :  6719عمى خشب ِام ح -66

ً          -ط          الىىبت             -ب              الىىعت -أ  الشابدت    -د                حشٍش

 

  -هي : 6748الّشبُت التي دخلذ ٘لعىين في خش ب ِام الجُىػ  واخذة مما ًلي لم حؽاٟس -63

 الجضاةشي  الجِش  -ب                                الجِش الهشبي ألاسدوي  -أ 

  الجِش الهشاقي . -د                        الجِش العىسي                -ط

 

الجِؾ الزي  ١ان ِلُه  الخٝذم  هدى مدىسي ظعش ألامير مدمذ )دامُا(  و ظعش    6748في خشب ِام   -60

  -املل٤ خعين   هى الجِؾ :

 اإلاطشي    -د            العهىدي         -ط              عىسي     ال -ب        الهشبي الاسدوي -أ

                

املّش٠ت التي خالها الجِؾ الّشبي    6748ؤهم املّاٟس التي خالتها الجُىػ الّشبُت  في خشب ِام  -64 

   -الاسدوي وهي   :

 مهشهت  باب الىاد  -د            اللذط مهشهت-ط     مهشهت  اللؿشون      -مهشهت الىشامت         ب -أ 

 

ذ ًِ )  -67    -:( ظىذي بظشاثُلي  هي 033املّش٠ت  التي اظخىاُ ٘يها الجِؾ الّشبي الاسدوي ٜخل ما ًٍض

 مهشهت  باب الىاد -د            مهشهت اللذط-طمهشهت  اللؿشون               -مهشهت الىشامت         ب -أ

 

   -هي : 6748ِام  املّاٟس التي خالها الجِؾ الّشبي للحٙاً ِلى الٝذطمً  ال حّذًلي واخذة مما  -61

 مهشهت  باب الىاد -د            مهشهت اللذط-ط   مهشهت الىشامت          -ب    مهشهت  اللؿشون      -أ

 

ّذ مّش٠خا  اللىشون وباب الىاد في : -69   -ٜو

  9191جمىص  -د                9191أًاس  -ط            9111ٍشان خض  -ب              م9191أًاس نام   -أ

 

وؼ٣ل مىّٜها ؤهمُت   6748اخذي املّاٟس التي خالها  الجِؾ الّشبي الاسدوي  في خشب ِام     -68

ت خُض حّذ مٙخاح  مذًىت الٝذط  هي مّش٠ت :   -ِع٢ٍش

 اللؿشون   -د                   اللذط    -ط   الىشامت                     -باب الىاد           ب -أ  

 

شان ِام  -67     -:ما ِذا   6719مً  ؤظباب ُٜام خشب خٍض

 ئيالق مطش إلاػاةم جحران نلى البدش ألاخمش في وظه اإلاالخت ؤلاظشاةُلُت .-أ 

 اخخالٌ اإلاشجفهاث الًشبُت مً الاسدن  . -ب           

ت الهشبُت .خىف ئظشاةُل مً جىامي ال -ط        لىة الهعىٍش

 سيبت ئظشاةُل في العُؿشة نلى مُاه   نهش ألاسدن . -د            
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ىاُ ٔضة وهمبت الجىالن هي : -33   -الحشب التي اظخىلذ ٘يها بظشاثُل ِلى المٙت الٕشبُت ٜو

  9111خشب  -د             9111خشب  -ط              9191خشب  -ب       9111خشب نام  -أ 

 

شان   واخذة مما ًلي ال حّذ مً   -99     -:   6719هخاثج  خشب  خٍض

 هضوح أنذاد هبحرة مً الفلعؿُيُحن  ئلى الاسدن  .  -أ

 .اخخالٌ ئظشاةُل أظضاء مً فلعؿحن باظخصىاء الػفت الًشبُت  -ب

ت هبحرة في البالد الهشبُت اإلاشاسهت   -ط        وكىم خعاةش مادًت وبشٍش

 طاد الهشبي، و جىكف الخىمُت، و اهخفاع الاظدشماساث اإلاالُت و الهشبُت و ألاظىبُت انهُاس الاكخ -د

   

اإلاهشهت التي خاغها الجِش الهشبي الاسدوي  غذ كىاث الهذو الطهُىوي الزي خاٌو الهبىس الى الاسدن  -33

  -،وواهذ هدُجتها اهخطاس اللىاث الاسدهُت وجدؿُم اظؿىسة الجِش الزي ال ًلهش هي :

 باب الىاد  -اللؿشون                  د -الىشامت                     ط -اللذط                            ب -أ

 

  -خملذ مهشهت الىشامت مهاوي البؿىلت والشجانت لللُادة الهاشمُت واللىاث اإلاعلحت الاسدهُت مً هخاةجها :  -91

ذ نً)  -أ  ( ظىذي اظشاةُلي   111ملخل ما ًٍض

دا911( كخُال  و )911بلًذ خعاةشئظشاةُل  )  -ب  ( ظٍش

دا  111( كخُال و )  111بلًذ خعاةش اظشاةُل )  -ط  ( ظٍش

 ( ظىذي ئظشاةُلي  واظش نذد هبحر مً اللىاث ؤلاظشاةُلُت . 911ملخل ) -د

 

  :إلاهشهت الىشامت   واخذة مما ًلي مً آلازاس الىفعُت اإلاهمت  -99

اث الجىذي -أ  جدؿُم اظؿىسة الجِش الزي ال ًلهش  -ب                      ؤلاظشاةُلي سفو مهىٍى

 انهُاس الاكخطاد الهشبي  -د  الُأط وؤلاخباؽ لذي الهشب      شُىم خالت مً -ط

 

   -: ما ِذا ؤظباب ُٜام مّش٠ت ال٢شامت  -37

ت الهشبُت .خىف ئظشاةُل مً ب   جذمحر الجِش الهشبي ألاسدوي .                   -أ     جىامي اللىة الهعىٍش

 الهمل نلى جذمحر الاكخطاد الضساعي في وادي ألاسدن . -د       اخخالٌ اإلاشجفهاث الًشبُت مً ألاسدن .  -ط 

 

ٝها ِلى ألاسدن في مّش٠ت ال٢شامت  هي : -91    -مً املداوس التي ؼيذ بظشاثُل الهجىم ًِ وٍش

م  ظعش اإلا -أ      لً خعحن    .اإلاشلض اإلاطشي نً ؾٍش

م ظعش  ألامحر مدمذ    )ظعش دامُا( . –مشلض الشىهت الجىىبُت  -ب          العلـ نً ؾٍش

م  ظعش ألامحر نبذهللا . –مشلض نمان  -ط          الشىهت نً ؾٍش

م الشىهت الشمالُت  .  -د          يىس الطافي باججاه ؾٍش
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و ١اهذ ألاظىد جشبن في الجىباث ِلى ؤ٠خاٗ العٙىح و ٘ٛى  املىاظبت التي ُٜلذ ٘يها هزه الّباسة    )) -39

الٝمم، في ًذها الٝلُل مً العالح و ال٢شير مً الّضم، و في ٜلىبها الّمُٞ مً إلاًمان باهلل و الىوً، و ٘جش 

 صثير ألاظىد : هللا ؤ٠بر((.

  مهشهت الىشامت -د  مهشهت باب الىاد         -مهشهت اللؿشون        ط -مهشهت اللذط         ب -أ

 

ً ِام    -38 ىدة الاوشاٗ املخداسبت بلى خذود ِام    6790ٜشاس ألامم املخدذة لىٜٚ الٝخا٥ في خشب حؽٍش ِو

م : 6719   -هى ٜشاس ٜس

  111 -د                     008 -ط                          999 -ب              919 -أ  

 

  -: ما ِذا م 6790سدوي في خشب ؾ الّشبي ألا ؤدواس الجِ -91

ض كىاتها    -أ     \نملذ اللىاث ألاسدهُت نبر اللىاء اإلاذسم ألاسبهحن نلى مىو ئظشاةُل مً حهٍض

ت .           نلى الجهخحن العىسٍت و اإلاطٍش

ت خـ  -ب    باسلُف  .ئظخاخذ اللىاث ألاسدهُت مو اللىاث اإلاطٍش

 .ىاح ألاٌعش لللىاث العىسٍتمىهذ ئظشاةُل مً الالخفاف خٌى الج -ط 

م جأمحن اللىاث ألاسدهُت الحماًت إلادىس دسنا    -د   دمشم،  –خماًت الهاضمت دمشم و رلً نً ؾٍش

 

 -ؤو٥ ؼهُذ ؤسدوي ِلى ؤسك ٘لعىين  : -11

 و سشُذ ؾلُ -اإلالً نبذ هللا ألاٌو                   د -ط       واًذ مفلح الهبُذاث -بخعحن الؿشاوهت     -أ

 

لٝب املل٤ ِبذ هللا الاو٥ ال٢خِبت الشابّت ألاسدهُت بعبب اهخفاسها في مّش٠خا  اللىشون وباب الىاد   -  -06

 بال٢خبُت :

 اإلاجتهذة  -اإلادشسة                   د -ط           الشابدت      -باإلاىخطشة                  -أ

 

  -خذزذ مّش٠ت ال٢شامت ِام : -03

 9111 -د                       6718-ط                 9111 -ب                   9191 -أ

 

 -جم جدىُم ؤظىىسة الخٙٛى الّع٢شي إلظشاثُل  و مٝىلت )الجِؾ الزي ال ًٝهش(  في مّش٠ت : -00

  باب الىاد -د                          الىشامت -ط    اللذط         -اللؿشون              ب -أ

 

ٚ بوالٛ الىاس في  مّش٠ت : -04 خها الّع٢شي ؤن جىلب ٜو  ؤلىشث بظشاثُل ألو٥ مشة في جاٍس

ً            ب -أ    الىىبت  -د                          الىشامت -طاللؿشون                    -خشب حشٍش
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ٛى الٝمم، في ًذها الٝلُل مً الٝاثل )و ١اهذ ألاظىد جشبن في الجىباث ِلى ؤ٠خاٗ العٙىح و ٘املل٤  -07

 :هىالعالح و ال٢شير مً الّضم، و في ٜلىبها الّمُٞ مً إلاًمان باهلل و الىوً، و ٘جش صثير ألاظىد : هللا ؤ٠بر (

 الحعحن بً ؾالٌ    -ب    عحن                           نبذ هللا الاٌو ابً الح -أ

 نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن  -د                                  ؾالٌ بً نبذ هللا       -ط

 

م، 6719جدفِىاث د٘اُِت ؤٜامتها بظشاثُل ِلى وى٥ العاخل الؽشقي لٝىاة العىَغ، بّذ خشب ِام  -01

ت بليها حعمى :   -ملىْ ِبىس ؤي ٜىاث مفٍش

 خـ شمهىن  -خـ الهذهت               د -طخـ باسلُف         -بخـ ماظُىى        -أ

 

ذ ًِ )  -11 ( ظىذي مً الّذو  033املّش٠ت التي اظخىاُ الجِؾ الّشبي ألاسدوي مً ٜخل ِلى ٜخل ما ًٍض

 الاظشاثُلي : 

 باب الىاد  -د                      اللؿشون    -ط              اللذط     -ب    الىشامت       -أ

 

 

ا الشفاعي                            \ألاظخار   1111199111 صهٍش

 

 

 

 

 

9 9 1 9 1 1 1 1 1 91 99 99 91 99 91 

 ط ط أ ب أ ب د أ أ ب ب ط ط ط د

 

91 91 91 91 91 99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 

 ب ب ط د ط ب ب ب ب ب أ ب أ أ ب

 

19 19 11 19 11 11 11 

 ب ب ب ط ط ط ب
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 الهاؼمُىن الٙفل الشاوي :                             الٝذط و 

 

  -الزي ٘مل الىٙي ِلى ؤن ًٙشه بدٝٛى ألامت إلاظالمُت والّشبُت ؤو بإي ؼبر مً ؤساليها املٝذظت هى : -6

 اإلالً  الحعحن بً ؾالٌ       -اإلالً نبذ هللا ألاٌو  بً الحعحن                           ب -أ

ف الحعحن بً نلي -ط   اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د                                 الشٍش

 

ٚ الحعين بً ِلي ِام :   -3 ْ الؽّب الّشبي في ٘لعىين ِلى وزُٝت البُّت للؽٍش   -ٜو

  9199 -د                         9191 -ط                 9191 -ب                  9199 -أ

 

ٚ الحعين بً ِلي ِام  -0      -في  مذًىت  :  6706جىفي الؽٍش

 اللذط  -اظدىابٌى                     د -مىت اإلاىشمت                            ط  -ب            ِمان -ؤ 

 

ِخه في مذًىت : -4 ٚ الحعين بً ِلي خعب ـو   -دً٘ الؽٍش

  اللذط -داظدىابٌى             -مىت اإلاىشمت                 ط  -نمان                ب -أ            

 

  -ؼهُذ ألاٜص ى لٝب ؤولٞ ِلى : -7

 اإلالً  الحعحن بً ؾالٌ       -ب                      اإلالً نبذ هللا ألاٌو  بً الحعحن -أ

ف الحعحن بً  -ط   اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د          نلي                   الشٍش

 

ت ِىذ الهاؼمُين هي :  -1   -الٝمُت املش٠ٍض

 العىسٍت  -ب                                    ت واللذطالفلعؿُيُ  -أ

 اللُبُت  -د                                      الهشاكُت            -ط   

 

  -الزي دِا الّشب بلى ِذم الخّامل مْ اليهىد ؤو بُّهم ِٝاسا" ؤو ؤي ؤسك لهم بىـٙهم  مدخلين هى : -9

 اإلالً  الحعحن بً ؾالٌ       -ب            الحعحناإلالً نبذ هللا ألاٌو  بً  -أ

ف  -ط   اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د       الحعحن بً نلي             الشٍش

 

  -جمذ وخذة المٙخين بين ألاسدن والمٙت الٕشبُت  في ِهذ املل٤ : -8

 بً ؾالٌ       اإلالً  الحعحن -ب        ً الحعحن                    اإلالً نبذ هللا ب -أ

ف الحعحن ب -ط   اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د       ً نلي                    الشٍش

 

  -هالذ ًذ الٕذس مً املل٤ املاظغ ِبذ هللا بً الحعين وهى يهم بالذخى٥ لخإدًت ـالة الجمّت ِام :  -7

 9119 -د                   9119 -ط                   9191 -ب                9111 -أ
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  -الزي ٌل ًا٠ذ ؤن الٝذط لِعذ مىلُى معاومت  ألن الٝذط ظضء مً ألاسك الّشبُت املدخلت هى :  -63

 اإلالً  الحعحن بً ؾالٌ       -ب                       اإلالً نبذ هللا بً الحعحن           -أ

ف الحعحن بً نلي -ط   اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د                                الشٍش

 

  -ٜا٥ املل٤ الحعين بً وال٥  ) بن الٝذط الّشبُت ؤماهت ِشبُت بظالمُت مىز ِهذ ( :-66

 نشمان بً نفان سض ي هللا نىه  -الشظٌى ضلى هللا نلُه وظلم                                                  ب -أ

                        ِمش بً الخىاب سض ي هللا ِىه -د                                     أبى بىش الطذًم سض ي هللا نىه        -ط

 

ت هى :  -63 ، و ٜبت الصخشة املؽ٘ش   -الّام الزي حؽ٣لذ ُ٘ه  لجىت بِماس املسجذ ألاٜص ى املباٟس

  9119 -د                    9119 -ط                              9119 -ب                9119  -أ

 

  -حؽ٢ُل اللجىت املل٢ُت لؽاون الٝذط ِام : جم -91

  9119 -د                9119 -ط                         9119 -ب                  9119  -أ 

             

  -جم حؽ٢ُل اللجىت املل٢ُت لؽاون الٝذط في  ِهذ:  -64

 اإلالً  الحعحن بً ؾالٌ       -ب                        اإلالً نبذ هللا بً الحعحن    -أ

ف الحعحن  -ط   اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د     بً نلي                     الشٍش

 

خي الخاص للشناًت الهاشمُت للمسجذ ألاكص ى   -67 ئضشاس اإلالً الحعحن سخمه هللا نلى اخترام الذوس الخاٍس

  -مً اجفاق العالم الزي نلذجه  ألاسدن مو دولت ؤلاخخالٌ ؤلاظشاةُلي نام  : 1لفلشة اإلاباسن. و كذ وسد رلً في ا

  9111 -د                        9119 -ط                              9111 -ب                   9119  -أ

ت في ِهذ ظال -61  -لت املل٤ :جم حؽ٢ُل الفىذٛو الهاؼمي إلِماس الٝذط و ٜبت الصخشة املؽ٘ش

   اإلالً نبذ هللا الشاوي -د      ؾالٌ بً نبذ هللا -ط      الحعحن بً ؾالٌ -ب نبذ هللا بً الحعحن          -أ

  -:جم  حؽ٢ُل مجلغ ال٢ىاجغ ألاسدوي في ِهذ املل٤     -69

ف الحعحن بً نلي                            -أ                    اإلالً  الحعحن بً ؾالٌ -بالشٍش

 اإلالً نبذ هللا الشاوي   -داإلالً نبذ هللا الشاوي بً الحعحن                  -ط

 

مً  مىٜٚ املل٤ ِبذهللا الشاوي ابً الحعين ـاخب الىـاًت و خادم ألاما٠ً واخذة مما ًلي ال حّذ -68

  -املٝذظت ججاه الٝمُت الٙلعىُيُت هي :

 .مماسظاث الاخخالٌ ؤلاظشاةُلي هجاح الاسدن باظخطذاس كشاساث جذًً -أ

   جأظِغ كاهىن ؤلانماس الهاشمي للملذظاث ؤلاظالمُت ونلى سأظها اإلاسجذ ألاكص ى .  -ب

 م .9191ئؾالق مششوم جشمُم اللبر اإلالذط في هىِعت اللُامت، و ؤلاظهام في جشمُمه نام  -ط

 جشظُخ مفهىم الحشم الشٍشف و ما ٌشمله في اإلاىكماث الذولُت  -د
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ْ بِماس املٝذظاث إلاظالمُت و املعُدُت في الٝذط في ِهذ ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي  -67   -: ما ِذامؽاَس

 ئنادة بىاء مىبر اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن ) مىبر ضالح الذًً ( و جشهُبه في مياهه  باإلاسجذ .   -أ         

 اإلاهذد بالخؿش في الُىوعيى .  هجاح الاسدن في ئدساط اللذط نلى كاةمت الترار -ب         

 جشمُم الحاةـ الجىىبي و الششقي للمسجذ ألاكص ى، -ط         

 جشمُم و ضُاهت إلاخخلف مشافم اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن و أكعامه  و كبت الصخشة اإلاششفت.  -د          

 

وال ؤٜبل باالهخذاب، وال ؤظ٢ذ ٜاثل )ال ؤٜبل بال ؤن ج٢ىن ٘لعىين ألهلها الّشب، و  ال ؤٜبل بالخجضثت،   -33

ىاهُت بالى٘اء بالّهىد ((؟  و في ِشوقي دم ِشبي ًِ مىالبت الح٢ىمت البًر

ف الحعحن بً نلي -بنبذ هللا الاٌو        -أ         نبذ هللا الشاوي -الحعحن بً ؾالٌ         د -ط      الشٍش

 

 :ٜاثل )ظإرهب بلى هىال٤ و ؤمىث ِلى ؤظىاس املذًىت(   -36

ف الحعحن بً نلي      ط -ب       ِبذ هللا الاو٥  -ؤ        نبذ هللا الشاوي -الحعحن بً ؾالٌ         د -الشٍش

 

ن بِىاء اليهىد ممشا"بلى خاثي البراٛ هى :  -33   -املل٤ الزي ٘س

ف الحعحن بً نلي      ط -ب       ِبذ هللا الاو٥  -ؤ         نبذ هللا الشاوي -الحعحن بً ؾالٌ         د -الشٍش

 

ِذ ؤهلي بىظىب د٘ني في الٝذط بلى ظىاس ٜبر ؤبي في ظاخت الحشم   -30 املل٤ الزي ٜا٥  "لٝذ ؤـو

ذ ؤن ؤبٝى مْ الٝذط بّذ املىث ". ذ الٝذط معي و ؤها ِلى ُٜذ الحُاة و ؤٍس ٚ، بوي ؤٍس  الؽٍش

ف الحعحن بً نلي      ط -ب       ِبذ هللا الاو٥  -ؤ         ؾالٌ بً نبذ هللا  -حعحن بً ؾالٌ         دال -الشٍش

 

  -:١اهذ سئٍت املل٤ الحعين سخمه هللا  للٝذط جشج٢ض ِلى بّذًً هما  -34

 دًجي وكىمي  -د  دًجي ووؾجي                -ط   ظُاس ي واكخطادي          -ب   دًجي وظُاس ي          -أ

 

 :  ُت ؤماهت ِشبُت بظالمُت مىز ِهذبن الٝذط الّشبٜا٥ املل٤ الحعين بً وال٥  – 37

    هاشم بً نبذ مىاف -ب                                   نمش بً الخؿاب سض ي هللا نىه -أ

ف الحعحن بً نلي  -ط ٌ  -د                                         الشٍش  اإلالً نبذ هللا ألاو

         

  -ت الترار الّاملي املهذد بالخىش في مىٍمت :هجاح ألاسدن بةدساط الٝذط ِلى ٜاثم -31

 الُىوعيى  -د ألاهشوا                         -الُىوعُف                ط -الفاو                 ب -أ
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 -:مْ المٙت الٕشبُت هي مذًىتاملذًىت التي جم اظخصىائها مً ٜشاس ٤٘ الاسجباه الٝاهىوي وإلاداسي  -39

 اللذط -د                     الخلُل -ط                  هابلغ  -ب                         سام هللا -أ    

 

ت ِام :جم  -38  حؽ٢ُل الفىذٛو الهاؼمي إلِماس الٝذط و ٜبت الصخشة املؽ٘ش

 9111 -د                  9199 -ط                            9111 -ب               9119 -أ    

  -بِادة بىاء مىبر املسجذ ألاٜص ى املباٟس ) مىبر ـالح الذًً ( و جش٠ُبه في م٣اهه  باملسجذ  في ِام : -37

 9111 -د                       9199 -ط                     9111 -ب            9119 -أ

 

  -جدذ ُٜادة :  6748داْ٘ الجِؾ الّشبي ًِ ٘لعىين والٝذط في خشب ِام  -03

ف الحعحن بً نلي -أ  نبذ هللا الشاوياإلالً  -د الحعحن بً ؾالٌ اإلالً  -طنبذ هللا الاٌو       اإلالً  -ب  الشٍش

 

ّها مىز بذاًت :  -06  -ٜاوم املل٤ ِبذ هللا ألاو٥ بً الحعين دِىاث جٝعُم ٘لعىين ومؽاَس

ًألاسبهُيُاث مً اللشن  -أ  ً الخمعُيُاث م -ب                    الهشٍش  ً اللشن الهشٍش

ً         -ط  العخِىُاث مً اللشن اإلااض ي  -د             بذاًت اللشن الحادي والهشٍش

 

 اللجىت التي ًخمدىس وؽاوها خى٥ بـذاس املالٙاث واليؽشاث التي جخمخْ بىابْ جىِىي جىزُٝي  -03

  -: لٙضح  العُاظاث  التهىٍذًت إلاظشاثُلُت  للٝذط وؤخىاسها 

 الطىذوق الهاشمي النماس ألاكص ى  -ب                        ئنماس اإلاسجذ ألاكص ى لجىه  -أ 

 لجىت كاهىن ؤلانماس الهاشمي للملذظاث الاظالمُت  -د                     اللجىت اإلالىُت لشإون اللذط -ط  

 

ّذ الٝذط جدذ الاخخال٥ إلاظشاثُلي ِام : -00   -ٜو

 9111 -د                    9111 -ط                   9191    -ب                    9111 -أ       

ألاسدن بالٝذط بخإ٠ُذ مٙهىم الىـاًت ِلى جإ٠ُذ اسجباه  ل٤ ِبذ هللا الشاوي بً الحعينخشؿ امل -04

  -: الهاؼمُت ِلى املٝذظاث في الٝذط مىز ِهذ 

ف الحعحن بً نلي   -ط   هاشم بً نبذ مىاف -ب نمش بً الخؿاب سض ي هللا نىه -أ  الهباظُحن -دالشٍش

 

بت الصخشة في ِهذ املل٤   -07  :  جم حؽ٢ُل لجىت بِماس املسجذ الاٜص ى ٜو

ف الحعحن بً نلي  -نبذ هللا الاٌو ابً الحعحن                                                   ب -أ        الشٍش

          الحعحن بً ؾالٌ -د                                                 نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن   -ط     
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  -هجاح ألاسدن بةدساط الٝذط ِلى ٜاثمت الترار الّاملي املهذد بالخىش في مىٍمت : -01

 ىوعيى الُ -د ألاهشوا                        -الُىوعُف                    ط -الفاو                     ب -أ

 

 -املل٤ الحعين بً وال٥ ِام :  هٜشاس ٤٘ الاسجباه إلاداسي و الٝاهىوي مْ المٙت الٕشبُت  اجخز -09

  9111 -د                        9119 -ط                             9119 -ب          9111 -أ    

ىاهُت التي ال جٝىد بلى دولت ِشب -08 ْ البًر ن املؽاَس ُت واخذة ؼاملت لألٜىاس الّشبُت وفي مٝذمتها الزي ٘س

 : ٘لعىين هى 

ف الحعحن بً نلي  -نبذ هللا الاٌو ابً الحعحن                                                   ب -أ        الشٍش

  حعحن بً ؾالٌال -د                                                 نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن   -ط     

 الاٜص ى بىاء مىبر املسجذ ألاٜص ى املباٟس ) مىبر ـالح الذًً ( و جش٠ُبه في م٣اهه  باملسجذ  في جم    -07

  -: في ِهذ املل٤ 

ف الحعحن بً نلي  -نبذ هللا الاٌو ابً الحعحن                                                   ب -أ  الشٍش

  الحعحن بً ؾالٌ -د                                                 بً الحعحن  نبذ هللا الشاوي ا -ط

 

ٞ جىُْٜ اجٙاُٜت   -43 اًت الهاؼمُت ِلى املٝذظاث الاظالمُت في الٝذط ًِ وٍش جم جإ٠ُذ مٙهىم الـى

ش الٙلعىُيُت ِام   :الىـاًت مْ سثِغ دولت ٘لعىين ومىٍمت الخدٍش

 9199-د                      9191 -ط                          9191 -ب                 9111 -أ

 

9 9 1 9 1 1 1 1 1 91 99 99 91 99 91 

 أ ب ب أ د ب د ا أ أ أ د أ د ط

 

91 91 91 91 91 99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 

 ب د د د د أ د أ أ أ ب ب ب ط د
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 ب ط ب د د د ط أ ط أ
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اًت الهاؼمُت ِلى املٝذظاث الذًيُت في الٝذط                 الٙفل الشالض:  الـى

 

  -: بخٍُذ مذًىت الٝذط باهخمام الهاؼمُين بعب -6

 أنها معشي ظذهم مدمذ ضلى هللا نلُه و ظلم و مهشاظه للعماواث الهلى .  -أ                

 لصخشة اإلاششفت .فيها كبت ا -ب               

فحن .  -ط                 اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن أولى اللبلخحن و زاوي اإلاسجذًً و زالض الحشمحن الشٍش

 فيها ملام ظُذها ابشاهُم نلُه العالم . -د                

 

ذ ِلى مئت و اسبّت و ؤسبّين دوهما"،  -3 بلا٘ت بلى ما هى ما داس ِلُه العىس مً ؤسك جبلٖ معاختها ما ًٍض

  -ِليها مً ؤبيُت و معاظذ و مفاوب و ٜباب جدذ ألاسك و ٘ٛى ألاسك  ًٝفذ به :

 الحشم ؤلابشاهُمي  -اإلاسجذ الىبىي           د -ط                   اإلاسجذ ألاكص ى -ب   لحشام     ااإلاسجذ  -أ

 

ظاث ؤلاظالمُت جىلى أمشاء آٌ هاشم و مىز بضوى شمغ ؤلاظالم وان آلٌ هاشم دوس مدىسي في سناًت اإلالذ  -1

  -أششافهم مىؿلت مىت اإلاىشمت مىز  نام :

 م           9199م ختى 9919 -ب                                                          9191م ختى 111  -أ

  9191م  ختى  9919 -د                                  م                     9191م ختى  111 -ط

 

الزي ظعى  لعذ الفشاى الذًجي، و ئهلار اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن مً   ئهماٌ الاجدادًحن ألاجشان و جخليهم  -9

  -نً اإلاعإولُت هى :

       اإلالً  الحعحن بً ؾالٌ -ب اإلالً نبذ هللا الاٌو ا بً الحعحن                            -أ

ف الحعحن بً نل -ط   اإلالً نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن  -د                   ي                 الشٍش

 

ٚ الحعين بً ِلي، و باٌّىه ؤميرا" للمامىين ؤي خلُٙت ِلى املعلمين مشاث  -7 سخب ؤهل الٝذط بالؽٍش

ىام بين  :   -ِذة في ألِا

 م              9199م و 9191 -ب                                                           م9199م و 9111 -أ

 م  9199م و9191 -م                                                          د 9191م و 9111-ط

 

ٚ الحعين بً ِلي، و باٌّىه ؤميرا" للمامىين  وخلُٙت للمعلمين    -1 ًٝفذ  ) بترخُب ؤهل الٝذط بالؽٍش

اًت آل٥ ه   -اؼم ِلى املسجذ ألاٜص ى  ( ٌّني :وهي   بمشابت ـ٤ ـو

 اجفاق مبادب -د             الههذ وزُلت   -ط              وزُلت البُهت  -ب    دظخىس الحىم         -أ
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اًت الهاؼمُت بين ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي والشثِغ الٙلعىُني  -9 ّذ ٘يها  اجٙاُٜت الـى املذًىت التي ٜو

  -مدمىد ِباط هي  :

 الهلبت  -د سام هللا                         -ط       اللذط                    -ب              نمان-أ

 

   -: ما ِذا  3360ألامىس التي جا٠ذ ِليها اجٙاُٜت الىـاًت الهاؼمُت  ِام   -8

 م.9199نام   ئنادة جاهُذ الىضاًت الهاشمُت نلى ألاماهً اإلالذظت في مذًىت اللذط مىز بُهت    -أ

ف. -ب   جإهذ أن مجلغ ألامت هى  هى ضاخب الىضاًت نلى ألاماهً اإلالذظت في اللذط الشٍش

خُت اإلاخفم نليها أسدهُا" و فلعؿُيُا"خٌى اللذط . -ط  جإهذ الاجفاكُت اإلابادب الخاٍس

 تهذف ئلى خماًت مئاث اإلامخلياث الىكفُت الخابهت للمسجذ ألاكص ى اإلاباسن .  -د

 

اًت املل٤  مً    -7 اٗ  ألاسدهُت لخىُٙز  ـو اٗ  الٝذط الخابّت لىصاسة ألاٜو الجهىد  التي جٝىم بها داثشة ؤٜو

  -:  ما ِذا ِبذ هللا الشاوي ابً الحعين ِلى املٝذظاث 

 .ئداسة شإون اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن   -أ

ف الىاط و ؤلانالم الذولي و اإلادلي بأهمُت اللذط الذًيُت و الشوخ -ب  ُتحهٍش

و .. -ط  اظخلباٌ لجىت صواة اللذط معانذاث نشبُت و ئظالمُت نذة لًاًاث الخهاون في مشاَس

 .ئداسة الشإون الاكخطادًت والاظخمانُت في اللذط -د

 

ذ ِلى   – 63 اٗ الٝذط ِلى ألامالٟ الىُٜٙت في مذًىت الٝذط الٝذًمت التي حؽ٣ل ما ًٍض حؽٗش داثشة ؤٜو

:-  

 %  مً ألامالن         11 -ب                 ن                        %    مً الامال 11 -أ  

 %  مً ألامالن 11 -د             %   مً ألامالن                              11-ط  

 

ماس الهاؼمي الزي امخذ بين ِامي )    -66   -(   هى : 6776 -6733إلِا

 الشاوي  -الشابو                       د -ط                     الشالض  -ب                   ألاو٥  -ؤ

 

ماس الهاؼمي الزي امخذ بين ِامي )  -63        -( هى : 6714 – 6774إلِا

 الشاوي  -دالشابو              -الشالض                      ط -ألاٌو                         ب -أ

 

ماس الهاؼمي الزي ا -60   -(  هى : 6774 – 6773مخذ بين ِامي )  إلِا

 الشاوي  -د                      الشابو -الشالض                      ط -بألاٌو                          -أ

 

ماس الهاؼمي الزي امخذ بين ِامي )  -64   -( هى : 6777 – 6774إلِا

 الشاوي  -د                                الشابو -ط                الشالض       -الخامغ                          ب-أ
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ماس الهاؼمي الزي امخذ   )  -67   -معخمش (  هى : -6777إلِا

 الخامغ  -دالشابو                                 -الؿاسب                   ط -العادط                         ب-أ

 

ماس الهاؼ  -61   -مي ألاو٥ جم في ِهذ :إلِا

ف الحعحن بً نلي وا -أ  اإلالً نبذ هللا ألاٌو  واإلالً ؾالٌ       -ب  إلالً فُطل الاٌو            الشٍش

 الشٍشف الحعحن بً نلي واإلالً نبذهللا ألاٌو  -د ً نبذ هللا الشاوي          اإلالً الحعحن بً ؾالٌ  واإلال -ط

 

ماس الهاؼمي الشاوي  جم -69  في ِهذ : إلِا

ف الحعحن بً نلي        -أ       اإلالً نبذ هللا ألاٌو  ابً الحعحن -ب                             الشٍش

 اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د                                    اإلالً الحعحن بً ؾالٌ -ط

 

ماس الهاؼمي الشالض جم في ِهذ : -68  -إلِا

ف الحعحن بً -أ       اإلالً نبذ هللا ألاٌو  ابً الحعحن -نلي                                    ب الشٍش

 اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د                                     اإلالً الحعحن بً ؾالٌ -ط

 

ماس الهاؼمي الىاست  جم في ِهذ: -67  -إلِا

ف الحعحن بً ن -أ       اإلالً نبذ هللا ألاٌو  ابً الحعحن -ب         لي                        الشٍش

 اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د                                  اإلالً الحعحن بً ؾالٌ -ط

 

ماس الهاؼمي الشابْ جم في ِهذ : -33   -إلِا

ف الحعحن بً نلي                                  ب -أ ٌ  -الشٍش       ابً الحعحن  اإلالً نبذ هللا ألاو

 اإلالً نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن -د                                  اإلالً الحعحن بً ؾالٌ -ط

 

ماس الهاؼمي  الخامغ  جم في ِهذ : -36   -إلِا

ف الحعحن بً نلي      -أ       اإلالً نبذ هللا ألاٌو  ابً الحعحن -ب                        الشٍش

 اإلالً نبذ هللا الشاوي ابً الحعحن -د     الٌ                        الحعحن بً ؾ اإلالً -ط

 

ٚ الحعين بً ِلي بمبلٖ   -33  ؤلٚ    دًىاس رهبي إلِماس املسجذ ألاٜص ى املباٟس  في ِام : 08جبُر الؽٍش

  9191 -د                                     9199 -ط          9191 -ب                            9199 -أ

 

ٚ الحعين بً ِلي إلِماس املعاظذ   و ألامالٟ الىُٜٙت في ِمىم ٘لعىين بملٖ : -30   -جبُر الؽٍش

             ألف دًىاس رهبي  91 -بألف دًىاس رهبي                                                           11 -أ 

 ألف دًىاس رهبي            11 -د                                                      ألف دًىاس رهبي       91 -ط
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ٞ و ؼاٟس في بخماده املل٤ :6747بِادة جشمُم ٠ىِعت الُٝامت ِام  -34   -م بّذ ؤن ؼب بها خٍش

ف الحعحن بً نلي                                   -أ  ً الحعحن     اإلالً نبذ هللا ألاٌو  اب -بالشٍش

 اإلالً ؾالٌ بً نبذ هللا  -د                                 اإلالً الحعحن بً ؾالٌ    -ط

 

ماس الهاؼمي ألاو٥ هي  :  -37    -بهجاصاث إلِا

 م.9111جشمُم اإلاسجذ ألاكص ى بهذ حهشغه ألغشاس هبحرة في خشب  -أ

 ٍف  وجشمُمه .ئنماس اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن / الحشم اللذس ي الشش   -ب

 جبذًل كبت مسجذ كبت الصخشة بلبت مً ألاإلاىُىم اإلازهب . -ط 

ادة سواجبهم . -د  مػانفت نذد مىقفي أوكاف اللذط و خشاط اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن و ٍص

ٚ   ولب و  -31 لى في الٝذط  ؤن ًترؤط ِماسة الحشم الؽٍش ظهاء الٝذط ًخٝذمهم املجلغ إلاظالمي ألِا

  -املل٤  :

ف الحعحن بً نليا -أ  نبذ هللا ألاٌو ابً الحعحن   -ب                                                       لشٍش

 فُطل ابً الحعحن  -الحعحن بً ؾالٌ                                                                د -ط

 

ِلى في الٝذط ان ًخىلى إلاؼشاٗ املباؼش ِلى  ولب   و ظهاء الٝذط ًخٝذمهم املجلغ إلاظالمي ألا   -39

ماس الهاؼمي  للمسجذ الاٜص ى   املل٤ :   -إلِا

ف الحعحن بً نلي                                                        -أ    نبذ هللا ألاٌو ابً الحعحن -بالشٍش

 فُطل ابً الحعحن  -د                      الحعحن بً ؾالٌ                                           -ط

 

ماس الهاؼمي الشاوي : -38   -واخذة مما ًلي مً  بهجاصاث إلِا

ف -أ   جشمُم مبجى الجامو اللبلي، و اإلاهالم ؤلاظالمُت في ظاخت الحشم الشٍش

 مششوم ئنادة ضىو مىبر ضالح الذًً .  -ب 

 باسن وافت، و مباوي ألاوكاف في اللذط .اللُام بأنماٌ ضُاهت إلاشافم اإلاسجذ ألاكص ى اإلا -ط

ادة سواجبهم. -د  مػانفت نذد مىقفي أوكاف اللذط و خشاط اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن و ٍص

 

ماس الهاؼمي : -37   -جبذًل ٜبت مسجذ ٜبت الصخشة بٝبت مً ألاملىُىم املزهب  في إلِا

 الشابو  -د           الشالض           -ط                الشاوي -بألاٌو                         -أ

 

ماس الهاؼمي الشالض :  -03   -مً بهجاصاث إلِا

م نام  - أ  م.9111مششوم ئنادة ضىو مىبر ضالح الذًً الزي دمش في خٍش

 للُام بأنماٌ ضُاهت إلاشافم اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن وافت، و مباوي ألاوكاف في اللذط . -ب 

 .ضفُدت رهبُت  1111الصخشة بدىاٌ ئنادة جطفُذ كبت مسجذ كبت  -ط

ادة سواجبهم. -د  مػانفت نذد مىقفي أوكاف اللذط و خشاط اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن و ٍص
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06-    ٚ ماس الهاؼمي الشالض  جم بظشاء جشمُماث في ظاخت الحشم الٝذس ي الؽٍش   -: ما ِذا في إلِا

 

   باب الهمىد -د       . مبجى باب الشخمت  -ط    اإلاخدف ؤلاظالمي               -كبت العلعلت       ب  -أ 

 

ماس الهاؼمي الشابْ :   -19   -مً بهجاصاث إلِا

ادة سواجبهم. -ؤ   مػانفت نذد مىقفي أوكاف اللذط و خشاط اإلاسجذ ألاكص ى اإلاباسن و ٍص

م نام  -ب  م.9111مششوم ئنادة ضىو مىبر ضالح الذًً الزي دمش في خٍش

 .ضفُدت رهبُت  1111سجذ كبت الصخشة بدىاٌ ئنادة جطفُذ كبت م -ط 

خي الشابذ للمسجذ ألاكص ى. -د   ف الذًجي و الخاٍس  اظخطذاس دلُل اإلاسجذ ألاكص ى، و الخهٍش

 

ماس  -00 خي الشابذ للمسجذ ألاٜص ى في إلِا ٚ الذًني و الخاٍس اظخفذاس دلُل املسجذ ألاٜص ى، و الخٍّش

  -الهاؼمي :

 الخامغ  -دالشابو                                     -الشالض                         ط -ب      ألاٌو                     -أ

 

ا الشفاعي                                 \ألاظخار   1111199111صهٍش

 

  -ؤِلً ألاجشاٟ سظمُا   اهتهاء الخال٘ت الّشماهُت التي خ٢مذ الٝذط و بالد الؽام   ِام : -19

 9191 -د                      9199 -ط                      9191 -ب                 9111 -أ

 

 ؤِلً ألاجشاٟ سظمُا اهتهاء الخال٘ت الّشماهُت التي خ٢مذ  الٝذط وبالد الؽام ٜشابت : -07 

 نام 111 -د      أنىام            191 -نام                      ط911 -ب           أنىام 991  -أ    

 

ّها ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي بً الحعين مْ الشثِغ الٙلعىُني  - 01 اًت الهاؼمُت   ٜو اجٙاُٜت الـى

 ِام :

 م9111 -د                         م  3360 -ط                  م 9191 -ب                     م9191 -أ

 

ماس الهاؼمي   -09 ماس الهاؼمي :6774ِامي جم حؽ٢ُل لجىت إلِا   -م في إلِا

 الشابو  -الشالض                      د -طالشاوي                       -ب ألاٌو                         -أ

 

ماس الهاؼمي : -08   -جم جبذًل ٜبت مسجذ الصخشة بٝبت مً ألاملىُىم املزهب في إلِا

  الشابو  -الشالض                      د -ط                          الشاوي -ب   ٌو               ألا  -أ
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ٞ الزي  -07 ماس الهاؼمي الىاست هدُجت لأللشاس ال٢بيرة التي لحٝذ بالجامْ الٝبلي بزش الحٍش ظاء إلِا

 ؤلشمه يهىدي مخىٗش بالخىاوا مْ ظلىاث الاخخال٥ إلاظشاثُلُت في املسجذ ألاٜص ى ِام.

 م 9111 -م                           د   9191 -ط                 م  9111  -ب        م        9111 -أ

 

  -صحُٙت رهبُت ِلى هٙٝت ظاللت املل٤: 7333جم بِادة جفُٙذ ٜبت مسجذ ٜبت الصخشة بدىا٥  -43

ف الحعحن بً نل -أ  الحعحن بً ؾالٌ       -ب      ي                             الشٍش

 نبذهللا الاٌو ابً الحعحن   -د               ابً الحعحن               نبذ هللا الشاوي  -ط

 جم  جإظِغ الفىذٛو الهاؼمي إلِماس املسجذ ألاٜص ى في ِهذ املل٤ :-46

ف الحعحن بً نلي   -أ  الحعحن بً ؾالٌ     -ب                              الشٍش

 نبذهللا الاٌو ابً الحعحن   -د                     حعحن  ابً ال  نبذ هللا الشاوي  -ط 

 

جم جإظِغ ٠شس ي ظاللت املل٤ ِبذهللا الشاوي ابً الحعين املٍّم لذساظت ٢٘ش إلامام الٕضالي في   -43

ماس :  -املسجذ ألاٜص ى و ظامّت الٝذط في إلِا

 الشاوي  -ض                            دالشال -الاٌو                     ط-ب               الخامغ -أ   

 

ا الشفاعي                                     \ألاظخار   1111199111صهٍش

 

 

9 9 1 9 1 1 1 1 1 91 99 99 91 99 91 

 د ط ب د أ د د ب أ ب أ ط أ ب د

 

 

91 91 91 91 91 99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 

 ط ب أ ب أ ب ب ب ط د ط ط ط ط د

 

 

19 19 11 19 11 11 11 11 11 91 99 99 

 أ ط ب ب ب ب ط أ ط د ب د
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 الىخذة الشابّت                                                 سظالت ِمان 

 سظالت ِمان )مٙهىمها و مبادئها(                                 الٙفل ألاو٥     

 

 الت ِمان منها :املفادس التي  هبّذ منها سظ  -6

 الاجفاكُاث الذًيُت -اإلاُشاق الهالمي                 د  -ط  الذظخىس          -حهالُم اللشآن .         ب -أ

 

   -:سظالت ِمان ٢ٙ٠شة ججمّذ ؤس١انها في -3 

 مطش -د                    فلعؿحن  -ط                   ألاسدن -بالعهىدًت                -أ

 

سظالت  ِمان هي ٢٘شة ججمّذ ؤس١انها وجىٜذث في لُلت مباس٠ت )لُلت الٝذس( وفي ؼهش مباٟس خىذ  -0

   -:  املل٤  بإخٗش ِشبُت اولٝها

 نبذ هللا الشاوي بً الحعحن  -ب الحعحن بً ؾالٌ                                              -ؤ

ف الحعحن بً نلي   -د                     عحن            نبذ هللا الاٌو ابً الح -ط  الشٍش

 

  -الّام الهجشي الزي ـذسث ُ٘ه سظالت ِمان هى :  -4

 هـ  9991 -د                          هـ 9991 -ط    هـ                    9991 -ب        هـ     9911 -أ

 

  -الّام املُالدي الزي ـذسث ُ٘ه سظالت ِمان هى : -7

 م  9111 -د                     م  9119  -ط       م            9111 -ب       م         9111 -أ

 

 :  ٜىام سظالت ِمان  واخذة مما ًلي ال حّذ مً  -1

ت   -ب                                                         ؤلاخالص هلل  وخب الجاس  -أ  الحٍش

        الىُت الحعىت  -د                                                                            الانخذاٌ -ط

الىذواث واملباداسث و لخجمُْ ؤس١ان سظالت ِمان وجدُٝٞ ال٢ٙشة الهاؼمُت جبنى الاسدن املاجمشاث  -1

   -: لفُأت مىٜٚ  

                            اظالمي نلالوي بدثي فلهي اكخطادي   -ب                            اظالمي نلالوي بدثي فلهي ظُاس ي   -أ

                             بدثي فلهي زلافي  اظالمي مزهبي -د                            اظالمي مزهبي بدثي فلهي ظُاس ي  -ط

 

و جٙٛش ١لمتها، و حّمل ِلى حؽىٍه ما ًدُٞ ألامت  مً ؤخىاس، و ما جخّشك له مً جدّذًاث تهذد هىٍتها  -8

  -دًنها و الىُل مً مٝذظاتها ًٝفذ به :

  الىظؿُت -الخؿشف                  د -ط              اإلاىهؿف الطهب -ب                 ؤلاسهاب -أ
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   -: ما ِذا مداوس  سظالت ِمان    -7

 وكف جىفحر اإلاعلمحن بهػهم لبهؼ  -أ

 ل ئلًاء اإلازاهب ؤلاظالمُت .وكف أو نلى ألاك -ب

ت الفخاوي يحر الصحُدت نلى أًذي الجهالء  -ط  وكف أو نلى الاكل حهٍش

   انتراف  ول اإلاعلمحن بهػهم ببهؼ    -د

   

   -الت ِمان هي :مبادت سظواخذة مما ًلي ال حّذ مً  -63

                               .الخىاصن والانخذاٌ  والخىظـ   -أ    

م ؤلاوعان  -ب    الىكش ئلى لىهه أوظيعه أو دًىه بجىٍش

 .اخترام خم الحُاة  لًحر اإلالاجلحن  -ط  

   الشفم واللحن وهبز الهىف والًلكت . -د  

 

  -ظمى الىٙغ ٌّبر ِنها في مبادت سظالت ِمان ب :  -66

 لحن  وهبز الهىف والًلكه            الشفم وال -ب     ر اإلالاجلحن                   اخترام خم الحُاة  لًح -أ   

م الًذس -ط     الدعامذ والهفى -د              اخترام اإلاىازُم  والههىد  وجدٍش

 

ئاث البؽشمً   -99    -: منها  الٝىاظم املؽتر٠ت بين ؤجباُ الذًاهاث ٘و

 والخيافل والشخمت  الهذٌ  -ب الذًملشاؾُت                                         -أ            

  الهىف والًلكت  -دالشىسي                                                -ط           

 

ّىا وؤٜشوا سظالت ِمان-60   :ِذدهم  الٝادة الذًيُين و العُاظُين الزًً ٜو

  119  -د                        119  -ط                   111 -ب                  9111 -أ

 

64- 
ً
مىهج ٢٘شي،ومىٜٚ ؤخالقي ظلى١ي ٜاثم ِلى اِخذا٥ إلاوعان في ؤمىسه الذًيُت و الذهُىٍت ١ا٘ت بُّذا

ي ٌّني  :   ًِ إلا٘شاه و الخٍٙش

  الىظؿُت -دالخِعحر                                -ط     لخىاصن              ا -ب  ذ              الدعام -أ

 

ت ال٢ٙش  مٙهىم  -67 ت وخٍش بىلهما  ِبر الاهٙخاح واملّ٘ش بوعاوي  ٌّني اخترام الخىُى والاخخالٗ  ٜو

اهىوي ًٝفذ به :  واملّخٝذاث  وهى لِغ ؤخالُٜا ٘ٝي بل هى ظُاس ي ٜو

 الىظؿُت  -د  الخِعحر               -ط     الخىاصن              -ب                           الدعامذ -ؤ
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مىِت مً ألا٣٘اس واملّخٝذاث واملىاٜٚ التي ًدؽذد ألا٘شاد في اجخارها،وجخجاوص ما هى مإلىٗ  ؤو مج -61

 ًٝفذ به :  ظاثذ ؤو مخٙٞ ِلُه

مت   -د     خهطب                   ال  -ط               ؤلاسهاب -ب               الخؿشف -أ   الجٍش

 

ت والشٝاُ٘ت  العاثذة في املجخمْ هى:،و ًخمشل بالخشوط ِؤخىش ـىس الخىٗش   -69  ً الٝىاِذ ال٢ٍٙش

 الخؿشف العُاس ي -الخؿشف الاخالقي              د -ط   الخؿشف الذًجي     -ب       الخؿشف الفىشي   -أ

 

ت مدؽذدة ججاه الؽّىب    -68   -: ٌّني اجخار مىاٜٚ ِىفٍش

 الخؿشف العُاس ي -دلخؿشف الاخالقي          ا -الخؿشف الذًجي         ط -الخؿشف الفىشي      ب  -أ

  

 ًِ جىبُٞ  -67
ً
الخشوط ًِ الاجضان ألاخالقي بما بالدؽذد في جىبُٞ ظلٟى ؤخالقي مّين،ؤو في الخخلي جماما

 هى الخىٗش :  رل٤ العلٟى

 ُاس يالخؿشف الع -د            الخؿشف الاخالقي -طالخؿشف الذًجي        -الخؿشف الفىشي       ب  -أ

 

 ١ان مفذسها و ؼ٣لها،و املخمشلت في الخّّذي ِلى الحُاة إلاوعاهُت   -33
ٌّ
 املماسظاث الخاوئت ؤًا

 -هى :بفىسة بأُت مخجاوصة ألخ٣ام هللا"  

مت   -الخهطب                    د  -طؤلاسهاب             -بالخؿشف                         -أ  الجٍش

 

 3367املُت ٠ما ًشاها ظاللت املل٤ في خىابه ؤمام الجمُّت الّامت لألمم املخدذة ِام ؤوشاٗ الحشب الّ -36

 -: هم 

 الشُىنُحن والشأظمالُحن  -بدٌو الششق والًشب                                                 -أ

ىُت وسوظُا الىال  -داإلاهخذلحن واإلاخؿشفحن                                              -ط  ًاث اإلاخدذة  ألامٍش

 

  -مً مٍاهش الخىٗش : اظدباخت الذماء وألامىا٥  -33

 الخؿشف العُاس ي -د    الخؿشف الاخالقي     -الخؿشف الذًجي    ط -ب           الخؿشف الفىشي      -أ

 

 -مم،وفي مٝذمتها :وفي الّالٜت بين الؽّىب وألا  مبادت ؤظاظُت في العلٟى البؽشي  ؤ٠ذث سظالت ِمان -30

ـ -ب        الهىف والًلى  -أ    الهىف وؤلاسهاب -الىظؿُت والدعامذ             د -ط         ؤلافشاؽ والخفٍش

 

ت ٠ما ظاء في  -34 إلصالت ١ل ؤظباب الّىٚ والخّفب وال٢شاهُت بين البؽشولخدُٝٞ ٔاًاث الؽشاجْ العماٍو

  -سظالت ِمان ال بذ مً   جىبُٞ :

ت اإلاؿبىناث       ط -ب     ل بحن العلؿاثالفط -أ ت الصحافت  -د الىظؿُت والدعامذ       -خٍش  خٍش
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ت هي وؽش : -37    -ٔاًاث الؽشاجْ العماٍو

 العالم.اإلادبت و الهذٌ و   -الخهطب اإلازهبي                                           ب -أ

ت الفخاوي يحر الصحُدت نلى أًذي الجهالء  -د       وكف جىفحر اإلاعلمحن بهػهم لبهؼ           -ط  حهٍش

 

ٗش والدؽّذد  إلنها :-91
ّ
اث الٕلّى والخى  ِلى هِض

ً
  -الذًً ألاظالمي  ما ١ان ًىما بال خشبا

                   . الهلل جذنى ئلى اظخخذام  -أ       

   -ب      
ً
 وفىشا

ً
ت دًىا  .الاهذفام ألانمى خاسط الػىابـ البشٍش

ً
 وخللا

  .حهشي الفخاوي يحر الصحُدت نلى أًذي الجهالء   -ط      

ض اللُم اإلاشجبؿت بدلىق ؤلاوعان واخترام الىشامت ؤلاوعاهُت -د         . حهٍض

 

ٞ الىظىُت:مً  واخذة مما ًلي ال حّذ  -39    -ألاهذاٗ التي ظعى إلاظالم بلى جدُٝٝها ًِ وٍش

 ذا نً اإلاٌُى وألاهىاء     الىضٌى ئلى الحلاةم  بهُ  -أ     

اجه لخدلُم الهذالتنذم  -ب      . اخترام خلىق ؤلاوعان وخٍش

 وشش اإلادبت وجلبل آلاخش  وهبز  الخهطب            -ط     

 كُام ؤلاوعان بىاظباجه  مً يحر ئفشاؽ  أو تهاون  -د    

 

وظىُت إلاظالم بين ال٢ٙش واملماسظت( ِٝذث ماجمشاث  مىخذي الىظىُت لل٢ٙش والشٝا٘ت املاجمش ألاو٥  ) -38

اًت :   -جدذ ِس

 ألامحر الحعحن بً نبذ هللا الشاوي         -ب                                  اإلالً نبذ هللا الشاوي -أ

 وصٍش ألاوكاف والشإون واإلالذظاث الاظالمُت  -د ٌ                            اإلالً الحعحن بً ؾال -ط

 

  -ذ ماجمش  وظىُت إلاظالم بين ال٢ٙش واملماسظت ِام :ِٝ  -37

 م 9111 -د                    م  9119 -ط       م         9119 -ب       م                9111 -أ

 

املاجمش ألاو٥ الزي ١ان بّىىان )وظىُت إلاظالم بين ال٢ٙش واملماسظت( اِخمذ مٝشساث ماجمشاث   -03

 -في : الىظىُت التي ِٝذث

ً -أ   ذ و  العهىدًت والبدٍش  ظىسٍا ومطش والهشاق   -ب                                      اليٍى

 لبىان ونمان وكؿش  -ط                               لُبُا والُمً وجىوغ                       -ط

 

  -مت(ِٝذ في مذًىت :ماجمش  )الذوس الّملي لخُاس الىظىُت في إلاـالح ونهمت ألا   -06

اع               ال -ب                نمان -أ         دبي  -د       هشة                اللا -ط      ٍش
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الح ونهمت ألامت(  ِٝذ ِام :-03   -ماجمش )  الذوس الّملي لخُاس الىظىُت في إلـا

 م 9111 -دم                               9111 -ط     م            9119 -ب    م               9111 -أ       

 

ت   ٌّذ  الدعامذ  مً ؤظباب ؤن  -00    -:ما ِذامً ؤهم املبادت إلاوعاهُت   التي دِذ  بليها  الادًان العماٍو

 .جىىم البشش في أضىلهم وزلافاتهم وأدًانهم    -أ       

ـللُام ؤلاوعان بأمىسه الذًيُت والذهُى  -ب        . ٍت دون ئفشاؽ أو جفٍش

 مً أظل جدلُم الخهاسف و الخهاٌش والخهاون  .   -ط      

ض اللُم اإلاشجبؿت بدلىق ؤلاوعان واخترام الىشامت ؤلاوعاهُت  -د        .حهٍض

 

   : خىبُٞ الدعامذالىظاثل التي  دِذ سظالت ِمان مً خاللها  ل واخذة مما ًلي ال حّذ مً -04

اجه لخدلُم الهذالت،وخفل الىشامت ؤلاوعاهُت.اخترام خلىق ؤلا  -أ  وعان وخٍش

 .  الخىىىلىجي  ألاظخخذام الخؿأ  لىظاةل الاجطاٌ  -ب

 الاخترام اإلاخبادٌ بحن أجبام ألادًان واإلازاهب. -ط

ض مفهىم الحىاس و الهِش اإلاشترن واإلادبت بحن الشهىب -د  . حهٍض

 

  -الدعامذ  : آزاس جىبُٞ واخذة مما ًلي ال حّذ مً    -07  

 وشش زلافت الهِش اإلاشترن بحن الشهىب وألامم.   -أ                                  

 غهف اللُم واإلابادب . -ب                                 

                             أصدهاس اإلاجخمو ؤلاوعاوي وجلذمه  -ط                                 

  اهدشاس اإلادبت وألالفت  بحن الىاط . -د                                 

 

ت  :  -11   -واخذة مما ًلي لِعذ مً  ؤظباب  اهدؽاس ٌاهشة الخىٗش والٕلى في املجخمّاث البؽٍش

 غهف اللُم واإلابادب . -أ

 الابخهاد نً حهالُم الذًً،والفهم اإلاًلىؽ للىشحر مً الىطىص الششنُت، -ب

اث   اخترام -ط  خلىق ؤلاوعان و الحٍش

  -مماسظت ضىس الخهطب الهشقي أو الؿاةفي أو اإلازهبي. -د

 

 ألنها مىكماث خاسظت نً الذًً فهي حعخًل اظم الذًً   -09
ً
 و دًيُا

ً
ا اإلالطىد باإلاىكماث اإلاخؿشفت فىٍش

ت والعُاظُت ومطالحها الخاضت :   -لخدلُم أهذافها اإلاخؿشفت الفىٍش

 خشواث الخدشس  -خىاسط هزا الهطش                د -اللىمُىن        ط -ب     الىؾىُىن        -أ
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  -مً آزاس الخىٗش في املجخمّاث :  -11

 وشش زلافت الهِش اإلاشترن         -ب                           جذمحر بجى شامخت في مذهُاث هبري . -أ   

ت             -ط   ض مفهىم الحىاس بحن الشهىب  -د                           أصدهاس اإلاجخمهاث البشٍش  حهٍض

 

 

 ؤظباب الحشوب ٠ما ًشها ظاللت املل٤ ِبذ هللا الشاوي في خىابه ؤمام الجمُّت الّامت لألمم املخدذة   -07

  -هي: 3367ِام           

 الجزاناث الاكخطادًت                                                 -ب                                   اإلاشىالث الحذودًت              -أ          

 الجزاناث نلى مطادس الؿاكت  -ط                    الخؿشف و ؤلاسهاب                            -ط           

 

  -الذوس ألاهم وألا٠بر ملىاظهت الخىٗش ًْٝ ِلى :  -43

 ألاظهضة ألامىُت  -داإلاىاؾً                   -ط        مجلغ الىىاب      -ب   يىمت        الح -ؤ          

 

اعي                                         مذاسط الاجداد الشاهىٍت  ا ال٘ش  ألاظخار ص٠ٍش

 

9 9 1 9 1 1 1 1 1 91 99 99 91 99 91 

 أ د د ب د ب ب ب أ ب ط ط ب ب أ

 

 

 

91 91 91 91 91 99 99 91 99 91 91 91 91 91 11 

 أ ط أ ب ب ب ط ط ب ط ب ط د أ أ

 

 

19 19 11 19 11 11 11 11 11 91 

 ط ط أ ط ط ب ب ب ط أ

 

 

ا الشفاعي               1111199111ألاظخار صهٍش

 

 

 


