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    ؟ هو ما ، اإلنسان : األول الدرس 
 

    : (  Epistemology)  س: وضح المقصود  بنظرية المعرفة
 فة .فرع الفلسفة الذي يعنى بالمعرفة والحقيقة ، وكيف نتوصل إلى المعر          

 

   وأساس المعرفة والعلوم كلها هي :س: أصل الفلسفة 
 نظرية المعرفة .

 

 س: فسر: تتقدم نظرية المعرفة على العلوم الطبيعية : 
 ألن فهم طبيعة المعرفة يتقدم على معرفة أمور بعينها .

 
  م2014 صيفي  + م2006 شتوي وزاري      :  عددهاس : يتكون اإلنسان من ثالثة عناصر 

    الروح -3 النفس     / -2الجسم )الجسد(    /       -1    

 
 م2010 شتوي  + م2007 صيفي وزاري :  قارن بين عناصر اإلنسانس : 

 م0201شتوي وزاري عالم كل عنصر          تعريفه   /   خصائصه  /  مميزاته العنصر

 : الجسم -1

 

/ وهو الجزء ويأكل ويتحرك والمادي لإلنسان الذي يتنفس  وانيالحيالحي والجزء 

 الكون المادي )عالم الشهادة( / وعالمه :الفاني الذي يمرض ويهرم ويموت  
 

 : النفس -2
 الخاصة التي تجعله فرداً مميزاً  اإلنسان نفسه وشخصيتهكائن لطيف خفي/ وهي 

 البرزخ : ا/ وعالمه

 : الروح -3
 +2014 شتوي وزاري

 م2015ص

  لجسم .حياة ا المعنى األول :* 

 شتوي وزاريشاهد داخلي للنفس والجسم معاً  : )وهو الذي نستخدمه(المعنى الثاني * 

 م2011 صيفي وزاري الملكوت : ا/ وعالمه / وهي نفخة إلهية في اإلنسان م2011

 
 

 

    :  بالمصطلحات اآلتيةس: وضح المقصود  

 : م2013 شتوي وزاري حه .هو دمار للجسم وانفصاله عن نفس اإلنسان ورو الموت الجسدي 

  : هو عالم يعيش فيه الجسم / ويسمى في اإلسالم عالم الشهادة .الكون المادي 

 : م2009 صيفي وزاري الكون المادي ، وهو عالم يعيش فيه الجسم )الجسد(. عالم الشهادة 

  : هي الفترة بين الموت والبعث / وهو عالم تعيش فيه النفس .عالم البرزخ 

  عالم يحتوي أرواح جميع المخلوقات ألنه بين يدي هللا / وهو عالم تعيش فيه الروح : عالم الملكوت
 م2201 صيفي وزاري .

 

 س: فسر : ال يمكن معرفة الكثير عن أمر الروح :
 ألنها من أمر هللا. 

 

لول الوحدة األ  

 الحقيقة والمعرفةالحقيقة والمعرفة
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 2012+ش م2008 ش وزاري حسب درجة السمّو مبرراً ترتيبك:ها رتبس: يتكون اإلنسان من ثالثة عناصر ،

 م9200 ش وزاري  )هي األسمى : تتسامى على النفس والجسم معاً )علل:(( الروح -أ

                    ألنها خالدة  -1

   ) الخصائص الشخصية(.غير مقيدة بالشخصية والمحددات الفردية  -2

بيين ييدي هللا / ويحتيوي  ألنهه)البرزخ( من عالم األنفس  أسمىألن عالمها الملكوت -3

 المخلوقات كلها       على أرواح

 م7200 ش وزاري )أسمى من الجسم  )علل: ((النفس  -ب
         م1120 ص وزاريكما قال أفالطون(  )تبقى بعد موت جسم اإلنسان ألنها خالدة  -1

 توجد في عالم البرزخ وهو أسمى من العالم المادي  -2

 الشهادة (.عالمه مادي )  -2/          .   ألنه فاني  -1     )أقلها سمواً )علل : ((الجسم  -ج

 

 

 : عالم الملكوت أسمى من عالم األنفس )البرزخ( س: فسر :
 يحتوي على أرواح المخلوقات كلها      و -ب     /    ألنه بين يدي هللا  -أ

 
 ( ق.م 347-427عاش في الفترة )  فيلسوف يوناني إغريقي س: أفالطون :

 
 

         م1520 ش وزاري العلماء صلة النفس بالجسم كصلة الملك بمملكته :  س :ما السبب: صور كثير من
 .  (كشاهد داخلي)ألن النفس تتحكم بالجسم   /   وتتخذ قراراته   /   وتفكر عنه   /   وتبقى على صلة معه           

 
 م2015 ص + 1220    ص وزاري                            أجزاء النفس : س : عدد

 )مؤسس علم النفس الحديث( سيجموند فرويد تشبيه أفالطون م9200 ش وزاري : اإلسالمفي 

 األنا حصان سيء النفس األمارة بالسوء -1

 األنا العليا حصان طيب النفس اللوامة -2

 النفس المشتهية السائق  نةمئالنفس المط -3

 
 :مة( داخل اإلنسانتتصارع )النفس األمارة بالسوء( )والنفس اللوا س: فسر :

 من أجل تسييره نحو الخير والشر  

 
 :)النفس األمارة بالسوء( )والنفس اللوامة( داخل اإلنسانبماذا شبه أفالطون الصراع بين س: 

 بحصانين يتعاركان لجر عربة في اتجاهين مختلفين  : يشبه أفالطون صراعهما 

 : وادين مع سائقها : أحدهما نبيل من أصل وعرق طيب فهي تشبه اتحاداً قوياً لج وأما بالنسبة لطبيعتهما

   مهمة السائق صعبة وشائكة .لذلك / واآلخر عكس صفات الجواد األول ، 

 
 مؤسس علم النفس الحديث (م1939 – 1856عاش في الفترة )  عالم نفس نمساوي س: سيجموند فرويد:

 
 مطمئنة وترجع إلى ربها:  متى تصبح النفسس: 

 .إذا تغلبت النفس اللوامة على النفس األمارة بالسوء في اإلسالم :  (1

األخالق ويطيع سائق العربة فتظهر  الحصان الشرير عن شهواته حتى يتخلى  :أفالطونعند  (2

 الموجودة في النفس بشكلها الطبيعي فتدخل الجنة.

 اً .لكونه ملحد ) علل: (لم يتخيل أن النفس المشتهية تصبح مطمئنة وترجع لربها  فرويد : (3
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 : كيف تختلف النفس في نظر فرويد عنها في نظر أفالطون  س:
والحصان الطيب / )الحصان السيء/  وهذه تتوافق مع تشبيه أفالطون ،( المشتهية )األنا / واألنا العليا / والنفسسماها فرويد  (1

 على التوالي.( والسائق

 كونه ملحداً .أن النفس المشتهية تصبح مطمئنة وترجع لربها ل فرويد لم يتخيل (2

 
 بين معنى قوله تعالى :" ولمن خاف مقام ربه جنتان ": س:

 جنة النفس /  جنة الروح . وجنتان هما :النفس /  والروح .      مركزان إدراكيان هما : لإلنسان س:
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ؟ اإلنسان يعرف كيف : الثاني الدرس  
 

 م2012ش + م2008 ش وزاري                                أوالً وثانياً :
 

   (:)ملكات المعرفة    )كيف يعرف اإلنسان؟(:      :      س : المصادر الرئيسية لمعرفة اإلنسان
 . لمعرفة التي يتوصل إليها اإلنسان بواسطة الحواس: وهي ا )اإلدراك الحسي(تعرف بـ  المعرفة الجسمية : -أ 

  الرؤيا الصالحة -5العقل  /    -4 القلب  /  -3اإللهام /  -2الوحي /  -1من خالل::المعرفة الروحية  -ب 

 من خالل :  تصل للمعرفة /(  خفي)يعني كائن لطيف  المعرفة النفسية :  -ج 
 .والعاطفة الذكاء / واإلرادة /  ثالث طرق رئيسية لطيفة هي : (1

 .الذهن ومركزه المادي وهو المخ( لمعلومات التي ينقلها إليها الجسم والحواس الجسدية )من خالللباإلضافة  (2
 

 

 : س: أشكال اإلدراك الحسي           م1420 ش وزاري:      س: أشكال معرفة العالم المادي 
 العينين / واألذنين / واألنف / والفم / والجلد      

 

 م3201ص + م1020 ص وزاري بين الملكات المعرفية للنفس : س: قارن

 :مهمتها :تسمى في علم النفس الحديث معرفية للنفس:الملكات ال

 إدراك الحق النظم اإلدراكية :الذكاء  -1

 ممارسة حرية االختيار النظم السلوكية :اإلرادة    -2

 جميلالخير وال  محبة النظم العاطفية : العاطفة  -3

 
 م2011ص + م2008 ص وزاري : عدد صيغ الملكات المعرفية للنفس :س

 م1320 ش وزاري   زاهدة أو عاملة  -2صابرة أو جاهدة          -1 :اإلرادة   صيغ  -1

 متأملة أو متوكلة     -2             ىحباً أو رض -1 : العاطفة صيغ  -2

 :الذكاء صيغ  -3

 

 شعوري( ) اسأو إحس حدس)موضوعي(/ أو منطقي -
 

    -:الذكاءومن ناحية أخرى يمكن أن نميز بين  -

 التحليل والتركيب  -2النظري والعملي  /    -1

 البناء واالنتقادي    -4العفوي والتخطيطي /  -3

     وهو الخيالالذكاء الذي يتوجه نحو المستقبل  -5      م2008 ش وزاري

   وهو الذاكرةنحو الماضي  والذكاء الذي يتوجه -6    م1120 ش وزاري 
 

 

 
 س : فسر العبارة : "المعرفة الحقيقية ليست مجرد إدراك ذهني ، بل إحساس وإرادة" :

 والرغبة فيه .فهم حقيقة الخير تعني بالضرورة محبته  -1

 : فهم الحقيقة /  وإرادة الخير / والمشاعر الفاضلة .  من خاللنفس اإلنسان تُعَرف  -2
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 زت ملكات النفس الثالث اإلنسان عن الحيوان / وتفسر لماذا هو خليفة هللا في األرض": س : فسر:" ميّ 
 :  يمتلكالذي الوحيد المخلوق ه ألن      م2015 ص +1220 ش وزاري

 ومعرفة الحقيقة ./ الحكم  بموضوعية كاملة  الذكاء القادر على : (1

 التضحية المطلقة ./ و   ةالحرية الكامل/ و التركيز الكلي اإلرادة القادرة على :و (2

 وحب الغير بنكران الذات./ والخير المخلص /  :المحبة الصادقة  العاطفة القادرة علىو (3

  
  س: أهمية الملكة اللغوية :

 ( تتيح للناس االتصال مع بعضهم البعض  2( تبرز الذكاء وتعبر عنه   1   
 

 س: كيف تولد وتنمو الملكات الثالث عند اإلنسان ؟
 ألنها هبات من هللا تعالى.)علل(  الملكات مع اإلنسان في نفسهتولد  -1

 . منذ الوالدةتنمو مع اإلنسان  فةطافالع -لكنها تّضح تدريجياً : -2

 قبل المراهقة .  ويتضحان بمرحلة قصيرة ، بعد الوالدةبالنمو  الذكاء واإلرادةويبدأ  -                        

 
 

 آخر بشكل فطري في مادة معينة  :  س: فسر سبب تميز تلميذ عن
 ألن صيغ ملكات النفس مختلفة .      -1

 تتطور في كل شخص بطريقة مختلفة .        النفس ألن ملكاتو -2

/ فالطالب المحب للمادة أداؤه أفضل من الذي ال  حب شيء والرغبة فيهوألن المعرفة الحقيقية تتطلب  -3

 .يها وال يجد ما يجذبه ويشوقه إليحبها 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ثالثاً : المعرفة الروحية : 

 م2014ص + 1020 ص وزاري                                                  )التنزيل(يسمى :     : الوحي (1

                                   م1520 ش وزاري     م9200 ش وزاري:الوحي س: تعريف )خصائص( 

خارج اإلنسان   -أ :من ألنهايتنزل على األنبياء والرسل فقط  /  أعظم معرفة /  كالم هللا المرسل لكل البشر

 .حتى القدوم الثاني لعيسى  أغلق باب الوحي بعد موت سيدنا محمدو / من هللا تعالى    -ب

 

 المعرفة اإللهامية (أو اللدنية / أو المعرفة الروح / معرفة )سمى : ت    : اإللهام (2

 م2012ش + م2008 ص وزارياإللهام :س: تعريف )خصائص( 
أعظم معرفة بعد الوحي و/  عكس المعرفة التي تأتي من نفس اإلنسان وهي معرفة مباشرة وصحيحة وكاملة

يختص بها ولم تغلق /    تعالىأو من لدنه مصدرها هللا  ألنرفة اللدنية هي معرفة الروح  /   تسمى بالمع

 م2013ص + م1020 ش وزاري كسيدنا الخضر.الزاهدين والصالحين واألبرار األتقياء 

 

س: اذكر اسم المعرفة التي قال عنها سيدنا الخضر كما جاء في قوله تعالى : " وما فعلته عن 

 ام . اإلله    ه صبراً " :أمري ذلك تأويل ما لم تسطع علي

 
 (البصيرة /القلب الخفيالجسر / /   م1120 ص وزاري عرف العين الثالثة)يسمى :    : القلب (3

  : له معنيان س: تعريف القلب :
       جزء من الجسم / يقع بالقفص الصدري ويضخ الدم للجسم . -1

ولهذا هو الوسيلة التي تربط المعرفة الروحية بالنفس و ، م0520 ش وزاري اللطيف القلب الخفيهو  :ما يهمنا -2

والذي /  والروح بط بين النفسالذي ير وأحيانا بالجسر )العين الثالثة(  م1420 ش وزاري وصف أحياناً بـ السبب

 النادرون كسيدنا الخضر األصفياء( من خالله فقط يعلم بـ)عين اليقين
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 قهون بها ": بين معنى قوله تعالى :" لهم قلوب ال يفس: 
 البشر اآلخرون غير األصفياء النادرون ال يعلمون بعين اليقين من خالل القلب ألنها صدأت قلوبهم وأغلقت.

 

  :دها هوبرهن عدم وجوووالمعرفة الروحية  أول شخص أنكر وجود حقيقة للقلبس: 
 .الفيلسوف األلماني إمانويل كنت    

 

ة الروحية كانت معروفة دائماً في كل أنحاء العالم القديم وحتى س: أعط دليالً أن حقيقة القلب والمعرف

 في اإلنجيل روي أن سيدنا عيسى أوصى بني إسرائيل وصيتين :       :في الغرب 

 ".تحب جارك كنفسك و( 2/      قدرتكو فكركو نفسكو قلبك( تحب الرب إلهك من كل 1"

 وإرادة )مصدر قوة ( / وذكاء )فكر(بة / قلب ونفس ومح وهي نفسها ملكات النفس األساسية :   

 

 أول شخص أنكر وجود حقيقة للقلب (م 1804 - 1724عاش في الفترة )  فيلسوف ألماني س: إيمانويل كنت

 
 م5201 صيفي وزاري س: وضح كنت رأيه من خالل كتابين هما :

 .يةمستقبل ميتافيزيقياألي  مقدمة نقدية -ب/            المحض نقد العقل  -أ

 
 م1120 ش وزاريس: فسر : هناك أناس يشككون في حقيقة القلب أو يتقبلونها دون اقتناع تام : 

 .أحداً خبره لم يعرفواوبأنفسهم /  لم يخبروه ألنهم   

 
  س: رأي كنت في المعرفة القلبية :

 س: فسر : شكك كنت في حقيقة القلب :
 ( جادل كنت من خالل كتابيه السابقين قائالً : 1

 منطقياً    مستحيل ومتناقضاألشياء بذاتها )بالعقل المحض( أمر معرفة  -أ

   كالماً فارغاً التي كانت عقيدة هذه المعرفة وأن الميتافيزيقيا  -ب                

 أن كنت وغيره من الناس لم يخبروا حقيقة القلب بأنفسهم / ولم يعرفوا أحداً خبرها . ( والسبب في ذلك :2

 
 م1420 ش وزاري : قول كنت :" للنفس معرفة حقيقية صحيحة لكنها ليست خالصة مباشرة ":فسر س: 

  أن تحرر نفسها من مفاهيمها المسبقة ومنظورها الفردي .ال تملك  ألنها

 
 انقد رأي كنت في المعرفة القلبية :س: 

على مستوى النفس ، مع  مستحيلة)المحضة( على حق في النقطة األولى ، حيث أن المعرفة المباشرة أ( كان

أن تحرر نفسها من مفاهيمها المسبقة ومنظورها ال تملك  ألنها رمعرفة الحقائق بشكل غير مباشأنها قادرة على 

  الفردي .
 

يستطيع الحصول  ال أحدبأحد يمتلكها ، فإنه  عدم علمهللمعرفة و عدم امتالكهأن  في افتراضهته ب( كانت غلط

 .موجودةلصين ولم يعرف أحد ذهب إلى الصين فقال إن الصين غير للم يذهب كمن  وكانت حجته /عليها 

 

 ؟   س : اذكر مثاال تبرهن فيه على وجود معرفة حقيقية صحيحة للنفس غير خالصة ومباشرة 
إذا وضعنا كرسي ونظرنا إليه فكل واحد يراه من زاوية / وبمجرد رؤيته ال تعرف سماته وعمره  وتاريخه / 

 .الذهاب إليه والجلوس عليه  تمكننا من   تهولكن صور

 

 س: ما أثر رأي كنت على الفالسفة ؟  
 .ضعف اإليمان بوجود معرفة روحية في كل أنحاء العالم واستمر هذا الضعف لدى المؤمنين إلى يومنا هذا   
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 للروح معرفة مباشرة :س: فسر: 
، يرى األشياء  الفؤاد الذي هو عين القلبلب أو ألنها تأتي من عند هللا ولكن ليس على مستوى النفس بل الق

 بشكل كامل أو محض.

 
 

 س: وضح معنى قوله تعالى :" ما كذب الفؤاد ما رأى ": 
 ألنهالها معرفة مباشرة  ألن الروح، يرى األشياء بشكل كامل أو محض  الذي هو عين القلب :الفؤادس: 

 .النفسمختلف عن تأتي من عند هللا على مستوى 

 
 

 م9200 ص وزاري :بينها له ثالث معاٍن      : العقل (4
 .كاء / أو الوعي / أو إدراك النفس: الذ يدل بشكل غير محدد على مصطلح عاموهو  الذهن : -1

 ) غالباً يستخدم الفالسفة هذا المعنى( ملكة المنطق في النفس . -2
 .أعماق النفس حتى الجسم إلىالروح عبر القلب  يأتي من شعاع من المعرفةإ )وهو الذي يعنينا( : -3

 
 م2008 ص وزاري المعرفة العقلية س: المعرفة الروحية المتاحة لكل البشر: هي :

 
إذا شيبهنا النيور بالمعرفية والشيمس بيالروح والقمير بيالنفس واألرض بالجسيم، عندئيذ : س: مثال توضهيحي 

 ر ويرتطم أخيراً باألرضتشبيه العقل بشعاع النور في الليل يصدر عن الشمس ويرتد على القم يمكن

 
 )إشعاعات العقل(         س: بين مستويات العقل:

 .  )القلب(نعتبره )القلب(  بمستوى  العقل شعاع عندما يكون( 1

 م1420 ش وزاريوهذا اإلحساس:.   )إحساساً حقيقياً(نعتبره )النفس( بمستوى  شعاع العقل عندما يكون( 2

 .  بالمعرفة الشخصية ويزودنا -

 في الناس  .   ببصيرة عجيبة وفراسة ويزود المؤمنين -

وهذا معنى مصطلح  ( بـ )إبقائها في أذهاننا وفهمها ال إرادياً  تدبر األمور ويمكننا من -

 ." آليات لقوم يعقلون"يعقلون الوارد في القرآن 

 م2013ش +م9200 ص وزاري (  .)غريزة حيوانية فيولدالجسم( ) بمستوى شعاع العقل عندما يكون( 3

 
 عرف الغريزة :                                 س: 

 الغريزة الحيوانية: س: عرف 
 .اإلعجازية  التي يمنحها هللا تعالى لعقول جميع المخلوقات التي تحتاجها للبقاء هي المعرفة الفطرية

 
رع وهو يتكلم ، فمن يقود المرء سيارة أو يسير في الشاكيف تجيب عن التساؤل التالي : " عندما س: 

 يتكلم ومن الذي يقود ؟
 لها قيادة السيارة أو تحريك الساقين. فال يمكنإذا كانت النفس ترتكز على المحادثة من خالل الذكاء واإلرادة  -1

 لها طبيعة مختلفة . ألن المعرفة الروحيةأو القلب ال يمكن أن تكون الروح  -2

 الجثث ال تفكر الفرار من الدفن . ال يستطيع التفكير وذلك ألنليس الجسم ألنه  -3

 ميول األنا ورغباتها . ألنها تعتبروليس العقل الباطن  -4

 ) الغريزة الحيوانية (. المعرفة الفطريةشيء آخر . فهي وبالتالي هي جزء من النفس المشغولة بالحديث  -5

 
 العقل الباطن : س: 

 .ميول األنا ورغباتها 
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 م2010ش + م2008 ص وزاري                                  : الصالحة الرؤيا (5

الذين يواجهون مسألة شائكة  ألن المسلمين هي معرفة روحية تزود المؤمنين بمعرفة حقيقية )فسر(

 ( جزء من النبوة .46وهي جزء من ) / نهيرشدهم ما يفعلو كياالستخارة  من خاللهللا طلباً للرؤيا يدعو يستطيعون أن 
 

  م2014ص + م1120 ش وزاري لحة ليست مشهودة من قبل األنبياء فقط مثل* وهذه الرؤيا الصا

 المؤمنون العاديون من السجناء في السجن إلى الملوك .  بل يراها)إبراهيم / يعقوب / محمد( عليهم السالم    
 

 م2013ص + م2010ص + م0920 ش وزاري :س: اذكر شروط )الرؤيا الصالحة/االستخارة(
 حاجته حقيقية   -2                                                          مؤمناً   أن يكون المرء -1

 نية تقبل الجواب مهما كان.له  – 4    والدعاء كالتفكير واالستشارة يستنفذ الوسائل األخرى في حل المشكلة -3
 

  س: عرف أضغاث األحالم :          م5200 ص وزاري       :األحالم  س:عرف
 ذكريات يومه /وخياالته /وعواطفه /وحواسه الجسدية. تتضمن للمعلومات التي واستحضارعقلي  استرجاعهو  الحلم 

 

 *وقد بين الرسول أن الرؤيا من هللا والحلم من الشيطان / وليس كل المنامات رؤى فمعظمها أضغاث أحالم .  

 
 )عالمات الرؤيا الصالحة (      م2011ص + م9200ص وزاري س: بماذا تختلف الرؤيا الصالحة عن الحلم ؟

                                             وصفائهاشدة وضوحها  -1

 حدوثها في لحظات مباركة مثل وقت الفجر   -2

       أن يكون المرء في حالة استيقاظ بعد انتهائها     -3

 كاألنبياء والمالئكةإيحائها بعناصر مباركة  -4

                     يعتها غالباً طوال النهار تستمر طب -5

 تحدث لهدف يتسم بالرحمة كالبشرى / والطمأنينة. -6

 

 بالرؤيا الصالحة . س: بماذا عرف رسول هللا عليه الصالة والسالم المبشرات :

 
 مصادر المعرفة الثالثة من قصة أفالطون عن )سجناء في كهف(  : ملخص  س:

يعيشون في كهف تحت األرض منذ الطفولة ومقيدون ال يرون إال أمامهم ، والضوء خلفهم متوافر من  تصور مجموعة من الناس

نار بينها وبين السجناء دمى لها ظالل يرونها / فلو تحرك أحدهم ورأى الدمى ثم خرج للعالم الحقيقي ورأى النجوم والقمر والشمس 

   ومن خالل القصة نصل لتشبيه : مستعدون لقتله ألنه خالفهم الرأي / ثم رجع للكهف لوجدنا بعض المقيدين المؤمنون بالظالل
 الرموز )التمثيل( من قصة افالطون مصادر/مستويات المعرفة

 : (المعرفةالجسمية1

 :(المعرفة النفسية 2

 :(المعرفة الروحية 3

 الظالل 

 الّدمى 

 معرفة األمور الحقيقية )خارج الكهف(  

 
 : الرموز )التمثيل( من قصة أفالطونس:  القصة :س: التشبيه الموجود في 

 العالم الروحي )العالم الحقيقي( : 

 : )المرئي( العالم المادي )الشهادة( 

 قوة الشمس : 

 الناس الماديون )الكفار( : 

 األنبياء والرسل : 

 خارج الكهف 

 الكهف )السجن( 

 النار

 المقيدون باألغالل وال يؤمنون إال بالظالل 

 رأوا األشياء الحقيقية وحذروا سكان الكهف الذين 

 

 م1320 ش وزاريالثالثة : لخص مصادر المعرفة أعط مثاالً من القرآن يس: 
 :  في سورة األنعام قصة إبر اهيم عليه السالم الواردة في القرآن

 . معرفة روحيةرؤيته للشمس /   معرفة نفسيةرؤيته للقمر  /   معرفة جسميةرؤيته للكوكب  - 1

 وهي البراءة من كل شرك خفي والوصول لهدي هللا التام  معرفة حقيقية مطلقةثم وصل إلى  - 4
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  : المعرفة طبيعة : الثالث الدرس  
 

 الحقيقة :  ما طبيعةس: أوالً :      
أن الشيء الحقيقي هو حقيقي بشكل تام / وأن حقيقة الشيء موجودة  )وهذا يعني:(الحقيقة مطلقة بطبيعتها 

  .شكل مستقل عن المعرفة كلها ، ما عدا معرفة هللا ب

 

 :التفكير في شيء ال يؤثر في حقيقتهوإذا وجد شيء حقيقي فهو كذلك بغض النظر عما يقول أو يظن أي شخص فسر :  س:
 ألن هللا مصدر الحقيقة .

 

  يعتبر الكذب إساءة هلل تعالى : فسر : س:
 ق.ألنها إهانة لطبيعة هللا تعالى وهو الح

 

 ) ما طبيعة المعرفة : (    س: وضح معنى المعرفة :ثانياً :      

  تعريف الرأيالتي ليست صحيحة تماماً ليست معرفة ولكنها رأي فقط والمعرفة  /  هي معرفة الحقيقة(.) 

 

  :معظم ما يدرس في الجامعات هي وجهات نظر وتصورات ال تسمى حقيقة س: فسر :  
  وهي معرفة ناقصة. -3وليست أكيدة /  -2/  ة أو القد تكون صحيح -1 :ألنها

 

 س: كيف نعرف إن كان ما نعتقده الحقيقة أم ال / أو كيف نعرف أننا نعرف ؟ 
)عاقلة / تكون النفس  بشرط أنفي النفس بدرجات متفاوتة ، اليقين من خالل طبيعتها  الحقيقة تفِرضإن 

 { : يعني العلم الحقيقي يمكن أن يكون موجوداً عند اإلنسان.قال تعالى }وقل ربي زدني علماً  وعلى فطرتها(
 
 

 س: معنى الشك : ثالثاً :           
 هو عكس اليقين ويعني افتقاد اليقين وهو بحد ذاته ال يدل على شيء .

 
 

 س: مذاهب الشك:

 م2013ش + م1120 ش وزاريالسكبتيكية :  -1
ق.م(  80ساسي على الشك / وهي إغريقية األصل / تأسست )وهي أول مدرسة رسمية للفلسفة / ترتكز بشكل أ

فال بد للمرء أن يمتنع من والمنظوريات بالشكليات  " أن المعلومات قد تتأثر )رأيهم( :/ وقد جادل السكبتيكيون 

 الفكر، وينعم براحة البال". أمينالحكم على الحقيقة ، وعندئذ فقط يستطيع أن يكون 
 

  )إذا أتبع الشك بالبحث هل يمكن الوصول إلى الحقيقة :(       الشك كمنهج فلسفي : -2
أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى معرفة ، هي الشك في كل شيء حتى  الفرنسي )رينيه ديكارت(اقترح  أ(

 نكتشف شيئاً ال يمكن الشك فيه .

 .( شك في حقيقة العالم / وافترض أن الحقيقة وهم خدعه  كائن آخر ب

" أنا   م9200 ش وزاري:  مقولته المشهورةن اليقين الوحيد أنه كان يفكر حتى وهو يشك / وكانت ( استنتج أج

 . نقطة االنطالق للفلسفة بل حتى للمعرفة كلها أفكر إذاً أنا موجود"
 

 األنانة :  -3
رفة / وأن في الشك :  وهي إطالق الشك والسكبتيكية إلى نهاية متط البريطاني ديفيد هيوم الفيلسوفنهج هي 

/ وأن الحقيقة   بتعديلها وترتيبهااإلنسان ال يستطيع أن يعرف شيئاً ألننا ال نملك سوى تصورات، قامت عقولنا 

 قد تكونان غير موجودتين .  المعرفة الحقيقية والحقيقةوتصورها تبتدعها عقولنا مثل األحالم العادية لذلك 

 

 م1420 ش وزاري :  وصول للحقيقةس: سم اثنين من الفالسفة نهجوا الشك طريق لل

 منهج فلسفي الشك  صاحب مذهب (م 1650 - 1596عاش في الفترة )  فيلسوف فرنسي س: رينيه ديكارت :

 صاحب نهج األنانة (م 1776 -1711عاش في الفترة )  فيلسوف بريطاني س: ديفيد هيوم  :
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 وب  مذهب الشك( : س: وضح آراء الفالسفة في نظريات وآراء أهل الشك )نقد / عي
 متناقضة مع نفسها .   -3  منافقة   -2 غير صحيحة  -1كثير من الفالسفة آراء مذهب الشك وقالوا انها :   رفض        

 

 * وسبب تناقضها : * وسبب نفاقها :

 :  كانوا )ديكارت وهيوم(  بمن فيهممدارس الشك  أتباع أن

         ون شك بالجوع الطعام عندما يشعرون بالجوع د يتناولون -أ

  ./ ويصرخون إن عضهم كلبويهربون إن طاردهم ثور  -ب

حرقيي مثيل بأسيمح لهذلك العيالم بوجيود أنا أشك ولم يقل أحدهم :  -ج

 إبراهيم . النبي

أنفسهم  الفالسفة أتعبواأن هؤالء 

بكتابييية ميييا كيييانوا يفكيييرون بيييه ، 

آمنيوا بوجيود  ألنهم عنهوإخبارنا 

   أناس آخرين لفعل ذلك

 

 
 

 

 اليقين : معنى  رابعاً :   س:
 هو عدم االرتياب بشيء بشكل موضوعي   / وهذا يعني عادة أن الشيء صحيح.

 
 عندما يكون المرء : ذكياً / وعاقالً / وفاضالً.س: ما صفات النفس الخالدة التي ستواجه يوم الحساب : 

 
  جود :وذلك بسبب و       س: لماذا يقين الجسم أوضح من النفس ؟ 

/ ونقول جسم أخطأ العقل تفسيرها  حتى لومزيفة في الجسم السليم  وال تكون تعمل آلياً فهي  الحواس : -1

 سليم ألن الجسم المريض يمكن أن يخطىء كالمريض يحس بالحرارة بدون وجود دفء أو نار .

/  وسة ويسيء الفهمألن غير العاقل قد يصاب بالهل عاقالً الشخص  شريطة أن يكون آلياً يعمل  الذكاء : -2

 .ويمكن أن يكون المسن خرفاً 

 .وعلى صفائها الفطري/  النفس فاضلةأن تكون  شريطة آلياً تعمالن  اإلرادة والعاطفة : -3
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  ديين واألشرار لألشياء :  اقارن بين محبة النبي وبين محبة الناس الع س:

 نفوس األنبياء فاضلة / وعلى صفائها وفطرتها /   ألن الح عندما يرغب نبي في شيء ما ، فهذا الشيء ص

 وألن هذا الشيء نبيل وجميل .

 األشياء السيئة ويرغبون فيها . اأما األشرار والناس العاديين يمكن أن يحبو 

 
  م2015 ش + 2011ش + م2010ش + م0920 ش وزاري

 )مرتبة تصاعديا(الدين     درجاتيوازيها :      )مرتبة تصاعديا(درجات اليقين         س: 
 م2014 +2013+1020 ص وزاريعلم اليقين :  (1

وهو أن تعرف شيئاً حقيقياً بيقين النفس فقط / 

 م1220 ش وزاري          وليس بيقين القلب.

وهو االستسالم والخضوع هلل دون إيمان  اإلسالم :( 1

 عميق .

 عندما تبدأ النفس بالنظر بعينها عين اليقين : (2

 لثة )القلب(الثا
 وهو الذي يتعدى العقل ويصل إلى القلب . اإليمان :( 2

 عندما يكون المرء مغموراً بالحقيقة حق اليقين : (3

  )اليقين المطلق( بشكل تام كالذين انتقلوا لآلخرة 
يكون العبد مغموراً   م9200 ص وزاري اإلحسان:( 3

 ومذهوالً تماماً كأنه يرى هللا تعالى .
 
 
 

 اليقين المطلق:  س : مفهوم
 )حق اليقين(.مغموراً بالحقيقة بشكل تام كالذين انتقلوا لآلخرة   عندما يكون المرء

 .على الوقائع العادية  وليسمعرفة الحقيقة المطلقة / وفي معرفة الحقائق الكبيرة الدينية   :فيويمارس 

 

 ونتوكل عليه . أن نعرف أن هللا موجودخامساً :     س : اإليمان بالمعنى العام : 

 

 وهو اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ولقائه ورسله وبالبعث اآلخر.درجة من هذه المعرفة  س : اإليمان بالمعنى الخاص:

 
 

 م2013 ش وزاري: وقد يكونوا نوابغ  س: فسر : تمتع بعض الكفار والملحدين بذكاء متطور

 يئات :س: فسر : يقوى اإليمان بالصالة وفعل الخير وتجنب الس
فقد يكون اإليمان ال يعتمد فقط على الذكاء  بل يعتمد على )حالة نفس المرء /  وأعماله السابقة طوال حياته ( ألن 

 .ذكياً وكافراً / وقد يكون بسيطاً وإيمانه قوي 

 
 كيف يقوى اإليمان :س :

 .بالصالة / وفعل الخير / وتجنب السيئات

 
          كيف يزداد اإليمان وينقص ؟ س: 

ألن القلب كالسراج والخطيئة كالصدأ على ذلك السراج ، حسب أعمال اإلنسان إن كانت حسنات أو سيئات 

 واألعمال الحسنة هي المادة المزيلة للصدأ )السيئات( واإليمان هو نور ذلك السراج .

 
 م1220 ش وزاري: الكالم في الدين وحده ال يفيد:  س: فسر

 سيئاً إلى جيد من غير أفعال صالحة .ال يغير أمراً ألن الحديث 

 
 س : أنواع القلوب كما ذكرها الرسول  :   

 يمان ونفاققلب فيه إ مصفح: -4     قلب منافق منكوس: -3   قلب الكافر أغلف: -2   قلب المؤمن أجرد: -1
 

 س : تعريف  الّران : 
 ل قلبه وإن عاد تزيد فيه حتى تعلو قلبه .ُسـقـ فإذا تاب واستغفرإذا أخطأ العبد نكتت في قلبه نكته سوداء 
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       المتعددة المعرفة نماذج : الرابع الدرس
 

 م1420ص  + 2011ش + 2008ص وزاري نماذج المعرفة: وضحس: 

 أمثلة عليها خصائصها / صفاتها / تعريفها المعرفة )نوع( نموذج

 المعرفة العلوية: -1
 م1220 ص وزاري

تأتي من اإليمان ألنها يقين وحق اليقين الوحيدة التي  تمنح عين ال

 .والدين / وتنغرس في القلب والروح 
 الحقائق الدينية الكبرى

 المعرفة األكيدة: -2
 م9200 ص وزاري

ترتكز على المعرفة  ألنهاوهي الوحيدة التي تمنح علم اليقين 

وعلم  الرياضياتك)  أو من الوحي  المنحدرة من طبيعة هللا 

 واحد يعكس وحدة اإللهية (  ) والحتميات كالموت (. : الرقم الحساب

 المنطق -1

 العلوم اإلسالمية -2

 من حيث المبدأ

 المعرفة التجريبية:-3

 )الظنية(

هي أساس العلوم الحديثة / والتكنولوجيا الحديثة كلها / وال تعتبر 

 :  )علل(معرفة على اإلطالق 

 ألنها ليست أكيدة بطبيعتها . -أ    

 ن صحيحة أو ال تكون )ومستحيل معرفة أيها (قد تكو -ب    

 العلوم الغربية  -

 والتكنولوجيا الحديثة  -

 

 

 م1220ش وزاري /  يقع بين قاعدتين تنبثقان من طبيعة هللا هما :) مثال على المعرفة األكيدة( أوالً : المنطق :
 ( قاعدة الثالث المرفوع  2( قاعدة التناقض  /  1

 

 مثال / وقولها / وتعريفها نصها س: قارن بين :

( قاعدة 1

 التناقض :

 

في وقت أن يكون :صحيحاً و خاطئاً  ال يمكنالشيئ  

/ وال يمكن أن يكون له صفة ووجود وال  ومقدار واحد

 تكون في وقت واحد .

"أنا في األردن":  صح أو 

 وليس االثنين معاً .خطأ 

 ( قاعدة الثالث 2

 المرفوع:

وليس شيء  صحيحاً أو خاطئاً ا إم يجب أن يكونالشيئ 

 / وإما له صفة ووجود أو ليس له وليس شيء آخر . آخر

"أنا في األردن":  صح أو 

 شيء آخر وليس خطأ 
 

 

 :   قاعدة صحيحة قاعدة التناقض س : فسر: 
 ألن الحقيقة تأتي من الحق. مطلقية الحق/ وتعكس  مطلقية الحقيقة: ألنها تؤكد 

 
 م1120 ص وزاري:   قاعدة صحيحة  لث المرفوعالثا قاعدةس : فسر: 

 الظاهر والباطن.ألن هللا هو الحق  / وتعكس النهائية الحق ) أي ال يوجد احتماالت أخرى( ألنها تؤكد ال نهائية الحقيقة

 
     م2013 ص وزاري المنطق على المفاهيم غير المحددة مثل الصلع : س : فسر: ال يمكن تطبيق قاعدتي

 وتحتوي تناقضاً داخلياً .  /   وغير محددة/ وغير واضحة  قد تطرح أفكاراً ال معنى لها  :مصطلحاتألن هذه ال

 
 س: اذكر مثاالً على المصطلحات غير الواضحة التي ال يمكن تطبيق قاعدتي المنطق عليها :

 ال يمكن القول فالن أصلع أو غير أصلع ألن بعض الناس قد يقع في الوسط.

 
 م1020 ص وزارينباط ، موضحاً اإلجابة بمثال : س : عرف االست

 

 هو استخدام مقدمتين منطقيتين من أجل بناء خاتمة .   مثال:

 / النتيجة : الخاتمة المقدمة الثانية المقدمة األولى

 فالن سوف يموت في النهاية نسان يموت في النهاية كل إ نسان إن فالناً إ  -1
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 الثالث المرفوع  والتناقض  /  قاعدتي المنطق :    ه االستنباط : س : ما األساس الذي يعتمد علي

 
 القياس واالستنباط.    : هي مناهج المنطق س : ما 

 
 

 عرف المنطق:س:                 )صفاته( عدد خصائص المنطق :  س: 
كلياً على  ألنه يعتمدليس علماً وليس جزءاً من الذكاء  أساس التفكير/ووسيلة للتفكير الموضوعي/ 

 ألنه يرتب األفكار كآلة الغسيل . وهو علم االستدالل الصحيح/  الطروحات األولية التي تبنى عليها الخاتمة

 
 مهمتان جداً للمعرفة : قاعدتي المنطق س : فسر :

 ألن المنطق هو أساس التفكير الموضوعي / وأساس التفكير.

 

 
 

 م2008 ش يوزارس : فسر : ال يتعارض المنطق مع الدين ؟ 
وإذا استخدمت يكن لصالح الدين /  طروحات صحيحة: فإذا استخدمت  المنطق أداة محايدةألن  -1

 . فيكن ضد الدين طروحات خاطئة

 الدين . تخدم طبيعة الحق فهيتعكس صالحة  قواعد المنطقألن  -2

 حسب الطروحات األولية. تساندها أو تكذبهااذا استخدمت في العلوم التجريبية قد  قواعد المنطقوألن  -3

عدم وجود  ويستحيل فرضتوجد الحقيقة أو ال ،  فإما أن/  حسب قواعد المنطق يتطابق المنطق مع الدين -4

فالمنطق  ،وهذا تناقض نفسي /  وجود حقيقة واحدة: وهي عدم وجود الحقيقةحقيقة ألنه يفترض على األقل 

 .ألن الحق هللبالضرورة للحق  وجود هللا تعالى من خالل الوجود بحد ذاته يبين

 
 األورجانون : س: عرف 

 اآللة ، إذ يعتقد أن المنطق آلة . والتي تعني( The organonسمى أرسطو أعماله في المنطق أورجانون )

 
 رسطوأ :  س: العالم الذي بدأ دراسة الكثير من العلوم الطبيعية وأسس لها هو

 
 سيد المنطق (ق.م322-384ي الفترة ) عاش ف إغريقييوناني فيلسوف  س: أرسطو :

 
 :  س: وجه الشبه بين أفالطون وأرسطو حول المنطق

إال أجاب عليه / ولهذا  وال سؤاالً إال درسه  لم يترك علماً كالهما ألن الفلسفة والعلوم  أبوي. كالهما 1

         م1520 ش وزاري  قيل الفلسفة الحالية ما هي إال شروحات على أعمالهما .

 )إغريقيان(  يونانيان. كالهما 2

 خلق كل شيء في الكون .وأنه هللا واحد أحد /   وأن النفس خالدة /  أنآمن . كالهما 3

 
 : س: وجه االختالف بين أفالطون وأرسطو حول المنطق

 دراسته وشكل المنطقعن مبادىء من عبر  أولألنه )علل( سيد المنطق ومؤسسه أرسطو  لقب. 1

 م2010ش+2008ص

 .في سورة الكهف  االسكندر العظيم )ذو القرنين( المذكور لملك مقدونيا ومعلماً خاصاً طون / أفال أرسطو تلميذ .2

 م1220 ش وزاري بشروحات فلسفية أرسطو/ أما  بحواراتعن نفسه  عبر أفالطون. 3

بها  واستعان ،( كرموز ألفكاره  وهي الخرافات واألساطير) لم يستعن أرسطو بالميثولوجيا اإلغريقية. 4

 أفالطون
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 س : هل يمكن تفسير كل شيء ماديا ؟ 
  نفي وجودها نلبعدها عنا ال التي ال نراها سماك األفمثال /  غير موجود  نراهليس كل شيء غير ملموس أو ال . 

 والماديين الذين يفسرون التاريخ تفسيرا ماديا يقعون في أخطاء ومغالطات كبرى ألن ليس كل شيء يفسر ماديا. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 حيث المبدأ / ومرتبطة بالتجربة( .)مثال على معرفة أكيدة من  ثانياً : العلوم اإلسالمية :

 

 الحضارة اإلسالمية  . ازدهرت في ظلمتنوعة معارف وعلوم هي    : ( العلوم اإلسالمية س:)تعريف

 

 
 بين نظرة الغرب لإلسالم : س: 

نظام / ومجتمع / وحضارة / وألنهم نظروا لإلسالم أنه : عدو/ تجاهل ارتباطه بالتاريخ الخاص به 

 (.15 – 8( سنة في إسبانيا بين القرن )800ومثال ذلك التقليل من شأن ) وإيمان غريب   /  

 
 ن العلم :س: بين موقف اإلسالم والرسول م

 شجع على اكتسابه واعتبره فريضة . - 1

 اعتبره أحسن أعمال الحياة ويبقى أثره بعد الموت  - 2

 " أنتم أعلم بأمور دنياكم " : أقر أن المعرفة الدنيوية والتجريبية ليست من اختصاصه فخاطب أهل المدينة  – 3

 

 

الغربية من وجهة نظر األمير تشارلز  على الحضارة( األندلس) إسبانيا اإلسالمية إسهاماتس: بين 

 ؟)ولي عهد برطانيا( 

 س: كيف استفادت العلوم الغربية الحديثة من العلوم اإلسالمية ؟
 .واليونانية المعرفة الكالسيكية حفظت   -1

 الثقافة اإلغريقية والرومانية  . ترجمت  -2

 (والعمارة  والطب / الصيدلة /و طورت العلوم في مجاالت مختلفة مثل )الرياضيات / والفلك / -3

 أسهم )ابن رشد / وابن زهر( و )ابن سينا / والرازي( في دراسة الطب وممارسته . -4

 

 
  )مميزات العلوم اإلسالمية (م2015 ص +5200 ص وزاري:التي تميزت بها العلوم اإلسالميةاذكر أبرز المعالم س: 

 إما حب العلم  -أ   م2012 +1020ص هي: ثالثة دوافعتم النهوض بها بالتقوى بأحد  .1

 ومعرفة أفضل بخلق هللا  -ب

 البشر ) وكسب الثواب(.مصلحة  -ج

 ./ بل يتذكرون أن هللا خالق العالم / وله في العالم إعجازلعالم بمعزل عن هللا أو الغيب أو المالئكة للم ينظروا  .2

لم تدع علوم الطبيعة أنها تستطيع كشف أسرار وليس حدث بيولوجي / لذلك /  يعتبر اإلنسان خليفة هللا في األرض .3

 اإلنسان ولذلك وهب كل إنسان إرادة حرة وبقي موضع احترام وتقدير .

المصدر يقرأون القرآن كونه لم يدع العلماء المسلمون أنهم يعرفون من خالل ملكاتهم المنطقية فقط ، بل كانوا  .4

 .قة وحتى يبارك هللا عملهم لنيل الحقي ويقومون باالستخارة/ األول لعلم اليقين 

 

 
 

 :ها أسست على مبادئ مختلفة تماماً قادت العلوم اإلسالمية تاريخياً إلى العلوم الغربية الحديثة مع أن:س:فسر
 لم تقدم علماً مبنياً على مبادئ خاطئة ألنها  -1

 ولم تضر اإلنسان . -2
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 اإلسالمية كانت نوعاً من المعرفة :العلوم : فسرس: 
 ا قدمت الكثير من الحقائق والنظريات مثل )الفلك والرياضيات( وطورتها . ألنه -1

 ولم تقدم علماً مبنياً على مبادئ خاطئة  -2

 ولم تضر اإلنسان . -3

 
  )مثال على المعرفة التجريبية والظنية في طبيعتها (: ثالثاً : العلوم الغربية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة  :

 
 :( سنة 6000م( ولمدة )1800ير التكنولوجيا كثيراً في حضارات العالم المتقدمة قبل عام )س: فسر : لم تتغ

 ) النار / الدوالب / البناء / التجارة ...( زمن الفراعنة وسومر القديمة .ميع نفس المظاهر التكنولوجية مثلفقد كان للج -1

 مرة أخرى . كانت الحضارات تزدهر لفقدان بعض العلوم ثم يعاد اكتشافها -2

 س: وضح معنى العلمانية: 
عندما بدأ اإليمان بالمسيحية  م(16ظهرت في أوروبا في القرن ) هي حركة/ و أول من صاغ مبادئها فرانسيس بيكون

 .التجارب المادية ، ومراقبة نتائجها ، وابتكار النظريات ومبنية على :لم /افصل الدين عن العل وظهرت /يضعف 

 

 .)فرانسيس بيكون(  االنجليزي     م1220 ص وزاري  سمياً مبادىء الحركة العلمانية  :أول من صاغ رس: 

 
 

 س: فكرة فرانسيس بيكون التي نشرها عندما صاغ العلمانية : 
ولكنه قصة تقدم من األسوأ  –كما ورد في الكتب الدينية  –يقول : " إن التاريخ وخاصة تاريخ العلوم لم يكن دورياً 

 "  .ومن البساطة للتعقيد  إلى األفضل
 

 

 أول من صاغ رسمياً مبادئ العلمانية  (م1626 -1561عاش في الفترة)  انجليزي س: فرانسيس بيكون :

 

 

 

 س : نتائج الحركة العلمانية:  

 س: أثر التقنيات التي كانت ثمرة العلم الغربي الحديث على العالم :
 ،فأصبح لديها )كهرباء/قطارات/سفن بخارية/أسلحة ثقيلة (بريطانيا  في  ثورة صناعية قيام م (19نهاية قرن ) – 1

 .ما تبقى من العالم  لغزو ثالثة أرباعاالقتصادية والعسكرية  استخدموا هذه الميزاتثم 

)الهاتف / واألفالم / والتلفاز / والسيارات /والطائرات / والقنابل الذرية /  تم اختراع ( 1950عام )  – 2

 في ) الفيزياء / إنتاج الطاقة /الزراعة /الطب (. واكتشافات ضخمةوالغواصات (  والصواريخ /

 قبل نهاية القرن العشرين :  – 3

 الحاسوب / والفضاء / واالنترنت  / والهندسة الوراثية . شملت االكتشافات -أ 

 .إلى ثقافة علمانية شائعة في كل أنحاء العالم مما أدى -ب 

 . داوة دية كالبوقضت على أنماط الحياة التقلي  -ج 

الشعوب عليها مثل : ) المالبس الغربية /  مما أدت إلى إدمان غمرت كل سكان األرض بمنتجاتها -د 

 والكوكاكوال / واألطعمة السريعة / وأفالم هوليود... (
 

 

 

 
 

 آالف سنة قبلها : 6عام ماضية تغيرات أكثر مما شهده خالل  200فسر : شهد العالم خالل س :
والثقافة العلمانية واإلدمان على / اإلنترنت  واالكتشافات مثلالتي كانت ثمرة العلم الغربي الحديث /  تبسبب التقنيا

 منتجات الغرب.
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 : بالرغم من النجاح الهائل للمنتجات الغربية ال يمكن القول أن العلم الغربي الحديث ) علم يقين (؟ فسرس: 
 رفة .على مبادئ عليا للمع لم يكن مبنياً ألنه  – 1

 .وليس حب الخير للناس والمعرفة بسنن هللا في الكون فقط زيادة المال والسلطة هاتقودها دول وشركات هدف – 2

  تجارب مبنية على التجربة والخطأ .  على نتائج  نظرياتها قائمة – 3
 

 

 م1420 ش وزاري :طأوإنما يقوم على التجربة والخ علم يقين ليسأن العلم الغربي الحديث س: اذكر أمثلة تؤكد 

( عام كالم منزل حتى تم تصنيع التلسكوب فلوحظ عدم صحة  200كانت قوانين نيوتن ألكثر من ) -أ 

قواعد نيوتن في حركة كوكب عطارد مما أدى إلى إعادة النظر في قوانين نيوتن فاتضح  أنها لم 

 تتضمن حقيقة األشياء .
 

شكل خط مستقيم فافترض أنها سبب الخط ( نقطة يمكن وصلها على  100لو أن أحداً وجد )   -ب 

المستقيم / وهذا يبدو أمر منطقي وصحيح / ألن العالم اخترع تقنيات ناجحة / ولكن ال يعتبر هذا 

األمر صحيح دائماً ألن الطبيعة معقدة فال يمنع وجود خط مستقيم من مائة نقطة أو حتى ألف نقطة 

 ثم يبدأ بالتعرج على سبيل المثال .
 

 

 لم االنجليزي )أيزك نيوتن ( الذي يعتبر ) أبو العلم الحديث( علل: س: العا
 ألنه اكتشف التفاضل والتكامل في الرياضيات / وقواعد الحركة الكونية وأشهرها )قاعدة الجاذبية ( .

 
 

 م1020 ص وزاري أبو العلم الحديث (م 1727 -1642عاش في الفترة ) انجليزي س: آيزك )اسحاق( نيوتن:
 

 

 

 : هل العلم الحديث وثماره أمر جيد أم سيء للبشرية ؟س 

 س: القوى العظمى للعلم الحديث هل حققت خيراً أكثر أم شراً أكثر :

 م 2015 ش + 1020 ش وزاري جيد للبشرية في أمور ) اإليجابيات ( : –) أ ( 
 أنقذت حياة باليين البشر من خالل : األدوية / الزراعة المحسنة . – 1

 . أسهل وأسرعت السفر والتنقل والحصول على معلومات جعل – 2

 جعلت الحياة بشكل عام : أطول / وأكثر صحة / وغنى /وأسهل . – 3

 أكثر حرية وتسلية لمعظم البشر في العالم . جعلت الحياة – 4

 
 

 م1320 ش وزاري سيء للبشرية في أمور )السلبيات ( : –) ب ( 
 أنتجت أسلحة الدمار الشامل   –1

 قضى على حياة ماليين البشر في الحروب.  – 2

 لوثت البيئة – 3

 جعلت الناس أسوأ خلقاً  – 4

 زادت معدالت الطالق والخالفات االجتماعية   – 5

 .من حرية اإلرادة  وّجردته أربكت اإلنسان -6

 ب / الصداقة.بادة/الدين/العائلة/الشرف / الحالتي تعطي معنى للحياة مثل:الع أبعدت البشر عن األمور -7

 
 
 

 م1220 ش وزاري س : فسر: اكتساب العلم الغربي الحديث واجب على الجميع :
 ألنه ضرورة البقاء .  – 1

 عن نفسها ضد اضطهاد األمم األخرى .تواكب األمم العلم والتقنيات الحديثة وتمتلك الثروة والقوة للدفاع لكي و – 2
 

  تم بحمد اهلل
 تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد                أ. حسين المسالمة  :    مع
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   : اإلسالمية األخالق : األول الدرس
 

    فسر : األخالق غير منفصلة عن الحياة :س: 

  وإيجابية .أسلبية ألن أفعالنا لها تأثيرات ثابتة   

 اآلخرين . غير في حياتنا وحياةة قد توألن بعض القرارات األخالقية والمواقف السلوكية خطير 
 

 س: فسر : وصف هللا الرسول بقوله " وإنك لعلى خلق عظيم " :
 ألهمية األخالق في حياة اإلنسان .     

 

 / الدين / والِخْلقة بمعنى الفطرة. / المروءة السجية    س: مفهوم األخالق لغة :أوالً :    

 
 

 م1220 ش وزاريس: المعاني التي يمكن استخالصها من مفهوم ) األخالق( : 
 (1) طبيعة )  تناسقةوممستقيمة يعية في خلقة اإلنسان الفطرية /  الصفات الطب -1

 (2طبيعة)) صبحت عادة في السلوكالصفات التي اكتسبت / وأ -2

 جانبا سلوكيا ظاهرا -ب     جانبا نفسيا باطنيا     -أ: م2008 ص وزاريلألخالق جانبين  -3

 

 )مفهوم األخالق في اإلسالم(        م2008 ص وزاري    خالق :س: بماذا حدد اإلسالم مفهوم األ
ليحقق الغاية من  وتحديد العالقة بغيره  يحددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسانسلوك اإلنسان / نظم تمبادئ وقواعد   

 وجوده  )وهي عبادة هللا(.
 
 

 م2012ص + 1120 ش وزاري س: أقسام األخالق:ثانياً :   
 .وهي األخالق التي تظهر في الناس منذ والدتهم  لفطرية :( األخالق ا1)

 

البيئة الطبيعية  /أو االجتماعية /أو : وهي التي تكتسب من م2014ص + 1320 ش وزاري( األخالق المكتسبة: 2)

 من توالي الخبرات والتجارب
 

 م0112ص + 9200 ش وزاري :قابلة للتنمية والتوجيه والتعديلالفطرية  األخالقفسر : س: 
 وتكرار الخبرات(بـ)التدريب/ والتعليم / لتقويمه وتعديلهألن المولود يولد على الفطرة )أي لديه( استعداد فطري 

 

 فسر قول النبي :" ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ":س: 
 .عليم / وتكرار الخبرات(بـ)التدريب/ والت لتقويمه وتعديلهاستعداد فطري  أي لديه

 
 ما العالقة بين األخالق الفطرية والمكتسبة : س: 

  األخالق تشبه المهارات الحركية والعضلية :ألن  )علل(الكتساب األخالق البد من وجود االستعداد الفطري 

/   والتعليم(بـ )التدريب فالعضو الذي لدية استعداد فطري الكتساب مهارة معينة يمكن إكسابه هذه المهارة  -

 بـ )التدريب والتعليم( والعضو الذي ليس لديه استعداد فطري الكتساب مهارة معينة اليمكن إكسابه إياها 

وينطبق ذلك على األفراد فمن ال يملك االستعداد الفطري الكتساب خلق من األخالق فمن الصعب أن  -

 يكتسبه بأية وسيلة من الوسائل.  

ثانيةالوحدة ال  

ققاألخالاألخال  
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 يات( التربية األخالقية اإلسالمية:ما )أهداف /غا س:ثالثاً :  

  : مفتاح للخير ومغالق للشر( شخصية بأنّه : وقد حدد الرسول ) ( تكوين اإلنسان الخير الصالح :1

 .   / ويزيل العراقيل أمامه يسعى إليه / ويأمر به  :مفتاح للخير -أ

 .يبتعد عن ارتكاب الشر: ومغالق للشر -ب

   / واآلخرة(. ( تحقيق سعادته في ) الدنيا2

 / واستغالل أموال الناس . منها : العدوان / والتسلط( نزع شرور النفس البشرية : 3
 

 :    بين كيف يكون اإلنسان مفتاحاً للخير مغالقاً للشر  س:

  س: بين األعمال التي توصل اإلنسان إلى سعادة الدارين :
   م1420 ص وزاري.  يل أمامه / ويزيل العراقيسعى إليه / ويأمر به  :مفتاح للخير -أ

 .يبتعد عن ارتكاب الشر: ومغالق للشر -ب
 

 س: ما طريق سعادة اإلنسان وطريق تعاسته :     

األخالق  )ألن(قرر اإلسالم أن حسن األخالق طريق سعادة  اإلنسان /  وأن سوء األخالق طريق تعاسته  -1

 ئة تحمل في طياتها أسباب التعاسة والشقاء.الحسنه تحمل في طياتها أسباب السعادة  / واألخالق السي
 يؤدي إلى:  التعاسة والشقاء. وانعدام السعادة: الصحة الكاملة نفسياً وجسمياً /   أسباب السعادةمن  -2

 
 س: ينتج عن سوء الخلق :  

 سقم البدن . -كثرة الهم       ج -تعذيب النفس       ب -أ

 

 ما نتائج كثرة الهم : س: 
 تعذيب النفس  / والتعاسة والشقاء .و / سقم البدن

     

 : هي نوعان م 2015 ص +1320 ش وزاري المقصود باألمراض الروحانية : س: 
 . مذمومةعادات و  اعتقادات باطلة  / وهي نوعان : سوء األخالق / وهي أمراض خاصة بالنفس

 

 ألنها ال تشفى بغير هذه المبادئ.حانية :لعالج األمراض الروس: فسر : بين هللا لنا ما جاء في القرآن من مبادئ 

 
 س: فسرقول الرازي :القرآن الكريم  شفاء لألمراض الروحانية واألمراض الجسمية؟    

فيه أن القرآن مشتمل على تفاصيل األمراض الروحية / ويعرف مفاسدها / ويرشد إلى األخالق الفاضلة / 

/ وليس معنى ظاهرا وباطنا  راض إذا التزم بها الناس من المبادئ التي تكفي لوقاية الناس من تلك األم

 يق المكتوب من اآليات .لالشفاء القراءة على المريض أو تع

 
 )فسر(؟  درجات حسن الخلق باالرتقاء فيس: ربط الرسول االرتقاء في مراتب الكمال اإليماني رابعاً : 

 بواعث نفسية واحدة .باإليمان / وظواهره / وآثاره ب مرتبط األخالقي  ألن السلوك

 
 إذعان للحق واعتراف به / وهو عمل أخالقي كريم / وهو عكس الكفر بالحق الذي هو دناءة خلقية . س: اإليمان :

 
 

 م1320 ص وزاريس: ما القواعد التي تنظم عالقة اإلنسان بربه وعالقته باآلخرين:  
 )معيار اإلخالص هلل(.  والرياء والمصلحة عن النفاق يكن مخلصا / بعيدااتق هللا حيثما كنت : ظاهرا وباطناً ف -1

             فتمحو أثرها عند هللا. منهج إصالح وتقويم / أتبع السيئة الحسنة تمحها :  -2

 .ومعاملتهم بالخلق الحسنمع اآلخرين  : هذا منهج عام لسلوكهوخالق الناس بخلق حسن  -3
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  الفرد وبناء اإلسالم : الثاني الدرس  
 

 :أهم النتائج المترتبه على الشرور الهدامة للنفس البشرية؟  س
 انتشار الرذيلة   -3/      ضياع الحقوق   -2/        فقدان األمن    -1

 خراب المجتمعات. -5/        تفشي األمراض الفتاكة.   -4

 
 م2010 ص + م2008 ش وزاريس: معنى تزكية النفس:   أوالً :      

 نزعات الشر واإلثم / وتنمية فطرة الخير فيهاهي تطهيرها من 

 
 س: كيف تكون استقامة الفرد باستقامة أخالقه؟

 س: كيف تكون تزكية النفس :
 والفجور بالتقوى ، والبعد عن المعاصي/ ويتم ذلك تطهيرها من نزعات الشر واإلثم / وتنمية فطرة الخير فيهاب

 
 غمس النفس في المعاصي . س: معنى الفجور :

 
 م1420 ش وزاري فسر : أولى اإلسالم عناية فائقة لتزكية النفس وتهذيبها :س: 

 فوائدها      : س: فسر: دعا اإلسالم إلى تزكية النفس
لغرس فضائل األخالق فيها  /   تصبح النفس صالحةلبتطهيرها من الشر واإلثم وتنمية فطرة الخير فيها 

 (.فيها  تفجر منابع الخيرلتهيئة المناخ النفسي ولتهذيب طباعها  /  و

 
 م 2015ش +2013 ص + 2010ش + م2008 ش وزاريس: عناصر بناء الفرد الخير:  ثانياً :     

 يلتزم الخير ويحققه بين الناس / ويجتنب الشر ويبعده عن الغير .: ) في النفس البشرية( ( تكوين روح الخير فيه1

  ما يحب أن ينظروا إليه / ويحب اإلنسان ألخيه ما يحب لنفسه.ينظر للناس ك( تكوين روح األخوة اإلنسانية: 2
 مثل : إقامة الملك عبدهللا الثاني مستشفيات ميدانية في أماكن الصراع في العالم.

في جسم المجتمع / فخلل في عضو يؤثر في كل  اً ر نفسه عضويعتب( تكوين وعي بوحدة الحياة االجتماعية:3

 لمجتمع ()الرابط بين الفرد وا الجسد.

 .( تكوين روح الخضوع للنظام األخالقي4

 
 )أثره(     :الخضوع للنظام األخالقي إلى ماذا يؤديس: 

 توجيه الطاقات لخدمته.  -/ د سيادة األمن فيه    -رابطه   /   جوحدته وت -تماسك المجتمع  /   ب -أ      
 

 النظام واالنتظام قوة في المجتمع:فسر : س: 
 يوجه الطاقات البشرية لخير المجتمع   ألنه  -أ     

 وألن النظام السياسي جزء من النظام األخالقي. -ب    

 
 

 س: أوجه الخضوع للنظام األخالقي:
 وجوب طاعة ولي األمر -أ

مما لتالفي التعسف في استعمال الحق   م5201ش +2011 ش +2008ص وزاري )علل(وعدم جواز استيفاء الحق بالذات -ب

 وتشوية النظام األخالقي اإلسالمي. -2إلحاق الضرر باآلخرين  /        -1   يؤدي إلى:

 
 م1320 ش س:فسر:ترك النظام اإلسالمي لولي األمر)النظام السياسي ومؤسساته( القضاء بين الناس:

 ( ورد الحقوق ألصحابها .2ألنه المسؤول عن تنفيذ القضاء      (1
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 واقرأ قضية للمناقشة. 50راجع الكتاب صفحة       م9200 ص يوزار ميكافلي . س: مؤلف كتاب األمير هو:

 
 2015ص +2014ش+2012ش+2010ص+م2008شتمثلها: ات األخالقية التي حث اإلسالم علىس: السمثالثاً:

  ( التصديق بيوم الدين .1

 ( رعاية األمانات والعهود.   2

 ( حفظ الفروج عن المعاصي .3

 .  كالفقراء والمساكين ليشعر بواجبه نحو الجماعة  ها( تأدية الحقوق المالية ألصحاب4

 ( التفاؤل والبهجة ليشعر بالسعادة .5

 ( حسن الصلة باهلل: من خالل المداومة على الصالة .6

 ألن كتمان الحقيقة يضيع الحقوق . ) علل:(( القيام بالشهادات بصدق كما أمر هللا 7

   م9200 ش وزاري لتكافل االجتماعي .( التسامح والتعاون بين المسلمين لتحقيق ا8
إما أن تقضي أو  ةأفضل ، بعكس الجاهلي في الدَّْينوالمسامحة إمهاله إلى وقت اليسر / والمدين  عدم مضايقةمثل: 

 تربي امتثاالً لقوله تعالى } وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة{.

 
 م2014ص + 2013ش + 9200 ش زاريو مظاهر مكارم األخالق في اإلسالم:عدد س: رابعاً :     

 حب الحق وإيثاره                   -3الرحمة                       -2الصبر                       -1

 سماحة النفس -7        الدافع الجماعي -6قوة اإلرادة                    -5محبة اآلخرين               -4

 
 م1120 ص وزاري اره :س: عدد مضامين حب الحق وإيث

 العدل    -3                    األمانة     -2                 الصدق وعدم النفاق   -1

 االعتراف بالحق واإلذعان له -6           الرجوع إلى الحق -5               التواضع وعدم التكبر   -4

 
 م1320 ص وزاريمعنى حب الحق وإيثاره :  س:

 ذائل سلوكية تضر بالمجتمعاتفضائل عظيمة خلقية وسلوكية/وعكسه حب الباطل وينتج عنه ر هعنهو خلق ينتج 

 

 س: علل : دعا اإلسالم لالعتراف بالحق واإلذعان له : 
 ألن جحود الحق مع العلم به انحراف قبيح ال تقره األخالق اإلسالمية .

 

 . واقع والحقيقةهو قول الحق المطابق لل م0920 ص وزاري معنى الصدق :س: 

 
 س: فسر: قلوب المسلمين سليمة وغير مريضة :  

 بعينه .  (النفاق )وعكس ذلك هو -ب         /     ألنهم يقولون الحق بألسنتهم وقلوبهم  -أ     
 

 

 س: فسر : النفاق انحراف خلقي في حياة الفرد :
 ون في األرض بأقوالهم وأفعالهم .ألن المنافقين في قلوبهم مرض خلقي هو السبب في سلوكاتهم فيفسد

 
         م1520 ش وزاري  :   عناصر وعيد هللا للمنافقينس: ما هي 

    لهم نار جهنم خالدين فيها.   -أ

 مطرودون من رحمة هللا   -ب

 داخل أنفسهم. عذاب مقيملهم  -ج
 

 م1020 ص + 2008ص وزاري    س: معنى العدل :

 .  م1220 ش وزاري كان الميزان رمزا للعدللذلك  / / دون زيادة أو نقصانهو إعطاء كل ذي حق حقه       
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 حق . به خلق ثابت في النفس / يعف به اإلنسان عما ليس له  م2011ش + م2008 ش وزاري  : س: معنى األمانة

 

 هو فضيلة دعا لها اإلسالم وحث على التزامها .   معنى الرجوع إلى الحق : س: 

 
 م2008 ش وزاري معنى الكبر :س: 

 وهو شعورالمغرور بـاالستعالء الذاتي على األقران / والرغبة بإشعار اآلخرين باالمتياز عليهم.      

 
 ابتغاء مرضاة هللا / ليكافأه هللا بالرفعة  م2009ص وزاريس: فسر: حثت األخالق اإلسالمية على التواضع :

 
حينما تدرك وجود األلم عند اآلخرين /  ألم: يالمسهاوهي رقة القلب   م1220 ص وزاري  س: معنى الرحمة :

 عند وجود مسرة عند اآلخرين. السرور ويالمسها

 

 صلى هللا عليه وسلم .محمد  س: الرحمة المهداة للبشرية هي :

 
 م1020 ش وزاريس: عدد أوجه الرحمة:  

 اء.العطف على الفقر -4إكرام اليتيم /  -3صلة الرحم /  -2بر الوالدين /   -1 

 
 ألهميتها في حياة الناس .     فسر : دعا الرسول إلى التحلي بمظاهر الرحمة : س: 

 
 م1220 ش وزاريقوة اإلرادة : س: 

 بالعلم/ والعقل / والحكمة. خلق محمود إذا اقترنت -1
 

 لراحة .لميل النفس  -أهواء نفسه وشهواتها  .   ب -أ   م1420 ش وزاري ويحتاجها اإلنسان ضد:  -2

 .يعالجها بالصبر ما ينزل به من مصائب -مخاوف نفسه .         د -ج
 

 م9200 ص وزاري س: معنى الدافع الجماعي :
 وهو شعور الفرد بأنه: جزء من جماعة /  وعضو من أعضائها /  يحب الجماعة / ويكره االنعزال عنها  .

 

 ماعة.بالتزام الج   : بحبوحة الجنة  عليه السالم  ربط الرسولس: بماذا 

 

 س: معنى محبة اآلخرين : 
 وهي اتجاه كريم نحو االرتباط بالجماعة /  ومشاركتها في السراء والضراء / واالنعتاق من األنانية.

 

 م2011 ص + 1020 ش وزاريس: معنى الصبر: 
 عند الغضب  /    وترويضها /  واآلالمالمتاعب والمشاق  النفس لتحّمل ضبطوهو 

 خصمه       إصالح( 1   :يمكن صاحبه منوالصبر 

 اتزان/ وطمأنينة.بعقلية و ويتصرف( 2

 ( ويضع األشياء في مواضعها.3

 

       م1220 ص وزاري س: معنى سماحة النفس : 

 س: بماذا يتصف من يوصف بسماحة النفس : 
رضية وإن فيه حكمة م ون/ ويجد بالرضا والتسليمالقدر من خير أو شر  ون/ ويتقبل اءَسِمح ونليّن ونهيّن

 .مخالف أهواءه
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 س: معنى األريحيية :
 عن أخطائهم والتجاوزتتوافق مع سماحة النفس وتعني  التعامل الحسن مع اآلخرين / 

 
 س: أثر المظاهر األخالقية اإلسالمية في حياة األفراد والجماعات؟

 ( الوصول إلى الكمال اإلنساني    1       

 : عبادة هللا / والنعيم بجناته . ( التقرب من هدف الخلق وهو2       
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 : ومعاييره مصادره الخير : الثالث الدرس
 

 نيا واآلخرة.دن اللتحقيق سعادة اإلنسان في الداري    س: فسر : حث اإلسالم على الفضائل واألعمال الخيرة :

 
 

 هو: س: الخير 
 .    المطر / والمالفي األصل يدل على   -1

   ) الحسن(.ثم نقل إلى األخالق بمعنى الصالح / والصواب / والنفع  / فاكتسب لفظ  -2

 
 عكس الخير وتعني قول القبيح /  واألذى . هي:س: السيئة 

 

 
 م1220 ش وزاريس: تعريف الخير في األخالق اإلسالمية : 

 ما نهى عنه . وعدم فعلأوامره  بتنفيذطاعة هلل سبحانه وتعالى / وطلباً لرضاه /  نقوم به كل فعل أو قولهو 
 

 

 س: فسر : اختلف المفكرون في تحديد مصادر الخير التي يحكمون بموجبها على اإلنسانية بالخير أو الشر.
 ه في معرفة الخير. بسبب اختالفهم في تحديد المصدر الذي يرجع إلي        

 
    م2011ص+9200ص وزاري عددها :عامة اتجاهات :س:مصادر معرفة الخير ومعاييره تصنف إلى ثالثة أوالً 

 االتجاه العقلي : ويمثله المعتزلة . -1

 االتجاه الديني : أصحابه هم المؤمنون باألديان السماوية . -2

 . جون ستيوارت ملاالتجاه التجريبي : أبرز ممثليه  -3

 
 المعتزلة: س: 

/ وسموا الخير بـ)الحسن( والشر  أعلوا شأن العقل // من علماء الكالم المسلمين هم ممثلي االتجاه العقلي 

 بـ)القبيح(.

 
 س: بين مبادئ االتجاه العقلي :    )رأيهم(

 زود هللا اإلنسان بالعقل / وبه تميز عن سائر الكائنات الحية.   -أ

 .دون معونة الشرع  عرفة الخير والشراإلنسان بعقله قادر على م -ب

     م2008 ش وزاريللناس حجة عليه.   كي ال يكونأرسل هللا األنبياء والرسل بالشرائع  -ج

 .فجاءت الشرائع السماوية موافقة ألحكام العقل -د
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 م0122ص+2008ص وزاري )إيجابيات وسلبيات االعتماد على العقل في معرفة الخير(تقييم االتجاه العقلي:س:
 السلبيات: اإليجابيات :

الذين يحّكمون العقل اليخضعون لتأثير  -1

 أهوائهم / وشهواتهم

ترضى بحكم العقل/  كثير من الناسيوجد  -2

 وتقتنع بأحكامه 

في نشأتها /  بسبب تفاوتها تختلف العقول من شخص آلخر -1

 وتجاربها / وخبراتها .

 ليس كافياير والشر االعتماد على العقل وحده في معرفة الخ -2

 غير كبير السن .  الطفلغير عقل الجاهل / وعقل  العالمفعقل 

 
 :    )رأيهم( الدينيس: بين مبادئ االتجاه ثانياً :   
 . هو الشر/  وما نهى عنه الدين  هو الخير( ما ورد في الدين من أوامر يجب فعلها 1

بل أنه مخلوق من قبل هللا الذي  ) فسر(:عقل ( تفرد اإلنسان على الكائنات األخرى ليس مرجعه ال2

 على هذه األرض) ليستخلفه فيها(. جعله القيمة العليا

 ( اإلنسان هو نتاج اإلرادة اإللهية .3

 شر لإلنسان مؤٍذ له. ألنهخير لإلنسان / والشر يعتبر شراً ألنه ( والخير يعتبر خيراً 4

 
   هو الخير /  وما نهى عنه الدين هو الشر . ما ورد في الدين من أوامر يجب فعلهاس: فسر : 

 ن هللا الذي خلق اإلنسان هو مصدر الدين .  أل -أ

 .هللا وحده يعرف حقيقة اإلنسان بشكل كامل  -ب

 الشر. يجنبه لإلنسان الخير وما يحققوهو وحده يعرف ما  -ج

 

 س: ما الفارق )المعيار( بين الخطأ والصواب وبين الحق والباطل :
 قي طالما أن نتائجه تمس اإلنسانق ليس مجرد قضية اجتهادية مرهونة بالعادات والتقاليد بل هو شيء حقيالفار
 

 فسر : على اإلنسان أن يعرف األوامر والنواهي الواردة في اإلسالم ويلتزم بها :س: 
 لكي تكون أفعاله أخالقية .

 

 م2011 ش + 9200 ش وزاري أنواع ) أصناف ( األفعال في اإلسالم:س: 

 تصنيفها / وتقييمها تعريفها األفعال

 أفعال خيرة  وهي ما أمرنا هللا عز وجل بفعلها  . أوامر1

 أفعال شريرة  ما نهانا هللا عز وجل عن فعلها  . نواهي 2

3 .

 مباحات

 )المباح(
 ش وزاري

 م1020

وال الدين بفعلها /  لم يأمرهي أفعال 

الحرية  وإنما تركعن تركها /  نهى

/ مثل اختيار  ناس بفعلها أو تركهالل

 .ألوان المالبس التي نرتديها

) علل/ ما   م2014+ص2012صتعتبر األمور المباحة خيراً 

أمراً مباحاً نكون مطيعين هلل  حين نفعل أو نتركألننا  السبب(

 م1020 ش وزاري : وغير مخالفين

  طلب منا أن نتعامل مع هذه األمور كما نشاء      أ.ألن هللا

 لنا حرية فعلها أو تركها . تركوب. 

 
 

 ) موقف اإلسالم من العقل وتجارب الناس(:تقييم االتجاه الديني :          س: 
أصحاب هذا ووأن هللا يريد من تطبيق أوامره ونواهيه خير الناس ن باهلل   /  اإليما  يقوم هذا االتجاه على : .1

 يطبقون األوامر ألنها من هللااالتجاه 

 بخالف االتجاهين العقلي والتجريبي.الخير  تحديد علىفقون متو .2

 م1020 ش وزاري )فسر / علل:(يتضمن ما في االتجاهات األخرى من إيجابيات وزيادة عليها  .3

 ألنه ال ينكر دور العقل / وال تجارب الناس .        -أ      

 وقواعده األساسية .بل يقبل بأحكامهما بشرط عدم تعارضها مع مبادئ اإلسالم  -ب      

 م2015 ص +1320 ص وزاري يعتبر تحديده للخير أكمل التحديدات وأخالقه أكمل األخالق. السابقة .لهذه األسباب4
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 مبادئ االتجاه التجريبي : ثالثاً :
 )عرف الضمير األخالقي(   يتشكل الشعور بالخير والشر الذي نعزوه للضمير األخالقي : (1

مثل الطفل الذي يتشكل عن طريق الترابط الذي تقيمه التجربة / فتؤثر في التربية. الشعور بالخير والشر 

 يكذب يعاقب والطفل الذي يصدق يكافأ ، فيرتبط الكذب بالعقاب ) الشر ( ، ويرتبط الصدق بالمكافأة )الخير( .

 
 إزداد اإلنسان تكيفاً مع ظروف الحياة : (2

) باللذة / والسعادة ( فينتقل اإلنسان من  لحسي لهذا التكيفوالمظهر اباستغالل الظروف لصالح تطوره 

 فوضى الشهوات إلى إحكامها / ومن كونه عبداً لشهواته ) األنانية ( إلى مرحلة التحكم في هذه الشهوات  .

 
 ينشأ اإليثار : (3

المجتمع عن طريق لإلنسان أنه يستطيع أن يستفيد من اآلخرين في  عندما يتبيناالهتمام بخير اآلخرين  وهو 

 التخلي عن بعض أنانيته / والعمل لصالح اآلخرين .  

 

 يتكون اإللزام وااللتزام معاً:  (4

 أ. يتكون اإللزام : عندما يفرض المجتمع قواعد تحقق التكيف .

 ب. يتكون اإللتزام : عندما يصبح السلوك األخالقي هو السلوك الطبيعي في البيئة التي يعيش فيها.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 : الصالحة المواطنة : الرابع الدرس 
 

 

 أوالً : المواطنة :    فّرق بين : 

 م5201+ش2013+ش9200 ش المواطنة : القومية : م2009ص :الوطنية المواطن :

في  يعيشهو الذي 

إليه  وينتميوطن 

 . سياسياً / وأخالقياً 

باألرض )  تتصل

 / وهي حبالوطن( 
 واالرتباط الوطن

 باألرض ووحدتها . 

تتصل بالعرق 

واألمة / وهي 

األمة  بوحدة االرتباط

 التي ينتمي إليها .

/ كما  الفرد والدولة العالقة بينهي 

الحقوق  متضمنةالدولة  يحددها قانون

اب / وتولي مثل : حق االنتخوالحريات 

 المناصب العامة .
 

 
 س:األردني مرتبط بثالث حلقات :  

 وحدة األرض األردنية    الوطنية :* 

 وحدة األمة العربية    القومية :* 

 .العقيدة اإلسالميةوحدة الفكر والثقافة و وحدة األمة اإلسالمية:* 

 
 م1120 ص ريوزا المواطن الصالح :يتصف بها سمات عدد ثماني  ثانياً :   س: 

 العطاء  -3                              التسامح     -2                          الصدق    -1

 النقد البنّاء  -6                     الوالء واالنتماء   -5           الوسطية واالعتدال     -4

 ن ومراعاة ظروفهم وحاجاتهماآلخرياالهتمام بخير  -8    االعتزاز بقيمة العمل         -7

 
 م  1220 ش +2008 ص وزاري : الوسطية واالعتدال لها معنيان وضحهما  س: 

التطرف والتعصب  وهي نقيضيتمثل في عدم اتخاذ موقف جامد تجاه المواقف المتباينة  علمي عقليهي موقف  -أ

 والغلو.

 ر / بعيداً عن االنفعال والتسرع .وهي أيضاً أن يستخدم اإلنسان عقله في الموازنة بين األمو -ب
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 .فكري أو سلوكي    س:  ما أشكال التطرف  :
 

 )تعريف العطاء (         س: كيف يتمثل المواطن الصالح سمة العطاء : 

 م1420 ش وزاري س: عرف : المواطن الصالح :
البحث عن  -1  من خالل :ويتميز بعطائه هو الذي يهتم بخير اآلخرين ورفاهيتهم كالجندي والتاجر األمين / 

 لجهد والمتابعة والبحث والتطويروالمساهمة الفاعلة في تطويره وتقدمه عن طريق ا -2حاجات الوطن   /     

 
 عرف النقد البناء : س:

ألفراد المجتمع أن يقولوا آراءهم ويضعوها لخدمة المجتمع ، وال يكون القول مجرد تعبير عن االنفعال بل 

 صلحة العامة .يكون مفيداً للم

 
 م2015 ص +2014 ص + 2012 ش + 9200 ش وزاري عدد الضوابط التي يقاس من خاللها النقد البناء : س:

 أن ال يكون النقد من أجل النقد فقط .   .1

 أن ال يكون الهدف كشف سلبيات اآلخرين .   .2

 أن يكون النقد موجهاً للفكرة وليس لصاحبها.    .3

 رين .  التمتع بالقدرة على فهم اآلخ .4

 التمتع بروح الموضوعية واإلنصاف.            .5

 تحمل المسؤولية المترتبة على النتائج.    .6

 معرفة الحقيقة ليست حكرا على أحد . .7

 
 م2015 ص +2013ش + 2011ش + 2010ش + م2008 ش وزاري : وضح معنى التسامحس: 

سلط والعنف / وعدم مقابلة اإلساءة مع مبدأ االختالف /  ويتعارض مع التاآلخرين وسلوكهم  * وهو قبول

 بمثلها ودفعها بالتي هي أحسن / ويتمثل في سلوك اإلنسان اليومي واحترام كرامة اآلخرين.

 * مثل : الطلقاء الذين عفا عنهم النبي يوم فتح مكة.

 

 : وضح معنى الصدقس: 
 هو اعتقاد الحق قوالً وفعالً . * 

 
 س: ما الذي يميز قيمة الصدق :   

 مة الصحة في السلوك مع اآلخرين .عال

 
 م9200 ص وزاريس: يشتمل العمل في المفهوم اإلسالمي على عنصرين بينهما: 

 للناس غير ضار بهم    مشروعاً نافعاً كونه  -أ       

 عن الحاجة إلى غيره . يغني صاحبهكونه  -ب       

 
 س: ما آثار العمل في المجتمع :  

 لعمل:    س: فسر: حث اإلسالم على ا

  س: فسر : العمل الجماعي ضرورة وطنية :
 المجتمع وتنميته . أساس في تطورالعمل واجب وطني وهو  .1

  .بين األفراد  يقوي العالقات .2

 .والنظام -الوقت تقدير قيمة .3
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 س: ما الفرق بين االنتماء والوالء ؟

 الوالء : م2008 ص وزاري االنتماء :

فيه / باعتباره مندمجا   -معه  وحدا  متهو االنتساب لكيان ما / يكون 
االنتساب إليه / سواء كان طبقة أو جماعة  وله شرفمقبوال  / عضوا  

 . بطاعة السلطة السياسية وقوانينها  للوطن ويكون االنتماء/ 

فيه   يعيشللوطن الذي  الحبتقديم مشاعر 
 للنظام السياسي ويكون الوالءإليه /  وينتمي

 
 

 :  وضح المقصود بالمواطن النموذج:  المواطن النموذجاالنتماء في:  يتمثل الوالء وس: 
 هو المواطن  القادر على اإلبداع / والتضحية / والدفاع عن الوطن.          

 

 

 م1220 ص وزاري س: ما هي موجبات حب الوطن :
 مسقط الرأس     -ألنه : أ

    . والولدواألهل  وهو السكن الذي فيه الغذاء واألمن –ب        

 .وهو المكان الذي فيه تمارس الحقوق وتؤدى الواجبات -ج       
 
 

 م1020 ص وزاري الدستور.  مصدر حقوق الفرد المدنية والسياسية هو : :سثالثاً :     

 

 

   : ما الفرق بين الحق والواجب ؟س

 نسان لغيره .هو ما على اإل الواجب :      .   ههو ما لإلنسان على غير الحق :        

 
 

 إلنسان وما يترتب عليه من واجبات :لس: فسر : الدولة ضرورية لوجود حقوق 

 س: ما العالقة بين حقوق المواطن وواجباته :
 ألنه ال حقوق دون واجبات وال واجبات دون حقوق .

 
     س: ماذا يترتب على قيام اإلنسان بواجباته وحصوله على حقوقه :

 في المجتمع. تتحقق الحرية لكل فرد
 

 

    م5201 صيفي وزاريحقوق المواطن :   عدد  س:  
 الملكية   -3العمل                            -2الحياة           -1

 المساواة أمام القانون -6ممارسة الشعائر الدينية          -5حرية الرأي      -4
 

 
 

 س: من حقوق المواطن حق الحياة ، وضح ذلك : 
 م1220ص وزاريألنه عليه يتوقف التمتع بجميع الحقوق األخرى .  الحقوق  أهم –أ

على الدولة أن توفر السالمة الشخصية لمواطنيها  / وتسمح للفرد الحق بالتصرف بحياته الخاصة  -ب

 بشكل ال يضر بمصلحة المجتمع .

 اءة إلى الذات .ألهمية هذا الحق تقوم الدولة بمقاضاة كل من يسيء إلى حياته بتهمة اإلس -ج
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 ، وضح ذلك :  الملكيةس: من حقوق المواطن حق 
 م1020 ش وزاري واالعتداء عليها . / على الدولة حماية الممتلكات الشخصية من السرقة –أ

 ال يجوز أن تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة إال وفق القانون . –ب

 
 

 ، وضح ذلك :  حق ممارسة الشعائر الدينيةس: من حقوق المواطن 
 ما دام ذلك :التسامح  وضمان حرية األديان /   وهذا يتمثل في

 اليتعارض مع المصالح الحقيقية للمجتمع .  -أ

 وال يعّرض حياة المجتمع وأمن الدولة للخطر . -ب

 

 ، وضح ذلك :  العملس: من حقوق المواطن حق 

 .ا واجبهميؤدو  لكيالمواطنين لجميع العمل من قبل الدولة  يجب توفير

 

 ، وضح ذلك : المساواة أمام القانون س: من حقوق المواطن حق 

ن اختلفواال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات  أمام القانون سواءجميع المواطنين  في العرق / أو الدين / أو  وا 
 اللغة .

 

 م2015ش + 2013 ص + 1020 ص وزاريس: ما هي شروط حق حرية الرأي : 

 الحق بالصالح العام . تقيد هذا  –أ
 ربط هذا الحق بأمن الدولة واستقرارها –ب
 .تقيده بسمعة أعضاء المجتمع اآلخرين –ج

 
 

 :  س: يوصف حكم الواجب بأنه 
 وشامل وعام لكل األفراد / وموضوعي ال صلة له بالمنفعة الذاتية .أمر مطلق 

 
 عليا .السمو باإلنسان إلى مرتبة القيمة ال   س: ما هدف الواجب :

 
 م2014ش + 1120 ش وزاري س: عدد واجبات المواطن: 

 . الدفاع عن الوطن .   2                                            طاعة القانون. .  1

                              . تحقيق الوحدة الوطنية .  4                    . دفع ما يترتب عليه من ضرائب.     3

 .. االنفتاح على الثقافات والحضارات األخرى6      قديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .  . ت5

 

  تم بحمد اهلل
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              : التاريخ عبر الهاشميون : األول الدرس
 

 أوالً: نسب الهاشميون :
 

  -عليهما السالم –اسماعيل بن إبراهيم             

 
 قريش، فهر                       

 
                             
 كالب                           

 

 ) أول زعيم لمكة من قريش (   م1120 ش وزاري (الجد الرابع للرسولقصي )ملك مكة( )

 
 عبد مناف                        

 

  بهاشم الملقب / مناف( عبد بن )عمرو الهاشميين جد

 
 عبد المطلب ) شيبة الحمد( الذي أعاد حفر بئر زمزم                

 
 

 
 

 

أبو طالب                     حمزة  )سمي أسد هللا وأسد رسوله / ولقب سيد الشهداء(      عباس ) جد العباسيين(                                           عبدهللا                
                                                                                                                                 

                                                                                                                                              عبد هللا ) حبر األمة(     الرسول محمد
علي          جعفر ) لقب بالطيار (                                                                    

)        فاطمة الزهراء    تزوجت    من علي بن أبي طالب    )ابن عم النبي 

 

الحسين ) األسياد(                           الحسن )األشراف(                      

 (علي  ) زين العابدينقتادة بن إدريس  )أمير مكة(                                  

م              زيد  ) ابن زين العابدين (                                                         2008 ش   عون بن محسن ) راعي الهدالء(

 

الحسين بن علي  ) أمير مكة / ملك الحجاز / ملك العرب / وقائد الثورة العربية الكبرى (الشريف   

عبدهللا ) المؤسس ( ) ملك المملكة األردنية الهاشمية (الشهيد   

م    2009 وزاري ش   طالل) واضع الدستور القائم حالياً  1952م(  ) ملك المملكة األردنية الهاشمية (                             

 الحسين ) الباني / وصاحب العصر الذهبي (  ) ملك المملكة األردنية الهاشمية (

حفظه هللا ورعاه( –عبدهللا الثاني ابن الحسين ) المعزز( ) ملك المملكة األردنية الهاشمية   

 

 م/ أصلها ثابت وفرعها في السماءالسال هي شجرة نسب العائلة الهاشمية يمتد نسبها للنبي عليهس: الشجرة المباركة:
 

 عبدهللا بن الحسن بن محمد أبو نمي الثاني س: جد العبادلة هو :

ثالثةالوحدة ال  

 الهاشميونالهاشميون
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 س: إلى من ينتسب الهاشميون ؟
يرجع نسب الهاشميين إلى )عمرو بن عبد مناف الملقب بهاشم ( / ومن ساللته الرسول صلى هللا عليه وسلم /  -1

 في نسبها إلى سيدنا اسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم . ويعود نسبهم إلى قريش التي تعود

فاطمة الزهراء البتول عن طريق ابنته األردن إلى سيدنا محمد ويرتقي نسب الهاشميين في    م9200 ش وزاري -2 
هللا(  )سبطي رسولالحسن والحسينبـ: اوزوجها علي بن أبي طالب ) ابن عم الرسول / ورابع الخلفاء الراشدين( وقد رزق

 :ومنهما 

 أحفاد الحسن )االبن األكبر لسيدنا علي (  )ومن ساللته الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين( :  2013ص األشراف -أ     

 أحفاد الحسين )االبن األصغر لسيدنا علي(. :م4200 ص وزارياألسياد  -ب     

 
 

 
 ( م1201-967) ة :* توالت على حكم الحجاز عائالت مختلفة من األشراف في الفتر

على الرغم من كونها جزءاً من الدولة  ( م1925 -1201) * الفرع الهاشمي الذي ينحدر منه الملك عبدهللا الثاني حكم مكة منذ

 م.1517العثمانية منذ عام 

 
 

 م2011 ص + م2008 ش وزاري س : فسر لماذا تعد األسرة الهاشمية من األسر العريقة في العالم ؟
 ا ينوف ألف سنة من الحكم في المنطقة.يمثلون م -1

 .رغم السيطرة العثمانيةيمثلون حوالي ألفي عام من الوجود المسجل في مكة المكرمة  -2

 
 ثانياً:     س: المتأمل في الشجرة المباركة يرى أن أصحابها ذهبوا في الشرف كل مذهب : 

 س: لماذا سميت الشجرة المباركة بهذا االسم :            
 ن فيهم النبي المرسل / والشيخ األعظم / والخليفة األكرم / والملك األحلم .أل (1

 يمتد نسبها للنبي عليه السالم/ أصلها ثابت وفرعها في السماء (2
 
 

 

 م2015 ش +2013 ص + 2008 ص وزاري س : ما أهمية دراسة تاريخ الهاشميين وسيرتهم :

 لهاشميين :س: ما األسباب التي تدفعنا لدراسة تاريخ وسيرة ا
 كونهم ينتسبون إلى الرسول علي السالم. الشرعية الدينية : -1

 دور بني هاشم المتميز في تاريخ العرب قبل اإلسالم وبعده . -من خالل :   أ الشرعية التاريخية : -2

 والتضحيات التي قدموها في سبيل العروبة واإلسالم . -ب 

 وإجماع العرب على زعامتهم لهم . -ج 

 وما بعده من خالل : 19مظاهرها برزت في القرن  شرعية السياسية:ال -3

 طوروا الفكر السياسي عند العرب -أ 

 عملوا على تضامن العرب وتوحيد كلمتهم  -ب

 صمم العرب على مطالبة الهاشميين بحقوقهم. -ج

 أصالة القومية العربية في استقطاب العرب جميعاً . -د

 شرعية اإلنجاز:  -4

 بالعروبة . آمنوا  -أ

 التزموا باالعتدال / والتسامح.           -ب

 :قادوا مشروع النهضة العربية الحديثة  -ج
  الحجاز / وسوريا / واألردن/ والعراق( كالممالك العربية في( 

  العرب السلطة والوحدة منذ وكانوا سبباً في نشوء الممالك العربية األخرى في العصر الحديث بعد أن فقد

 خالفة العباسية .سقوط ال

 قادوا الثورة العربية الكبرى أول ثورة ونهضة في تاريخ العرب الحديث.  -د
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 س: اذكر أهم أعمال قصي بن كالب ؟    )الجد الرابع للرسول (
أمر  قصي بن كالب  )أول زعيم لمكة من قريش(انتقلت السيادة في مكة إلى قبيلة قريش عندما تولى  -1

 (م.5في القرن ) من يد قبيلة خزاعة )مكة والبيت الحرام(

 : )السقاية / والحجابة / والرفادة / واللواء(. أول من اجتمعت لهعظم نفوذه وكان  -2

 أسس دار الندوة . -3

 
 

 ة:وأتاح الفرصة لبروز رجال هذه القبيل خاصاً في نفوس القبائل اً مركزس: ما األمر الذي جعل لقريش 
أصبحت /  حتى ابط بين القبائل المختلفة التي تؤم البيت الحرام في كل عام توثيق الروألن لهم الفضل في 

 .مكة المكان الذي تفد إليه القبائل من كافة أرجاء بالد العرب حيث يجتمعون للتجارة والحج 

 
    1420شقام بها الهاشميون من أجل خير العرب ووحدتهم وحفظ أمنهم؟التي  )المسؤوليات(س: األعمال

 )إنشاء دار الندوة / وعقد حلف الفضول( من خالل :خاصة ، وأهل مكة عامة ،  قبيلة قريشأمور  تنظيم -1

 الرفادة (-السقاية / ج -الحجابة / ب-) أ بتقديم الخدمات اآلتية :حماية الكعبة وتأمين راحة الحجيج  -2

 التجارة / واألسواقتنظيم أمور  -3

 
    م5200 ص وزاري لتنظيم أمور قبيلة قريش وأهل مكة : إلجراءات التي قام بها بنو هاشمما ا س:

 إنشاء دار الندوة / وعقد حلف الفضول

 
    م2015ش +8200 ص وزاريعرف دار الندوة؟ س: 

شورى إلدارة أمور مكة   كمجلسقصي بن كالب بجانب الكعبة /  أسسها المأل ، ومجلسقريش نادي  هي

  مجلس المأل. برأي إال بعد عرضه على ال يقطع/  وكان 

 
    م1120 ص وزاريس: عرف مجلس المأل: 

 الحكمة / والخبرة / والرأي. من ذويزعماء قريش  يضم أبرزداخل دار الندوة  مجلسهو 

 
 اذكر مثال على شكل من أشكال الحكم الديمقراطي عرفه العرب قبل اإلسالم : س: 

 مجلس المأل في دار الندوة .

 

 م2013 ص +   م9200 ش وزاريعرف حلف الفضول؟ س: 

 وشهده /بنو هاشم/وبنو تيم /وبنو زهرة  توافق عليه(م في دار عبد هللا بن جدعان  /  590سنة ) هو حلف عقد

 على أن: ) ال يظلم أحد بمكة إال ردوا ظالمته (   /    وتعاهدوا فيهفي شبابه   /  الرسول عليه السالم

 
    م1220 ش وزاري س: فسر : تسمية حلف الفضول بهذا االسم :

 ألنهم حلفوا أن يردوا الفضول ألهلها   - أ

 وألنه يشبه حلف ثالثة من قبيلة جرهم كل واحد منهم يقال له الفضل. - ب

 
 دورهم في حماية الكعبة وتأمين راحة الحجيج  1120ش وزاري؟ للحجيج هاشم عدد الخدمات التي كان يقدمها بنوس: 

 متالك مفاتيح الكعبة للسماح للناس الدخول إليها.)سدانة الكعبة( : وتعني االحجابة: -1

)شيبة الحمد( وهي تقديم الماء لسقاية الحجاج / وتوفير سبل الراحة لهم / قام به عبد المطلبالسقاية: -2

    م2015 ص +2010 ص +م9200 ص وزاري بإعادة حفر بئر زمزم وجعله سبيالً.

    2013ش +9200ص وزاريام الحج حتى رجوعهم إلى ديارهم .تعني تقديم الطعام للحجاج طوال أيالرفادة:  -3
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 س : كيف كان دور بني هاشم  في تنظيم أمور التجارة واألسواق ؟
 بـ :وأخوته مع قيصر الروم والبالد المجاورة قام هاشم بن عبد مناف  التجارة : -أ

 م9200 ش وزاريلشام( ( / ورحلة الصيف إلى )بالد اوالحبشة سن َّ رحلة الشتاء إلى )اليمن -1

 عقد اإليالف . -2

    م5200 ش وزاري أهمية أسواق مكة قبل اإلسالم :    األسواق : -ب

 والخطابة / والمهرجنات / والسباقأقيمت أنشطة ثقافية مثل: الشعر/  والتجارة * إضافة لعرض السلع

    م1220 ص وزاري *  ومن أشهرها في مكة : عكاظ / ذي المجاز / ذي المجنّة  .   

 
    م2005ص +م4200 ص وزاريس: وضح المقصود بعقد اإليالف : 

 : البالد المجاورةقيصر الروم و معوأخوته في عهد هاشم بن عبد مناف  عقدتتجارية  معاهداتوهو 

 قوافل قريش التجارية. تسهيل / وحماية بهدف )اليمن والحبشة والعراق ومصر وبالد الشام وبالد فارس(

 
 شكلين للسلع التجارية التي عرضها هاشم بن عبد مناف على قيصر الروم :  س: اذكر

 أدم الحجاز وثيابه .

 
 )نتائج اإليالف(  م2014+ص1320 ش وزاري:إلى قريشس:فسر:كان اإليالف أعظم ما جاء به هاشم بن عبد مناف 

 لمكة قوافل ضخمة تمر بأمان وسالم .    -1غير أسلوب التجارة فجعل :

 حققت قريش أرباحا ً كثيرة.     -2                                   

 رفع المستوى االجتماعي ألهل مكة .      -3                                   

 جعل مكة مكاناً مقصوداً يؤمه العرب .    -4                                   
 

 عمه أبو طالب:ه من أذى المشركينالم يؤمن بدعوته وحمولى جانب الرسول إوقف اذكر مثاالً على رجٍل من بني هاشم س:

 
    م1220 ش وزاريس: آمن بالرسول عدد من بني هاشم  اذكر أربعة منهم : 

 : علي بن أبي طالب .1
)دوره في حمل    م9200 ص وزاري

 دعوة اإلسالم ونشرها(

 .الراشدين ورابع الخلفاء/ فاطمة  وزوج ابنته/  ابن عم الرسول -1

 .أول من آمن من الفتيان -2

ليلة   ألنه نام مكان الرسول   م8200 ص وزاري :)علل( أول فدائي في اإلسالم -3

 . إلى المدينة الهجرة

 القضاة المشهورين / ومن الغزوات والمعارك / كان كاتبا ً للوحي/ وقائداً لبعض -4

 ومن رواة الحديث .

 : عبد هللا بن العباس. 2
 ه في حمل دعوة اإلسالم ونشرها()دور

 )أبرز شخصية علمية من بني هاشم(

 وغزارة معارفه وتنوعها/ لتبحره في العلم  -أ  :)علل( سمي حبر األمة

ويوما ً للتأويل  يوما ً للفقه / كان يقسم أيامه :وألنه  -ب

 .للمغازي / ويوما ً للشعر /ويوما ً
 .آن الكريمومفسري القر /  الحديث  من أشهر رواة -ج

 : حمزة بن عبد المطلب. 3
   م6200 ص وزاري

 )دوره في حمل دعوة اإلسالم ونشرها(

    صلى هللا عليه وسلم . هو عم الرسول -1

 .في بدر وأحد أحد الفرسان -2

  لشجاعته في القتال )علل( وأسد رسوله سمي بأسد هللا -3

    2011ص +9200 ش (سيد الشهداء) ولقبه الرسول / أُحد استشهد في معركة -4

  : جعفر بن أبي طالب. 4
 )دوره في حمل دعوة اإلسالم ونشرها(

    صلى هللا عليه وسلم .ابن عم الرسول  -1

 هاجر إلى الحبشة -2

 .واستشهد ودفن فيها / مؤتة  راية في معركةالحمل  -3

 تة وقطعت يداه.مؤمعركة في راية اإلسالم  لحفظه   تلقيبه بالطيار(: )وسبب -4

 + 8200 ش وزاري

 + 2013ص

    عرف2014ص
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 ـ:وقيام معاوية بن أبي سفيان ب لى األمويين /إأن تحولت الخالفة  بعدبدأت مواقف الهاشميين ضد الظلم س: 

    م1220 ص وزاري  نقل عاصمة الدولة اإلسالمية من المدينة المنورة إلى دمشق -1

 من بعده.يزيد بالخالفة  هومبايعة ابن -2

 
 )علل(: ز البيعة ليزيد بن معاوية رفض أهل العراق والحجاس: ف
 .ألنهم يعتبرون الحسين بن علي بن أبي طالب أحق شخص بالخالفة فطلب منه أهل العراق القدوم إليهم لقيادتهم 

 
    م1120 ص وزاريس : عرف موقعة كربالء ؟ 

عند الكوفة  هـ ( / الواقعة على الطريق البري 61هي المكان الذي استشهد فيه الحسين بن علي / سنة )

 في العراق / على يد جيش أموي / بعد قدومه لقيادة أهل العراق.
 

 

 س: فسر: تعتبر كربالء بداية لقيام الهاشميين بالحركات ضد الظلم :
 بسبب استشهاد الحسين بن علي مع الكثير من أهله الهاشميين على يد جيش يزيد بن معاوية األموي .    

 

    م7200 ص وزاري ن الذين وقفوا ضد الظلم :س: اذكر ثالثة من الهاشميي
 ضد من قتلوا جده الحسين.زيد بن علي بن الحسين بن علي :  (1

 ضد أبو جعفر المنصور غضبا ً هلل / وإيثاراً للحق:  محمد بن عبد هللا )النفس الزكية( وأخيه ابراهيم (2

 د العربية ورفض التجزئةقائد الثورة العربية الكبرى وتمسكه بوحدة البال:  الشريف حسين بن علي (3

 
 س: مواقف ضد الظلم: 

 موقف محمد بن عبد هللا )النفس الزكية( وأخيه ابراهيم موقف زيد بن علي بن الحسين بن علي المقارنة

التعريف 

 به:

هو ابن)زين العابدين : علي بن  -1

 الحسين بن علي(  

 ألنه من :   م1020 ص وزاري علل:() سمي بالنفس الزكية -1

 سادات بن هاشم ورجالهم )فضال ً وعلماً وشرفا ً(  -أ 

 وكان يتمتع بالصفات الحميدة    -ب

 وكان زاهدا ً وناسكاً. -ج

سبب 

 ثورته:

أمام )األمويين( الذين :  أراد الوقوف -2

 جده الحسين بن علي. قاتلوا

 غضبا ً هلل   /  -أ  )علل(:خرج على أبي جعفر المنصور  -2

ق/ ) ضد العباسيين()ضد أبي جعفر وإيثاراً للح -ب  

 المنصور(

 أنصاره :

كبير  من أهل العلم  ناصره عدد -3

 في العراق والمدينة المنورة والفقهاء

 . إليمانهم بأحقيته في الحكم)علل(:

 بنو هاشم من آل أبي طالب / وبعض من آل العباس بايعه -3

 النتيجة:
استشهد على يد جيش والي العراق  -4

 هـ( 122عمر( / ) )يوسف بن

 وجه إليه أبو جعفر المنصور جيشا ً / تمكن من االنتصار -4

 هـ ( 145)رمضان  14عليه / واستشهد في  
 

 
 س:  ما أسباب مبايعة الشريف حسين بن علي بالرئاسة : 

بسبب مكانته المرموقة ومقامه الرفيع في نفوس العرب والمسلمين ، ويعود ذلك : لمركزه الديني /   (1

 لسياسي .وا

 فوضوا نداءاً  )وهو مجلس نواب عثماني / تركي(   م1120 ش وزاري مجلس المبعوثان( نائبا في 35)توجيه  (2

 م .  1913عام إليه التحدث باسم العرب 

 
 م.  1913التحدث باسم العرب  هفوضوللشريف حسين  نداءاً  ( نائبا في مجلس المبعوثان35)س: فسر: توجيه 

 قة ومقامه الرفيع في نفوس العرب والمسلمين ، ويعود ذلك : لمركزه الديني /  والسياسيبسبب مكانته المرمو  
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    م2014ش + 2012ش +8200 ش وزاريس: تعريف جمعية االتحاد والترقي :  
وأرادت (م 1908في الدولة العثمانية عام ) تولت الحكمللعنصر التركي والتي  متعصبةجمعية سياسية 

 غة رسمية في جميع واليات الدولة .اللغة التركية ل جعل
 

الشريف  قائدها هو(م  /   1916/  6/ حزيران 10)   م1220 ش وزاري س: انطلقت الثورة العربية الكبرى في

 الحسين بن علي وأبناؤه األربعة )علي/ وعبد هللا / وفيصل / وزيد( .
 

 م : 1918-1916س: المناطق التي حررتها الثورة العربية الكبرى 
 لحجاز / وشرق األردن / وفلسطين / وسوريا / والعراق .ا

 

    م1020 ش وزاري س:اذكر أسباب الثورة العربية الكبرى :
 في الدولة العثمانية . على زمام األموراالتحاد والترقي  استيالء جمعية -1

 م .اللغة العربية لغة القرآن الكريوتهميش االتحاد  والترقي لإلسالم /  إساءة جمعية -2

 .أموالهم ومصادرةدون محاكمة عادلة  وقتلهم وسجنهمرعايا الدولة العثمانية غير األتراك  إساءة معاملة -3

 والقضاء على لغتهم . وتتريكهمالعرب  اضطهاد -4

 وصول المساعدات إليها. بسبب منعالسيئة التي عانى منها العرب  األحوال االقتصادية -5

 في ساحاتكبير من كبار رجال النهضة العربية  بإعدام عددالسفاح  قيام جمال باشا () الذي عجل قيام الثورة : -6

 دمشق وبيروت .
 

 

 عن القطرية / والطائفية / والعائلية: ةس : فسر : تعد الثورة العربية الكبرى نهضة عربية بعيد
 جميعهم ألنهم اختاروه قائداً  باسم العربوإنما تحدث الشريف حسين باسمه في مراسالته مع مكماهون لم يتحدث  -1

 م(.1916/تشرين ثاني/ 2ملكا ً على العرب ) كما بويع -البالد العربية   ب استقالل -حسين في : أ أعلن الشريف -2

 عناصر من مختلف األقطار العربية  جمعت الثورة في صفوفها -3

 لعربي في كل أدواره التاريخية.لرموز االستقالل ا جامعا ًالعربية الهاشمية بألوانه  علم المملكة-4

 
  فسر:علم المملكة العربية الهاشمية بألوانه جامعا ً لرموز االستقالل العربي في كل أدواره التاريخية.س:

    م2014 ص +  2012ش + 8200 ش وزاري

 

  ماهون :س: عرف مك

/ عسكري وسياسي بريطاني/ أصله إيرلندي / عين أول مندوب سامي بريطاني بعد م 1862ولد هنري مكماهون 

 .م1919 باريس عين مندوبا ً بريطانيا ً لشؤون الشرق األوسط في مؤتمر الصلح فيإعالن الحماية على مصر / 
 

 علي بن أبي طالب عندما خاطب الحصين بن المنذرمه حصين تقّدما : س: قائل العبارة : لمن راية سوداء يخفق ظلها   إذا قيل قد

 

  س: لون الراية التي أشار إليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما خاطب الحصين بن المنذر هي :

 اللون األسود.     
 

   ها على دوائرها الحكومية:س: اذكر اسم الحكومة التي أصدرت إرادتها باتخاذ راية الدولة العربية الهاشمية ورفعت
 الحكومة السنيّة الملوكية .    

 اللون الداللة التاريخية والدينية لعلم المملكة العربية الهاشمية:

/ وهي راية الرسول / وشعار الدولة العباسية / كان الصحابة     2012 ص + 2010ص  راية العقابرمز 

 يتبركون بحملها في حروبهم 

 األسود

 األخضر شعار آل البيت 

 األبيض    م1020 ص وزاري شعار للعرب / وشعار الدولة األموية  

 األحمر لون راية األسرة المالكة من عهد جدها الشريف )أبي نمي( 
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 مالحظة : من مقوالت الشريف الحسين بن علي :
 "ال أتنازل عن مبدأ واحد من المبادىء التي هي أركان النهضة العربية ، ال أقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها العرب "  .1

 .يكون صادقاً لوطنه مخلصاً لقومه " " إن هذه النهضة عربية ، تشمل كل عربي ، بشرط أن .2
 

 س: وضح موقف الشريف حسين بن علي من قضية فلسطين : 
 ورفض التجزئة .تمسك بوحدة البالد العربية  (1

 رفض االنتداب على البالد العربية  (2

 تمسك بعروبة فلسطين وحق العرب فيها . (3
 

 . فلسطين من هذه الوحدة موقف الشريف الحسين بن علي من قضيةلدرس الخامس ا راجع: مالحظة 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 الهاشميين عند القومي الفكر : الثاني الدرس
 

 م على التمسك بالوحدة العربية  ؟ 1916فسر: حرص الهاشميون منذ قيام الثورة العربية الكبرى أوالً :س: 
/ التمزق ، في وقت كانت فيه األمة العربية تعاني فيه حالة من  والشريعة الدينية / اإلرث التاريخيحرصا ً منهم على 

 . والتقسيم/ والضعف 

 

  بروز الفكر القومي عند الهاشميين ؟ : س: فسر
  .والحياة الفضلى/ والوحدة / ستقالل  باال المتمثلةاألماني العربية  لتحقيق

 

 

 ر القومي عند الشريف الحسين بن علي :س: الفك

يعد الشريف الحسين بن علي رائد الفكر القومي في العصر الحديث ، وقد ظهر هذا الفكر القومي  -1

 م .1916 - 1915واضحا ً أثناء مراسالته مع هنري مكماهون في الفترة 

همه األول تحرير يعد الشريف الحسين بن علي رائد الفكر القومي في العصر الحديث ، حيث كان  -2

 العرب ووحدتهم بغض النظر عن أمر الرئاسة .

 رفض التنازل عن فلسطين. -3

 رفض االنتداب على البالد العربية. -4

 تمسك بالوحدة العربية.      -5

 

يعد الشريف الحسين بن علي رائد الفكر القومي في العصر الحديث ، وقد ظهر هذا الفكر القومي فسر : س: 

    م1420 ص وزاري  :م1916 - 1915في الفترة ته مع هنري مكماهون واضحا ً أثناء مراسال

  طلب مكماهون في فصل المناطق الواقعة غرب خطرّده على م من خالل البالد العربية  :  رفض تجزئة -أ

 فرد الشريف حسين : " أنه ، مدعياً أنها ليست مناطق عربية خالصةاللبناني  (حلب ) الساحل / ةدمشق / حمص/ حما

 ال فرق بين عربي مسلم وعربي مسيحي ، فالعرب عرب قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين "

 أي جزء من العراق عن جسم الدولة العربية. رفض فصل -ب

قائالً : أنها ليست مطالب شخصية وإنما هي حدود عندما طلب ذلك منه مكماهون : قضية ال رفض تأجيل -ج

 ة في البالد العربية .مطالب الجمعيات واألحزاب السياسي

 الموقعة بين بريطانيا وأمراء الخليج. مراعاة المعاهداتأصر على  -د

 
، يعد الشريف الحسين بن علي رائد الفكر القومي في العصر الحديث ، حيث كان همه األول تحرير العرب ووحدتهم بغض النظر عن أمر الرئاسة س: 

    م0420 ص ما األهداف التي حددها لمن يريد تولي قيادة األمة :، ومفهوم الرئاسة الشريف حسين  بماذا حدد 

 س: ما األفكار القومية التي نادى بها الشريف حسين بن علي ؟
 . مزية جهاد بل هي فخريا ً أو شرفيا ً الرئاسة ليست مركز ا ً  -1

 

استقالل  -أفالقصد هو:  ،ال يهتم وابناءه ألمر الرئاسة حتى لو كانت في سوري أو عراقي أو أي من كان  -2

 وتوحيد كلمتهم . -أبناء البالد العربية /  ب
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على نهج والده في تحقيق وحدة البالد العربية فظهر  األول ابن الحسين فيصلالملك سار ثانياً :     س: 

    م2015 ص +0420 ش وزاري  :      من خالل أمور وضحها  فكره القومي
 الفتاة قبل قيام الثورة العربية الكبرى .انضم إلى الجمعية العربية  -1

    م1420 ش وزاري  (م وبعده1919طالب بالحقوق العربية في مؤتمر باريس عام ) -2

 أسس الحكومة العربية في سوريا / والدولة العراقية الحديثة. -3

 

 
 ملك العرب الحسين بن عليالشريف  ؤسسالم عبد هللا بن الحسين  الباني الحسين بن طالل المعزز عبد هللا الثاني ابن الحسين

 

 
 ثالثاً :    س: اذكر مالمح الفكر القومي عند الملك المؤسس الشهيد عبد هللا بن الحسين بن علي ؟ 

 م (.1942أصدر بيان الوحدة العربية من خالل مشروع سوريا الكبرى ) -1

 م( .1945شارك في تأسيس جامعة الدول العربية عام ) -2

    م1420 ش وزاري  م( وتبنى القضية الفلسطينية .1950دة ضفتي نهر األردن عام )أنجز وح -3

 أطلق مسمى الشرق العربي على اإلمارة األردنية -4

     م0420 ش وزاري  أطلق مسمى الجيش العربي على الجيش األردني . -5

 م. 1936كبرى عام للموافقة على مشروع سوريا ال )علل(طلب من بريطانيا التوسط لدى فرنسا  -6

) رئيس نوري السعيدالذي اقترحه  مشروع وحدة الهالل الخصيب ) بالد الشام والعراق (وافق على  -7

 وزراء العراق آنذاك (

 .ستعمار الفرنسي إيواء الثوار السوريين الفاريين من اال -8

عاقبة فكان تالم وفلسطينية( في الحكومات األردنية/ وحجازية / )سورية  شرك شخصيات عربيةأ -9

 .رشيد طليع أول رئيس وزراء لألردن من أصل سوري

 
    م2015 ص +1120 ش وزاري  

 س: فسر : أطلق الملك المؤسس عبد هللا بن الحسين مسمى الجيش العربي على الجيش األردني ؟ 
 ألنه ضم عناصر عربية شاركت في الثورة العربية الكبرى - أ

  ليكون جيشا ً يدافع عن كل العرب - ب

 
    م2014 ش + 1320 ص وزاري  

 الفكر القومي عند الملك طالل بن عبد هللا ) بالرغم من قصر مدة حكمه ( : بين مظاهررابعاً :   س: 
 م( وقع اتفاقية الدفاع العربي المشترك .  1951عام ) -1

 م( أصدر الدستور األردني الذي أكد أن األردن جزء من األمة العربية.  1952عام)  -2

 وثق الصالت والروابط القومية بين الدول العربية -3

 
 

 

 (م1953/ أيار /  2في) خامساً :     س:متى تولى الملك الباني الحسين بن طالل سلطاته الدستورية ؟  
 

 
 

    م0420 ص  اذكر المشاريع والمحاوالت الوحدوية التي حصلت في عهد الملك الحسين بن طالل :س: 
 ) االتحاد العربي الهاشمي ( تحت مسمى)األردن والعراق(  حقق وحدةم(   1958) -أ 

 ) األردن وفلسطين ( الذي يضم)المملكة العربية المتحدة (  طرح مشروعم ( 1972) -ب 

 ) األردن/ مصر/ العراق / اليمن (    أقام مجلس التعاون العربي م ( 1989)  -ج 
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               م1120 ص وزاري   ؟  لها فكره القومي من خال الملك الباني الحسين بن طاللبين المواقف التي جسد س: 

بإنهاء خدمات ) كلوب باشا البريطاني والضباط االنجليز ( من الخدمة  بتعريب قيادة الجيشم ( قام 1956) (1

    م1420 ش وزاري  العسكرية .

 ، إسرائيل ( أثناء تعرضها للعدوان الثالثي من قبل ) بريطانيا ، فرنسا وقف إلى جانب مصرم ( 1956) (2

    م0820 ص وزاري  ) االتحاد العربي الهاشمي ( تحت مسمى)األردن والعراق(  حقق وحدةم(   1958) (3

    م1320 ش وزاري  ) األردن وفلسطين ( الذي يضم)المملكة العربية المتحدة (  طرح مشروعم ( 1972) (4

 خالل حربها مع إيران وقف إلى جانب العراقم (  1980) (5

 ) األردن/ مصر/ العراق / اليمن (    أقام مجلس التعاون العربي م ( 1989) (6

 دعما ً للوحدة اليمنية )علل( :اليمنية في عمان  أقام المصالحة م ( 1991) (7

 )العراقية / الكويتية ( ضمن البيت العربي جهودا ً كبيرة لحل األزمةبذل  (م 1991) (8

 القمة العربيةالمشاركة في جميع مؤتمرات  (9

 حال ً عادال ً القضية الفلسطينية  متواصلة لحلالجهود ال (10
 

 

 :الدستورية منذ توليه سلطاته عبد هللا الثانيالملك  نهجهالذي )المواقف القومية( س: بين النهج القومي 

  س: اذكر مالمح الفكر القومي عند الملك المعزز عبد هللا الثاني بن الحسين ؟ 
 م1999/ شباط/ 7ى الحكم في ولت   م 2015 ش + 2012 ص + 0820 ص وزاري

الزيارات التي قام بها جاللته لألقطار  من خاللتوطيد العالقات الخارجية لألردن مع األقطار العربية  -1

 من أجل الشورى والرأي لرفع الحصار عن العراق وليبيا .

 .واللقاءات العربية / حضور الفاعل في المؤتمرات ال -2

  (م 2001)في عمان عقد مؤتمر القمة العربية  -3

 على حقوقه  (الحصول)دعم حق الشعب الفلسطيني في  -4

 ووحدة العراق / واستقرار / الحفاظ على أمن  -5

  :من خالل ( 2003واحتالل العراق عام / وفلسطين  / لبنان ) العرب مثل :ألشقاء لتقديم المساعدات  -6
  الصندوق الخيري الهاشمي  -أ

   انية الى لبنان والعراق إرسال مستشفيات ميد -ب

 .الدعم المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق و -ج

 .والمنتديات الدولية /  واللقاءات  / الدفاع عن القضايا العربية في المؤتمرات -7
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 (1)  الحديثة العربية والنهضة الهاشميون : الثالث لدرسا
 

  أهم نتائج الثورة العربية الكبرى؟س: ما 
 .ألول مرة في التاريخ العربي الحديث(وشرق األردن/والعراق/ وسوريا/الحجاز)قيام حكومات عربية  في

  

    م0420 ص وزاري  ي الحجازالمملكة العربية الهاشمية ف     س: أين قامت أول مملكة عربية هاشمية : 
 

 م( : 1924 -1916أوالً : المملكة العربية الهاشمية في الحجاز ) 
منفصيلة عين الدولية العثمانيية /  أصيبحت الحجيازنتصارات الثورة العربية الكبرى على األتيراك / ا بسبب

الشريف فبايعت /     م1220 ش  في القرن العشرين العرب إلعالن أول دولة عربية مستقلة فاتجهت أنظار

 .  ملك العرب لقبفي المسجد الحرام واتخذ حسين 
 

قائل العبارة :" إنكم حملتموني أمراً أنا أعرف الناس بما يستلزمه من جهد ... أمّد يدي لكل من  س:

 بن علي الشريف حسين    على كتاب هللا وسنة رسوله ": يتفقون على إسناد أمرهم 
 
 

 : بول البيعة شروط الشريف الحسين لق س:
 لعرب والمسلمينيخدم اأن يساعدوه في كل ما  -/          ب    أن يعينوه على أنفسهم -أ
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 : على أساس مملكة العربية الهاشميةفي الوالنهج الديمقراطي أن تقوم الوحدة  الشريف الحسينس:أراد 
وعدم تدخل المركز العام / على  اتي()استقالل ذوهي أن يتمتع كل قطر باستقالله  الداخلي التام  الفدرالية :

 )العلم / والنقد / والجيش / والسياسية الخارجية /والمصالح االقتصادية / وجواز سفر موحد(. تجمعهم وحدةأن 

 

 م5201 صيفي :مية في الحجاز على بنود هيالتي وضعت لالتحاد في المملكة الهاشس: نصت مواد الدستور 

 وسنة رسوله / والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات . كتاب هللا / دستور الدولة: -أ

 كـ)جمع الضرائب( من اختصاص اإلمارات . الشؤون المحليةتكون  -ب

 الشؤون الخارجية / والدفاع / والحفاظ على األمن(. يتولى المركز إدارة: ) -ج
 

 ؟ لي في المملكة الحجازيةحسين بن عفي فكر الشريف والوحدوي س : ما مظاهر النهج الديمقراطي 

 س: بين كيف شجعت الحكومة العربية الهاشمية النهج الديمقراطي : 
    م1320 ص  فكان أول حزب سياسي علني هو :) الحزب الوطني الحجازي ( بإنشاء األحزابسمحت  -أ

لة / القب جريدة :مثل:)التي مثلت مختلف االتجاهات الفكرية  بتأسيس الصحف والمجالتوسمحت  -ب

 الحجاز والعراق وبالد الشام . كانت توزع في :و .(: جرول ومجلة ) والفالح / وبريد الحجاز ( 

 
 س: تشكلت المملكة العربية الهاشمية في الحجاز من السلطات الثالث : 

 .  )وكالء تعني وزراء(السلطة التنفيذية  ) هيئة الوكالء(  -1

 .اب()نوالسلطة التشريعية )مجلس الشيوخ(   -2

 .السلطة القضائية -3

 

    م2011 ش + 0820 ش وزاري  س: عرف هيئة الوكالء :
مبايعة األمير  استمرت حتىم  / و1916أنشئت )سلطة تنفيذية ( في المملكة العربية في الحجاز أول وزارة عربية  وهي

 : يماتها اإلداريةومن تقسم( / 1924)قبرص( ) بعد نفي والده الشريف حسين إلىعلي بن الحسين ملكا ً 

 األمير علي بن الحسين )رئيساً للوكالء ( -1

 الشيخ عبد هللا سراج ) قاضيا ً للقضاة / ووكيالً لرئيس الوكالء ( -2

 األمير فيصل بن الحسين ) وكيال ً للداخلية ( -3

 األمير عبد هللا بن الحسين )وكيال ً للخارجية(  -4

 ية / ورئيسا ً ألركان الجيش( وعزيز علي المصري ) وكيال ً للحرب -5

 
 س: ما المبادئ التي ارتكز عليها المرسوم الملكي في تأليف مجلس الشيوخ : 

 الشورى / والعدالة االجتماعية  / والتوجه الديمقراطي.

 
 (ئف مجلس الشيوخوظا) 2012+ص1020 ص  فسر: أصدر الشريف حسين مرسوماً بتأليف مجلس الشيوخ:س:

    لحكومة.       مراقبة أعمال ا -1

 والنظر في مصالح البالد . -2

 تحقيقاً للشورى والعدالة االجتماعية والتوجه الديمقراطي . -3

 

 س: ما المصادر التي استندت إليها السلطة القضائية في المملكة العربية الهاشمية :
 لسنة النبوية(إلى الشريعة اإلسالمية المتمثلة بـ)القرآن الكريم/ وااستند النظام القضائي 

 

 س: كان على رأس الجهاز القضائي في المملكة العربية الهاشمية الحجازية : 
 .) وهو أرفع المناصب القضائية في الدولة ( قاضي القضاة 

 

 س: ما أنواع المحاكم في المملكة العربية الهاشمية الحجازية :
 األمور المستعجلة  /   و    التعزيزات الشرعية و /   الشرعية و /    المحكمة التجارية
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 م (: 1920-1918)  -العهد الفيصلي–ثانياً:  الحكومة العربية في سوريا 

 بثالث مراحل أساسية اذكرها: سوريا بعد تحريرها من العثمانيين  تأسيس س: مرّ 
 .م(  1919/  8آب  /4م ( وحتى )1918/ 10تشرين أول / 5مرحلة التأسيس من ) األولى :

 

 .تشكيل مجلس المديرين م( تم  1920/ 3 آذار /8)حتى م(  1919/آب/ 4)ن م الثانية :
 

بن الحسين ملكا ً دستوريا ً  ألمير فيصلا ةمبايعو م( 1920/  آذار/ 8)منذ استقاللها في  الثالثة :

 . ميسلون معركةفي   الفرنسي لسوريا بسبب االحتالل(  1920/  7تموز/24 ) وانتهت (  عليها

 

 ديرين : س: مجلس الم
شورى في الحكومة العربية في سوريا )العهد  يعاونه مجلسالوزراء /  مقام مجلسوهو مجلس يقوم 

 . والثقافية –واالجتماعية  -قتصادية السياسية واال إلدارة الشؤونالفيصلي( / 

 
 

 م(؟ 3/1920/ 8س: اذكر أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر السوري العام في ) 
 للبالد السورية بحدودها الطبيعية . ل التاماالستقال -1

 ملكا ً دستوريا ً للبالد . باإلجماع فيصل األول ابن الحسيناختيار األمير  -2

  للدولة : ) مدني / نيابي / ملكي (. النظام السياسي -3

 )ملكية / مدنية( .  تعيين حكومة -4

  د .الذي يهدف لجعل فلسطين وطن قومي لليهورفض وعد بلفور  -5

 في سوريا بكامل حقوقها . احتفاظ األقليات -6

 

 س : بين مظاهر تطبيق مبدأ حرية الرأي والتعبير في الحكومة العربية السورية ؟
 النهج الديمقراطي -1

 التعددية السياسية وحرية الرأي -2

 السماح بتأسيس األحزاب السياسة -3

 

    م1120 ش وزاري  لحكومة العربية في سوريا ؟في ا تأسيس األحزاب السياسيةتم السماح ب س : فسر
 حرية الرأيو - 3/      مبدأ التعددية السياسيةو  - 2/       لنهج الديمقراطيا – 1لـ :   اً ترسيخ

 

 س: أهم األحزاب ألتي أسست في الحكومة العربية السورية :  .
 / النادي العربي / الجمعية العربية الفتاة لالعهد / االستقال

 

 س : فسر : حظيت األحزاب السياسية السورية بدعم شعبي واسع:        

 ها(أهداف)    س: ما الخطوط الرئيسية للبرامج السياسية لألحزاب السورية بعد االستقالل : 
 المصلحة القومية . -1:   ألنها وضعت في أولويات برامجها

 واالستقالل والوحدة . -2

 )رفضت وعد بلفور(.هود في فلسطين وعارضت تأسيس وطن قومي للي - 3
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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        )2( الحديثة العربية والنهضة الهاشميون : الرابع الدرس  
 

 أوال ً: المملكة العراقية : 
 

 م ؟1920/ حزيران /  29يام الشعب  العراقي بالثورة س: ما هي أسباب ق
 م.  1920)استقالل العراق/ ووحدته مع سوريا(  الذي اتخذه المؤتمر العراقي المنعقد في دمشق  بريطانيا قرار رفض -1

 (م 1920تحت االنتداب البريطاني ضمن قررات مؤتمر سان ريمو ) وضع العراق -2
 

 :العراق ضد االستعمار البريطاني  في م(1920)س : اذكر نتائج ثورة 
 . (حكم العراق بشكل غير مباشر)  تهجت سياسةنفا/ على تغيير سياستها  رغمت بريطانياأ -1

/ وقامت الحكومة بإصالحات إدارية ودستورية  حكومة عراقية رئاسة أول  (األشراف في بغداد نقيب)تولى  -2

 ن الحسين ملكاً على العراق .لتهيئة الظروف إلعالن الملكية وانتخاب فيصل ب

 

 س: اذكر الملوك الهاشميون الذين تولوا حكم العراق محدداً فترة حكمهم :
 (م  1933 – 1921( الملك فيصل األول ابن الحسين  /  )1

 ( م. 1939-1933( الملك غازي بن فيصل /  )2

 م(.1958 -1939( الملك فيصل الثاني / )3
 

 األول ملكاً على العراق : س: فسر : تنصيب األمير فيصل 
 استجابة لرغبة الزعماء العراقيين / وبمباركة والده الشريف حسين بن علي .

 

       م1020 ص وزاري  الملك فيصل األول في المملكة العراقية في بناء العراق الحديث : إنجازاتس: اذكر 
 الوطنية . الوحدة  وترسيخالتعددية / واحترام الحريات السياسية / إطالق  -1

 المجتمع العراقي نحو الرقي والتقدم . تقودوطنية حديثة /  بناء مؤسسات -2

 القانون األساسي العراقي )الدستور(/ وقانون االنتخابات  الذي وضع:م( 1924التأسيسي العراقي ) عقد المجلس -3

 م(.1932المتحدة عام )عضوية عصبة األمم  ودخولهالعراق /  واستقاللالبريطاني /  إنهاء االنتداب -4

 
    م1520 ش  س : مالمح الفكر القومي للسياسة التي انتهجها الملك غازي بن فيصل في حكم العراق: 

 على خطى والده وجده .        االلتزام بالسير -1

 )هللا / وقوة الشعب / والجيش( في تحقيق الوحدة العربية. االعتماد على -2

 لوحدة العربية .      بضرورة ا اإليمان العميق -3

 جنديا ً من جنود األمة لتحقيق الوحدة العربية. اعتبار نفسه -4

 بروحه ودمه في سبيل تحقيق الوحدة العربية . استعداده للتضحية -5
 

قائل العبارة : " بعون هللا وقوته ومساعدة شعبي النبيل وبإخالص شعبي الباسل سأحقق بفضل هللا  س :

 سأكون أول من يحمل الوحدة العربية ويسير في مقدمة الجيوش العربية ": الوحدة العربية ، و
 الملك غازي بن فيصل 

 

 فسر أخذ التخطيط االقتصادي منحًى جديداً في عهد الملك فيصل الثاني في العراق ؟ س:
في بعض  ألن العراق كان بحاجة ملحة إلى نهضة شاملة في جميع مناحي الحياة / فتم تشكيل مجموع من اللجان

 الوزارات /  وطلب منها تقديم االقتراحات الضرورية للقيام بالتخطيط االقتصادي الشامل.

 

 س:عدد توصيات اللجان الوزارية في عهد فيصل الثاني في العراق للقيام بالتخطيط االقتصادي الشامل:  
 واسعة من طرق المواصالت الحديثة        البالد بشبكة ربط -4                                        الزراعةبقطاع  االهتمام -1

 الحكومية على الفالحين  توزيع األراضي -5األمية وتحسين المدارس         ومكافحة بالتعليم االهتمام -2

 للعمال وذوي الدخول المتدنية إنشاء مساكن -6الخدمات الصحية                                 رفع مستوى -3

  لضمان استقرارها وتقدمها االجتماعيتوطين العشائر المتنقلة  -8عداد أسس الضمان االجتماعي للفالحين                   إ -4
 



 

 أوراق عمل 

 المرشد في الثقافة العامة  / المستوى األول                                                             

 إعداد:أ. حسين المسالمة       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 40 

 إنجازات الحكومة العربية ) الملك فيصل الثاني ( في العراق  في مجال :
 ( النفط :3 ( الزراعة :2 ( اإلعالم :1

افتتح في بغداد في ) 

 (م1956/ أيار / 8

أول محطة تلفزيونية 

 في الشرق األوسط.
    م1020 ص وزاري  

    :نجاز عدد كبير من مشاريع الريإ
 كمشروع الحبانية    -1

 مشروع منخفض الثرثار   -2

 ومشروع المسيب الكبير   -3

الحكومة العراقية والشركات النفطية  تم االتفاق بين -1

حكومة على أن تكون حصة  ال (م 1952)األجنبية عام 

من األرباح التي تحصل عليها من   (% 50)العراقية 

 عمليات استخراج النفط

  (م 1955)عام الدورة نفط  افتتاح مصفاة -2

 

  س: كيف انتهى الحكم الهاشمي في العراق ؟
قاده بعض ضباط الجيش العراقي  /   م0920 ش وزاري  (م1958/ تموز / 14)انتهى أثر انقالب عسكري في 

 . في قصر الرحاب في بغداد (واألمير عبد اإلله/ الملك فيصل الثاني )نه استشهاد نتج ع/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ثانياً: المملكة األردنية الهاشمية : 
 (م 3/1921 ذارآ/31في ) :س: تأسست إمارة شرق األردن

 
    م2011 ص + 0820 ص وزاري  برئاسة: المركزية األولى حكومةتشكلت الس: 

 (م .1921/  4/ نيسان 11( في )رشيد طليعالسوري )        

 

 : البعد القومي في فكر الملك المؤسس عبد هللا بن الحسينس: فسر : تعكس الحكومة المركزية األولى 
 : بي الذي يمثله األردن فقدتجسيدا ً للنهج القومي العر

 ( والحجاز/وفلسطين/سوريا) ضمت الحكومة شخصيات من( 1 

 ) أول وزير في إمارة شرق األردن (    م1320 ش(.خلقي الشرايري يعل:)ولم يدخلها سوى شخصية أردنية واحدة هي ( 2 

 
 :لملك المؤسس عبدهللاعند ا فسر:عكس تشكيل الحكومات المتعاقبة التوجه القومي للسياسة األردنيةس:

 حجازي(. 1من فلسطين / و 3من سوريا / و 3)(رجال 8وزارات( تولى رئاستها ) 8فقد تألفت في عهد اإلمارة ) -أ

( وزيرا ً 17( وزيرا ً بما فيهم رؤساء الوزارات / كان بينهم )48وبلغ عدد الوزراء  في هذه الوزارات ) -ب

 سوريا / و الحجاز / وفلسطين / ولبنان / والعراق( .أردنيا ً / أما الباقون فمن العرب : )

 
 س: ما أهم إنجازات الملك عبد هللا األول المؤسس في مجال السياسة: 

 .فأصدر مجلس عصبة األمم قراراً  بذلك/ بذل جهدا ً كبيرا ً الستثناء األردن من أحكام وعد بلفور  (م1922) -1

 . واالستقالل الجزئي / ل الحكم الذاتيحصول األردن على شكل من أشكا (م 1923) -2

 .ووضع القانون األساسي ( /والقضائية/ والتشريعية / التنفيذية )البدء بتشكيل المؤسسات  (م1928) -3

السلطتين )توقيع المعاهدة األردنية البريطانية التي تنازلت بموجبها حكومة االنتداب عن  (م1928/ شباط / 25) -4

 (.يةوالتنفيذ/ التشريعية 

 م( إجراء أول انتخابات تشريعية / وتشكيل أول مجلس تشريعي .1929) -5

باألمير عبد هللا بن الحسين ملكاً   اةوالمناد/ إعالن استقالل المملكة األردنية الهاشمية  (م1946/ أيار/ 25) -6

    م0820 ص وزاري  .دستوريا ً على البالد 

 يل مجلس األمة .م( وضع أول دستور للبالد / وتشك1947) -7

 . نجاز وحدة ضفتي األردن إ (م1950) -8

العمل على إنجاز مشروع سوريا الكبرى  ) وحدة األردن وسوريا ولبنان وفلسطين (/ ولذلك كان سبب قدومه إلى  -9

 شرق األردن لتحرير سوريا من االستعمار الفرنسي    / و تحقيق الوحدة السورية .

 حزاب السياسية.سمحت الحكومة بتشكيل األ -10
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التي مثلت س: فسر: سمحت الحكومة في عهد الملك المؤسس عبدهللا األول بتشكيل األحزاب السياسية 

    م1420 ش وزاري  :  جميع ألوان الطيف السياسي األردني 
 (  .ب( واحتراما ً )للتعددية / وحرية الرأي  أ( ترسيخا ً )للنهج الديمقراطي / والحريات السياسية (    

 

ومثلت جميع ألوان  س: أهم األحزاب السياسية التي شكلت في عهد الملك المؤسس عبدهللا األول

 :  الطيف السياسي األردني 
 الحزب الوطني األردني /  وحزب العمال األردني / وحزب االستقالل / وحزب الشعب /  وحزب الحر المعتدل(

 

 ؤسس في مجال الزراعة : س: ما أهم إنجازات الملك عبد هللا األول الم
  .إنشاء أول مصرف زراعي لتمويل الفالحين ( م 1922) -1

 .أقيم أول محجر صحي بيطري ( م 1923) -2

  .صدر قانون الحراج والغابات ( م 1924) -3

 .افتتاح أول معرض صناعي زراعي أردني  (م 1927) -4
 

 

 س: الصناعة في عهد الملك عبد هللا األول المؤسس : 
 تكن تتعدى الحرف اليدوية البسيطة. لم
 

    م1220 ص وزاري  :الثقافةس: ما أهم إنجازات الملك عبد هللا األول المؤسس في مجال التربية والتعليم و
 النهوض باللغة العربية   -: أ )بهدف(م(  1923إنشاء المجمع العلمي العربي عام ) -1

 وبعث تراث األمة -ب

 رسم خطط التربية   -:  أ هدف()بتشكيل مجلس المعارف  -2

 وضع المناهج المدرسية   -ب

 وضع أسس اختيار المعلمين  -ج

 (.م1944)أنشئت أول وزارة معارف عام و

 فتح مدارس ابتدائية وثانوية. -3

 . (اعراً أديبا ً وش)الملك عبد هللا األول نفسه فقد كان  وعقد أمسيات أدبية/  ثقافيةأندية وتأسيس /  صدور صحف ومجالت -4

 

 س: متى وأين استشهد الملك عبد هللا األول ؟ 
 م( /  وهو يدخل المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة. 1951/ تموز / 20في )

 

 م( إال أنها حافلة باإلنجازات ،عددها : 1952 - 1951/ 9/أيلول6س: رغم قصر فترة حكم الملك طالل)
    م1020 ش وزاري  

كان أهم ما جاء  )فسر(م( يتوافق والنظم الديمقراطية الحديثة 1952للبالد عام )وضع دستورا ً جديدا ً  -1

 في مواده أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان .

 توسيع قاعدة التعليم اإللزامي المجاني . -2

    م0620 ص وزاري  ونفقاتها .الحكومة /  إيرادات ليتولى مراقبة )علل(صدور قانون ديوان المحاسبة  -3

 القومية بين الدول العربية الصالت / والروابطتوثيق  -4

  االقتصادي وقعت في عهد الملك طالل( والتعاونالمشترك /  الدفاع العربي)وهي : معاهدة    م0420 شالضمان الجماعيتوقيع اتفاقية  -5
 

  مالحظة : *
ته بسبب سوء حالته الصحية والمناداة قررمجلس األمة إنهاء واليلم يتمكن الملك طالل من االستمرار في الحكم ف

وصاية  دستوريا على البالد ولكونه لم يبلغ سن الرشد آنذاك فقد قرر مجلس الوزراء تعين مجلس بالحسين بن طالل ملكا

 . على العرش لحين بلوغه سن الرشد
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   م0420 ص وزاري            م(:  1999-1953)الباني(  ) جاللة الملك الحسين بن طال    
 

 م( عندما أتم الثامنة عشرة من عمره .1953/  5/ أيار 2)  س: متى تولى الملك الحسين سلطاته الدستورية:

 

 العصر الذهبي  س: ما سميت فترة حكمه :

 

 

 س: ما الخطوط العريضة للسياسة الداخلية لجاللة الملك الحسين بن طالل : 
          .من محبة وثقة الشعب/ هللا بعد  يستمد قوتهإن العرش الذي انتهى إليه  -أ

  (.ورعاية مصالحها/ بخدمة األمة ) سينمي هذه المحبة والثقة -ب

في سبيل إعزاز وطننا الذي له نحيا  والعمل والتضحية/ من أجل الشعب  مجانبة الراحةبوأخذ على نفسه عهداً  -ج

 .وفي سبيله نموت 

 

 ل  في سياسته الداخلية والخارجية ؟س: ما النهج الذي انتهجه الملك حسين بن طال
رؤية  كّون األردنالشخصية العربية / ف صيانة: مهمة في ألنها   م1420 ص وزاري  الوسطية / واالعتدال . 

 احترام العالم . مما أكسبهللقضايا العربية والدولية  واقعية

 
 ي سياسته الداخلية والخارجية ؟فعلى اتباع الملك الحسين نهج الوسطية واالعتدال  المترتبةالنتائج س:

    م0720 ص وزاري  

 احترام العالم . مما أكسبهللقضايا العربية والدولية  رؤية واقعية كّون األردن

 

 
 مجاالت عمل الملك الحسين على تطويرها : 5اذكر  س:

 سياحة / تعليم صناعة / زراعة / تجارة / 

 
 : الصناعةمجال  ما أبرز إنجازات الملك الحسين بن طالل فيس: 

  (.واإلسمنت/ والفوسفات  / البوتاس)  كصناعةوالتحويلية / التعدينية  تطورت الصناعات -1

 (.األلبسة)وقطاع ( / والهندسية/ والبالستيكية / الورقية )و (اإللكترونية المتقدمة) اهتم بالصناعات -2

  (. والمناطق الحرة/ المدن الصناعية )  أقيمت عدد من -3

 .واألجنبي/ االستثمار العربي  تسهل ضعت تشريعاتو -4

  فأدى إلحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة األردنية . مارثاالست مؤسسة تشجيعإنشاء  -5

 
 س: ما التحوالت التي أحدثها تطور قطاع الصناعة في حياة المجتمع األردني في عهد الملك الحسين بن طالل؟ 

 ع االستثمار:س: ما نتائج إنشاء مؤسسة تشجي

 .المجتمع األردني  تطوير -1

 .من سوق مستهلكة إلى سوق منتجة وتحويله  -2

 مما أدى إلى:/ لتشمل المواد الخام واآلالت والمعرفة الفنية   لى إنمائيةإتطورت المستوردات من سلع استهالكية  -3

 .إرساء قاعدة صناعية في األردن  -4
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من السكان وبلغت مساحة  (% 20)د الملك الحسين بن طالل مصدر دخل في عه شكل قطاع الزراعةس: 

 في البادية واألغوار / فما أهم النتائج التي ترتبت على ذلك :األراضي المستغلة زراعيا ً مليون دونم 

 .للفائض  وفتح باب التصدير/ خاصة في الخضراوات والفواكه  نسب عالية من االكتفاء الذاتيتحقيق  -1

 .الزراعي  بتطبيق النمطالزراعة  ظيم قطاعتن -2

 .الزراعية في محطات األبحاث  تطور البحوث -3

 . التكنولوجية الحديثة في الزراعة استخدام األساليب -4

  . األردن من مياه الشرب والري لتأمين احتياجات/  لتخزين المياه/ من السدود  بناء عدد كبير -5

 . ماليين رأس( 3)ن ة الحيوانية عوالثر زاد حجم -6

 
 :تجارة الس: ما أبرز إنجازات الملك الحسين بن طالل في مجال 

من ( %10)أسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بما يزيد على نسبة ف توسعت التجارة الداخلية والخارجية: -1

  .جمالي الناتج المحليإ

 / والمطارات / واالتصاالت/ والنقل / اصالت طرق الموـ )ك توفير شبكة متكاملة من مرافق البنية التحتية -2

  (.والطاقة /  والمياه/ والموانىء 

 .ومتطور بناء نظام مصرفي فعال -3

 

%( ما أبرز 11م تساوي )1999س: كانت نسبة الدخل القومي األردني لقطاع السياحة نهاية عام 

 :سياحةالإنجازات الملك الحسين بن طالل في مجال 
 كالقالع والقصور.واقع السياحية واألثرية بالم االهتمام -1

 . وصيانة المساجد والمقامات/  األثرية ترميم األماكن -2

 (وفنادق / استراحات)التي يحتاجها قطاع السياحة من  تطوير الخدمات -3

 (.وعالميا ً/ عربيا ً ) تسويق األردن سياحيا ً -4

 (.والدينية / العالجية)لسياحة انوعي  تنشيط  -5
 

 :: ما أبرز إنجازات الملك الحسين بن طالل في قطاع التعليمس
 . السادسأصبح التعليم الزاميا ً حتى الصف  : (م1955)قانون  -1

 . التاسع لزاميا ً حتى الصفإأصبح التعليم  :(م 1964)قانون  -2

  تضمن : (م 1994)قانون  -3

 العامة  هاوأهدافة / فلسفية للتربي ثوابت -أ 

 . سنوات عشرلمدة  إلزامية التعليم/ و التعليم ومراحل -ب 

 .رياض األطفال للمرحل التعليمية  إضافة مرحلة -ج 

اشتملت على ثالثة مسارات / بدالً من ثالث لتصبح مدتها سنتان  تعديل مرحلة التعليم الثانوي -د 

  .والتطبيقي / والمهني / األكاديمي هي :

عدد الجامعات فبلغ  (والكليات/ والمعاهد / نشاء الجامعات إتواصل ) في مجال التعليم العالي : -4

 .جامعات حكومية  (8)جامعة فيها ( 20)
 

 : الرعاية الصحيةس: ما أبرز إنجازات الملك الحسين بن طالل في مجال 
وتنوع اختصاصها / والمستشفيات / والمراكز الصحية /  والممرضين/ والصيادلة / األطباء  زادت أعداد -1

 مستشفى. 22ت الحكومية فوصل عدد المستشفيا

  (.م 1950)للصحة عام أنشئت أول وزارة -2

 خاصة الخليج. جليلة للدول الشقيقةصحية تقديم خدمات أسهمت الخبرات األردنية في  -3
 

 س: ما هدف مؤسسات العمل االجتماعي التي تعمل تحت إشراف وزارة التنمية االجتماعية :
 ) علل: (تنمية اإلنسان / وتأهيله  على أساس:ن تقوم فلسفة العمل االجتماعي في األرد

 للوصول إلى مجتمع اإلنتاج / والعدل / والرفاه . -2 لتفعيل دوره في عملية التنمية الشاملة    -1
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 س: عدد أبرز الجهات الرسمية التطوعية التي ارتبطت بها مسؤولية العمل االجتماعي وتطويره في األردن؟
    م2014ش + 1120 ص وزاري  

 الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية .  -1

 م( . 1985وتعمل تحت مظلتها )مؤسسة نور الحسين ( التي تأسست ) مؤسسة الملك الحسين -2

 تقوم بإعداد الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً   كلية األميرة رحمة : -3

    م1320 ص وزاري  بيتهم وتعليمهم.تقوم على رعاية األيتام وتر   دار البر بالبراعم البريئة : -4

 صندوق المعونة الوطنية.     -5

 الهيئة الخيرية الهاشمية. -6

 

    م5201 صيفي وزاريس: ما أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية :    
 رعاية الطفولة -1

 حتياجات الخاصة رعاية ذوي اال -2

 نميتها ة وتأتأهيل المر -3

  .والطلبة الفقراء/ لعالج المرضى الفقراء  ) تقديم مساعدات مالية -4

 .حملة البر واإلحسان في رمضان  -5

 

  أبرز مشاريعها وبرامجها:ولتحديد االحتياجات التنموية وتنفيذها  :(نور الحسين)الملك حسين س: تهدف مؤسسة 

 ل ( مشروع اإلعالم الصحي للمحافظة على حياة األطفا1

 مساعدة النساء ذوات الدخل المتدني)يهدف إلى( ( مشروع المرأة والتنمية الذي 2

 ( معهد العناية بصحة الطفل3

 ( مركز التصميم والتسويق األردني4

 

 
 

 

 

 )المعزز(:    جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين .
 

 .م(  2/1999/ شباط 7) س: متى استلم جاللته سلطاته الدستورية ؟

 

    م2014ص + 2012ش +1020 ص وزاري  س: اذكر أبرز إنجازات الملك عبد هللا الثاني في مجال التعليم :
 لتكنولوجيا المعلومات . ملكية بتشكيل لجنةأمر  -1

 رفع قدرات الخريجين.  من أجلفي المدارس حوسبة التعليم  -2

 .س االقتصاد المعرفي وبنائها على أساالمناهج لكافة المراحل الدراسية  تحديث -3

 .من الصف األول األساسي اإلنجليزيةاللغة  التوسع في تدريس -4

 

 س: اذكر أبرز إنجازات الملك عبد هللا الثاني في مجال الصحة :
 اهتم ببناء المستشفيات / وتطويرها / وتزويدها بالكوادر الطبية والتمريضية الالزمة . 

 م.2001في سحاب ي لدكتور جميل التوتنجا افتتاح مستشفى -1

 سرير.400في طبربور بسعة  األمير حمزة بن الحسين أقيم مستشفى -2

 ( سرير / وعيادات حديثة بأجهزة متطورة.350بإنشاء مبنى جديد يتسع )البشير  تأهيل مستشفى -3

 في مدينة إربد.  األميرة بسمة إعادة تأهيل مستشفى -4

 
    م1120 ش جاما ً مع توجيهات الملك عبد هللا الثاني؟س: المحاور التي عملت وزارة الصحة عليها انس

 . "الصحة للجميع"الصحية لتحقيق شعار  مبدأ الرعايةاعتماد  -1

 البشرية الصحية )كما ً / ونوعا ً(. تنمية القوى -2

 البحث العلمي. تطوير مجاالت -3

 تطوير نظام التأمين الصحي.  )بهدف(إجراء الدراسات  -4

 )الطبي المجاني( للفقراء والمحتاجين . جتوفير العال -5
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 س: اذكر أبرز إنجازات الملك عبد هللا الثاني في مجال االستثمار:
السياحة العالجية / :القطاعات االقتصادية األردنية التالية  في (%44زاد فرص االستثمار بمعدل ) -1

 لسياحي  .وشركات النقل السياحي / والفنادق الحديثة / والتعليم المهني وا

 . ألف فرصة عمل  20إلى زاد عدد فرص العمل  -2

 إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة . جاللته البتراءأصبحت في عهد  -3

    م0420 ش  بسبب العوامل اآلتية :اقتصاديا ًوعربياً  ودوليا ً  تشجيع االستثمار وتسويق األردن -4

 ةاالقتصادية الحرة في العقب إنشاء المنطقة -أ

 االقتصادية محليا ً وعربيا ً ودوليا ً :    المشاركة في المؤتمرات -ب
 في سويسرا     كمؤتمر دافوس  -1

 .بين القطاعين العام والخاص في منطقة البحر الميت والخلوات االقتصادية -2
 

    م0920 ش وزاري  ضرورة االرتقاء  بالزراعة :فسر تأكيد رؤى الملك عبدهللا الثاني  س:
 صمام األمن الغذائي      -1  نها:أل

 وركن أساسي من أركان االقتصادي الوطني -2
 

 :األمن الغذائياذكر أبرز إنجازات الملك عبد هللا الثاني في مجال  س: 

 س: ما العناصر األساسية لالستراتيجية الزراعية في فكر جاللة الملك عبد هللا الثاني :
 ة من خالل :أكد على أهمية تطوير قطاع الزراع 

 المزروعات  تحسين أصناف -2الحديثة                      استخدام التقنيات -1

 البحث / واإلرشاد الزراعي  تطوير نوعية -4اإلنتاج                       توفير مستلزمات -3

 عيةالفردية والشركات الزرا تشجيع المشاريع -6التصنيع الزراعي         االرتقاء بمستوى -5
 

 :تحسين وسائل تسويق المنتجات الزراعية س: فسر : أكد الملك عبد هللا الثاني على 
 (.ويعزز ارتباطه بوطنه  / أن ينال جزاء معاناته)لتمكين المزارع من 

 

    م 2015ش +1020 ش وزاري  س:فسر يعد توفير الموارد المائية أهم عناصر تحقيق األمن المائي؟
 قتصادي استراتيجي ا موردألن الماء  -1

 .االقتصادية واالجتماعية والزراعية ةأساس التنمي/ و الحياة عصبيمثل  -2

 .االنشطة االقتصادية  تعتمد عليه كافة -3
 

 الملك عبد هللا الثاني للتأكيد على االهتمام بالموارد المائية :  : جاءت رؤى  س: فسر
 بمعدل أمطار منخفض . 1: يتصف ألنه:  من محدودية موارده المائيةألن األردن يعاني 

 وارتفاع مستمر في معدالت الطلب على الماء. 2                                                              
 

 (في مجال األمن المائي ه)إنجازات  م1320 ص وزاري  س: وضح رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني تجاه الموارد المائية :

 ر األساسية لالستراتيجية المائية في فكر جاللة الملك عبد هللا الثاني :س: ما العناص
 التأكيد على االهتمام  بالموارد المائية من خالل :  

 وتخفيض معدالت استنزافها  -البحث عنها وتنميتها                    ب -أ

 ورفع كفاية تخزينها ونقلها  -وضمان حسن إدارتها                 د -ج
 

 (الفكر القومي )نفس   م2013+ش2011ص +2009ص س:إنجازات الملك عبد هللا الثاني في مجال العالقات الخاجية:
 بـ)األقطار الخارجية(. توطيد عالقات األردن الخارجية -1

 العربية . المؤتمرات / واللقاءات االشتراك في -2

 م(. 2001العربي في عمان )عام  عقد مؤتمر القمة -3

 الفاعل في المنطقة والعالم . تأكيد الدور األردنيمل على الع -4

 .، وحل المشكالت التي تواجه ذلك  العربي دعم التضامن -5

 في جميع المجاالت / والتأكيد على حقه في الحصول على جميع حقوقه دعم الشعب الفلسطيني -6
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 ة األردنية :فسر : عمل الملك عبدهللا الثاني على تعزيز قدرات القوات المسلح س:
 لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه على المستويين الوطني واإلنساني .

 

 

 ) القوات المسلحة األردنية (   م0920 ش وزاري  إنجازات الملك عبد هللا الثاني في مجال دعم  الجيش العربي : س:
 رفع الكفاءة القتالية للجيش العربي بالتدريب والتسليح . .1

العسكرية في  أرقى ما توصلت إليه التكنولوجيا ىعل اك في المعارض العسكرية )علل: ( لالطالعاالشتر .2

 .مجال التسليح وتطوير القوات المسلحة

 تأكيد الدور اإلنساني لألردن على مستوى العالم بـالمشاركة في قوات حفظ السالم في مناطق مختلفة من العالم .3

 لحة األردنيةالدعم المستمر لمنتسبي القوات المس .4
 

 

    م1320 ص وزاري  س: األمير حسين بن عبد هللا الثاني )ولي العهد (:
م( / وقد صدرت اإلرادة الملكية السامية باختيار سموه " وليا ً للعهد " في ) 1994/  6/ حزيران28ولد في ) 

 ي كونه أكبر أبنائه سنا ً.( من الدستور األردن 28وذلك بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )م ( 2009/ 7/ تموز 2

 

 

  :الفلسطينية والقضية الهاشميون الخامس: الدرس 
 

 

 فسر:يعد ارتباط المملكة األردنية بفلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص جزءا ً مهما ً من تاريخها؟س:
    م1020 ش وزاري  

 الحرمين الشريفين .  وثالث لى / المسلمين األو قبلةالرسول الهاشمي محمد / وهو  مسرىألن المسجد األقصى  .1

 الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى . ضريح الشريفوفي القدس  .2

 بن الحسين. جاللة الملك المؤسس عبد هللا وفي المسجد األقصى استشهد .3

 فلسطين وشعبها كانا وما زاال القضية المركزية في ضمير الهاشميين . .4

 

 

 وقضية فلسطين:  * أوالً:   الشريف حسين بن علي
 م( /  ودفن حيث أحب وطلب في المسجد األقصى المبارك في القدس (1931)توفي )

 

 

    م0620 ش وزاري  س:  للشريف الحسين بن علي مواقف متعددة تجاه قضية فلسطين عددها :
 ين بخصوص مصير فلسطألي تسوية مع بريطانيا طالما أن نصوص االتفاقيات غير واضحة عدم الوصول  -أ

 جزءا ً من المملكة العربية التي سعى إلى تأسيسها  فلسطيناإلصرار على أن تكون  -ب

) باستقالل األمة / وعروبة فلسطين ( المستمدة من  المتعلقة تفضيله النفي على التفريط بمبادئه السامية -ج

 العقيدة اإلسالمية والقومية العربية .

 
 البريطانية واشترط  مشروع المعاهدة الحجازيةو وعد بلفور الشريف حسين بن علي رفضس: 

    م1320 ش وزاري   أمور عددها :  على تعديلها بحيث تنص
 استقالل فلسطين  -أ

  وإدارتها بأنفسهم -ب

 وتعهد بعدم الموافقة على أي قرار بشأن فلسطين قبل أخذ موافقتهم .واختيار طريقة الحكم التي يريدونها /  -ج
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    م1320 ص وزاري  س: بين موقف وسياسة الملك عبد هللا المؤسس تجاه فلسطين: ثانياً :   
 ( رفض وعد بلفور رفضا ً قاطعا ً.1

 م .1933وكتب مذكرة احتجاج للمندوب السامي البريطاني  لى فلسطين( رفض الهجرة اليهودية إ2

    2015+ص1120شمن أهم بنوده:ية م( للحكومة البريطانية بمشروع لحل القضية الفلسطين1938( تقدم عام )3

 إنشاء دولة عربية تضم األردن وفلسطين    -أ

 وقف الهجرة اليهودية وعدم السماح لليهود بشراء األراضي في فلسطين  -ب

 تقليص مدة االنتداب البريطاني . -ج

    م0420 ش وزاري  م(.1950( إتمام وحدة الضفتين في عهده عام )4

 م( حيث قدم أبناء الجيش العربي أرواحهم فداء القدس وفلسطين.1948لقدس خالل حرب )( الحفاظ على عروبة ا5

 .الحقوق الفلسطينية  لنصرة (م1946)مشاركة في مؤتمر بلودان( ال6

 .حث بريطانيا على انتهاج سياسة عادلة تجاه الشعب الفلسطيني  (7

 / والمشاركة في الثورات الفلسطينية(.وعقد مؤتمرات / بإرسال مساعدات )مساندة الشعب الفلسطيني ( 8

  (.م1946/  5أيار/25)ستقالل يوم اال هخطاب في/ جهاد دفاعا ً عن فلسطين على العقد العزم ( 9

 

 األول بينها : س : كان للقدس مكانة خاصة في نفس الملك المؤسس عبد هللا

 سة فيها :   األول من القدس واألماكن المقد س: بين موقف الملك المؤسس عبد هللا
 .لعربي أرواحهم فداء القدس م( حيث قدم أبناء الجيش ا1948س: فسر: حافظ المؤسس على عروبة القدس خالل حرب )

 أن احتفاظه بالقدس عزاءه عما أصابه من ظلم في حياته  . - 1

 هناك ألف دمشق و بغداد و بيروت و ليس هناك سوى قدس واحدة. - 2

 ا إلى حائط المبكى .رفض إعطاء اليهود  ممر - 3

 رفض طلب الفاتيكان األماكن المقدسة وطلب العرب و الجامعة العربية بانسحاب األردن من القدس. - 4

 

 للقضية الفلسطينية رؤية ثاقبة:بن طالل الحسين  كانت رؤية جاللة الملكفسر : س: ثالثاً :     
  .الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني إحقاقـببالعمل على استعادة األراضي المحتلة بادر جاللته  .1

 .التصدي ألي عدوان (قادرة على)أردنية  قوة عسكريةلى بناء إسعى  .2

قع اعلى الو( شارحا ً أبعادها وآثارها وسلبياتها / أسلوب حضاري ـ)طرح القضية الفلسطينية على المستوى العالمي ب .3

  . والدولي / والفلسطيني / العربي
 

 

 إنجازات الملك الحسين بن طالل تجاه القضية الفلسطينية :س: بين أهم 
    م1220 شالذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية  افتتاح المؤتمر الفلسطيني األول في القدسم ( 1964)  .1

تجاه قضية فلسطين/ حيث أيد قرار مؤتمر القمة  الحرص على وحدة الصف العربيم( أكد 1974/ / تشرين أول 27) .2

 للشعب الفلسطيني الشرعي والوحيدالتحرير الفلسطينية الممثل  الذي ينص على اعتبار منظمة 2004ش/منعقد في الرباطال
 

 م1520 ش تضمن االتفاق على :أردني فلسطيني مشترك( /  توقيع )اتفاق مبادىءم( 1984/ شباط / 11)  .3

 مبدأ األرض مقابل السالم   -أ

 طيني   وحق تقرير المصير للشعب الفلس -ب

 وحل قضية الالجئين الفلسطينين وفقا ً لقرارات هيئة األمم المتحدة   -ج

 وحل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها  . -د

 والتحرك المشترك على المستوى الدولي لشرح هذه المبادئ. -هـ
 

 . ية فلسطيندعماً لقض ة الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في عمانفاضاست م (1984) .4
 

    م0920 ص وزاري  (فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية )عللم( إعالن قرار 1988/ تموز / 30) .5

 وإقامة دولته المستقلة . -ممارسة دورها في قيادة الشعب الفلسطيني /  ب  -ليتسنى لمنظمة التحرير الفلسطينية : أ
 

 لشعبين األردني والفلسطيني التأكيد على التالحم المصيري بين ا .6

 تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره  .7

 .لدعم صموده/ تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني  .8
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 م:1990في خطاب العرش الشعبين األردني والفلسطينيبين التالحم المصيري  طاللبن  كيف أكد الملك حسينس: 

 الحسين بن طالل تجاه قضية فلسطين : حدد المرتكزات األساسية لسياسة الملكس: 
 قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية التي نعيش بها وتعيش معنا / والتزامنا بها ال يحتاج تأكيد . -1

 االلتحام المصيري بالشعب الفلسطيني المجاهد / وتعزيز صموده على أرضه. -2

 

 :بعدة مواقف اذكرها  سطينية القضية الفل في خدمةسياسة الملك عبد هللا الثاني  تجلت رابعاً:  س:
    م2012 ص + 0820 ش وزاري  

انتهج سياسة االتزان والحكمة ومنع التفريط بالحقوق والمطالب العربية ومحاولة إقناع العالم بضرورة المفاوضات 

 إليجاد حل عادل وشامل :

 ني .باعتبارها قيادة شرعية منتخبة من قبل الشعب الفلسطي دعم القيادة الفلسطينية .1

 لحل القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات. القيام بدور دبلوماسي كبير .2

 في سبيل نصرة القضية الفلسطينية. تبرع جاللته بماله / ودمه .3

 الفلسطينية في مستشفيات المملكة . عالج جرحى االنتفاضة .4

 الفلسطيني . متخصصة لألراضي المحتلة لتقديم خدماتها ألبناء الشعب إرسال كوادر طبية أردنية .5

 ألبناء الشعب الفلسطيني . الغذائية / والطبيةقيام هيئة اإلغاثة الهاشمية بتقديم المساعدات  .6
 

 بين كيف أكد الملك عبدهللا الثاني على أهمية قضية فلسطين ومحوريتها : س:
 بوصفها قضية العرب األولى  وجوهر الصراع في المنطقة في المؤتمرات والمحافل الدولية .

 

بين رؤية الملك عبد هللا الثاني إلنقاذ الشرق األوسط  والعالم في كلمته في مؤتمر القمة العربي في  :س

    م1420 ش وزاري  م(: 2007الرياض) 
  الفلسطينيين .  رفع الظلم عن ( 1

 لهذا الشعب الشقيق لينعم بحريته  / ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . تحقيق العدالة( 2

 
 

 س: من قائل العبارة :" أنقذوا الشرق األوسط  بل والعالم قبل فوات األوان ":
 الملك عبد هللا الثاني

 

    م1320 ش خامساً : س: بين أهم إنجازات اإلعمار الهاشمي لألماكن المقدسة في القدس الشريف :
اإلعمار الهاشمي  -1

م( 1924األول عام )

: 

 ذهبية .  جنيهألف ( 25م )بتقديبن علي  الشريف حسينقام  -أ

 ( سنوات6)هذا اإلعمار استمر -ب

 األركان التي كانت تحمل القبة بأركان جديدة من اإلسمنت المسلح. من أهم إنجازاته تغيير -ج

اإلعمار الهاشمي  -2

 -1954الثاني )

 م( :1964

 المسجد األقصى في مقدمة أولوياته .وضع الملك حسين بن طالل  -1

 باألماكن المقدسة . إعمار خاصة  وشكل لجنة -2

اإلعمار الهاشمي  -3

 الثالث :

 

المسجد األقصى / والتهمت النيران ثلث المسجد / م( بإحراق 1969قامت إسرائيل عام ) -أ

 وأحرقت منبر صالح الدين األيوبي .

 للجنة اإلعمار.  أصدر الملك الحسين بن طالل توجيهاته -ب

 مليون دينارا ً لإلعمار إلزالة آثار الحريق . (19)رصدت الحكومات األردنية   -ج

اإلعمار الهاشمي  -4

 الرابع :

   

إعداد / وتنفيذ مشروع إعمار قبة الصخرة المشرفة /  م( على 1985تمت الموافقة عام ) -أ

 االنتفاضة الفلسطينية األولى حال دون تنفيذه . ولكن تفجرعلى شركة إيطالية /   وأحيل العطاء

واألجداد / وعمل جاللته  على خطى اآلباء د الملك عبد هللا الثاني بن الحسين بالسيرتعه -ب

    م1020 ش وزاري على إعادة منبر صالح الدين إلى سابق عهده.

/  ) لجنة القدس ووزارة األوقاف(  رقابة وإشرافالبلقاء التطبيقية / تحت  تم إنجازه في جامعة -ج

 في المسجد األقصى . حيث تم تركيبهم( 1/2007اني/كانون الث23) وأرسل للقدس في
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 والشرعّية الهدف : عمان رسالة : األول الدرس
 

 س: بين األخطار التي تعرضت لها الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها حتى وقتنا الحاضر :
    م2013 ص +1020 ش وزاري  

 الحركات الشعوبية .        -1

    الحروب الصليبية .   -2

 التتار .          -3

 االستعمار.   في القرن العشرين -4

 تشويه اإلسالم   /  واإلفتراء على المسلمين )تهدف إلى:( )هجمات شرسة( -5

 
 :مل مشعل الدعوةحفكان لزاما ً عليهم ورسالة أمتهم س:فسر:المسلمون أولى الناس بالدفاع عن دينهم 

 (ودعوة إنسانية/ وهداية / رحمة  :بما هو دين)إبراز معالم اإلسالم الحقو -ب    لتوضيح رسالة اإلسالم  -أ   

 
 س: جهود الملك عبد هللا الثاني في إبراز الصورة النقية لإلسالم )أو في الدفاع عن اإلسالم(:

 يدعو / ويحاور /  ويدافع عن هذه الرسالة في كل بقاع العالم . -1

 أعدائه /  وبعض المنحرفين من أبنائه (. ) على يد:سالم بيّن حجم التشويه الذي يتعرض له اإل -2

 تتويجاً لجهوده العظيمة . رسالة عمانكانت  -3

 
    م2013 ش + 2012ص + 2011ص + 2008ش وزاري  س: ما المقصود برسالة عمان ؟

  ـ( ه1425رمضان المبارك من عام ) في شهرليلة القدر المملكة األردنية الهاشمية /  بيان أصدرتههي

 م( / صدر في عمان / عاصمة األردن / في مسجد الهاشميين .   2004الموافق لشهر تشرين الثاني )

 : على الذين  والرد -للعالم بصورتها النقية / ج وتقديمها -رسالة اإلسالم السمحة /  ب شرح -أ يهدف إلى

 . يتعرضون لإلسالم بالتشويه واالفتراء

 
    2015+ش2014 ش + 1120 ش وزاريلناس اذكرهما / )لمن وّجهت:(س: تخاطب رسالة عمان فئتين من ا

 إخوتنا في ديار اإلسالم.            -1

 إيماناً بعالمية اإلسالم / وشموليته.   م0920 ش  )علل(الناس في مختلف أنحاء العالم )البشرية جمعاء(  -2

 
 :تواجه األمةالتحديات التي س:                         المنعطف الصعب: س: 

    م2012ش + 0920 ش وزاري  هو أبرز التحديات التي تواجه األمة وهي :

  . والنيل من المقدسات /   تشويه الدينو -2             . وتفريق الكلمة/   تهديد الهوية -1     

 
 : س: بين النهج الذي تتبناه المملكة األردنية الهاشمية في إبراز صورة اإلسالم

 عنه. ورد الهجمات -التجني عليه /  ج ووقف -الصورة الحقيقية المشرقة لإلسالم /  ب إبراز -أ لى:الحرص ع

 

رابعةالوحدة ال  

 رسالة عمانرسالة عمان
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 س: بين المسؤولية والشرعية التي استند إليها األردن في تبني نهج إبراز صورة اإلسالم :  

    م0820 ش وزاري  س:لماذا تبنى األردن مسؤولية إبراز الصورة الصحيحية لإلسالم؟  
بحكم المسؤولية : )الروحية / والتاريخية (  الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية بشرعية موصولة  

ممثلة بجهود الملك الحسين بن طالل على مدى   / صاحب الرسالة  صلى هللا عليه وسلمبالمصطفى 

 خمسة عقود  / والملك عبدهللا الثاني .
 

  المسؤولية الروحية :س: 

/ الموصولة بالمصطفى عليه السالم الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية والشرعية / لديني فع ااالد     

/ ودفعت األردن أن تتبنى منهجاً يحرص على إبراز صورة اإلسالم الحقيقية والدفاع عنه ورد التشويه 

 ممثلة بجهود الملك الحسين بن طالل على مدى خمسة عقود  / والملك عبدهللا الثاني .
 

  المسؤولية التاريخية :س: 

/ الموصولة بالمصطفى عليه السالم الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية والشرعية  / الدافع التاريخي

/ ودفعت األردن أن تتبنى منهجاً يحرص على إبراز صورة اإلسالم الحقيقية والدفاع عنه ورد التشويه 

 ى خمسة عقود  / والملك عبدهللا الثاني .ممثلة بجهود الملك الحسين بن طالل على مد
 

 

الذين يشكلون تصميم الملك عبدهللا الثاني على تعزيز تضامن مليار ومئتين مليون مسلم  ما هدفس: 

 ؟خمس العالم 
 عن حركة المجتمع اإلنساني . درءا ً لتهميشهم أو عزلهم -أ

 في تقدمها( في عصرنا الحاضر.  )بناء الحضارة اإلنسانية / والمشاركة تأكيدا ً لدورهم في -ب
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

 : األمة علماء وإجماع عمان رسالة محاور : الثاني الدرس
 

 : هبهماتالف مذجماع أئمة المسلمين ومفكريهم على اخإحظيت رسالة عمان بفسر : س: 
من العلماء والقادة  (552)الثالث  الرسالة بمحاورها قرّ وأ/  أيدت ما جاء في رسالة عمان  قدت مؤتمراتفع

  ()علل الدينيين والسياسيين 

 . وتشكل أساسا ً لوحدة المسلمين -. /   ب روح اإلسالم -أ : أفكار تمثلأن ما ورد فيها من ألنهم اتفقوا        

 

    م2015 ش + 1120 ص وزاري  المؤتمرات التي أيدت رسالة عمان:س: أبرز 
 مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي . -1

 مؤتمر الشخصيات الدينية والسياسية للجماعات والجاليات اإلسالمية في أوروبا .   -2

  
 

    م2011 ش + 0920 ش وزاري   س: عرف مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي :
 17في دورته /   م(2006/حزيران/4عمان في ) عقد فيي العالم اإلسالمي /هيئة فقهية دولية ف هو أعلى

    م1120صالفتاوىو المذاهبو يرفالتكحول: الثالثة عمان كاملة وبمحاورها أقر برسالةبرعاية ملكية سامية 

 
 س: انبثقت محاور رسالة عمان عن ثالث أسئلة رئيسية اذكرها : 

 ؟(   ؟ وفي أي ظروف)هل يجوز التكفير -3/      من له حق اإلفتاء؟() -2) من هو المسلم؟(    /     -1 
 

 س: عدد أركان اإلسالم : 
 الشهادتين /  الصالة / الزكاة / صوم رمضان / الحج لمن استطاع إليه سبيالً .

 

 س: عدد أركان اإليمان :
 .شرهوالقدر خيره و / واليوم اآلخر / ورسله / وكتبه / ومالئكته/ اإليمان باهلل 
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 .وبعض األصول / اختالف في الفروع ألنه   : تباع المذاهب هو رحمةأاختالف العلماء من س: علل: 
 

    م1220 ص وزاري  :فئات عددها  حسب فتوى شيخ األزهر ال يجوز تكفير س:
  ة الصحيح ةوالسلفي. 3           ة الحقيقي يةالصوف .2              األشعرية . 1

 . وال تنكر معلوما ً من الدين(  إلسالموبرسوله وأركان ا لمسلمين تؤمن بـ) هللافئة من ا أي. 4
 

 

 ) الثالثة )إجابات المؤتمر عن األسئلة           س: اذكر أبرز قرارات مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي: 
 المسلم هو:  -1

 م2014ص + 2012ش +1020 ص وزاري  وهي: كل من يتبع المذاهب اإلسالمية    
 أهل السنة والجماعة )الحنفي / والمالكي / والشافعي / والحنبلي( -أ 
 /  واإلباضي / والظاهري والزيديوغير السنة : كالمذهب الجعفري /  -ب 

  وال يجوز تكفيره / ويحرم دمه/ وعرضه / وماله 

 + 0920 ص وزاري  :المبادىء األساسية لإلسالم التي تجمعهم وهي أصحاب المذاهب الثمانية متفقون على  -2

 .اهلل واحدا ً أحدا ً ـب يؤمنكلهم  -1               م2011ش

 . أن القرآن الكريم كالم هللا المنزل المحفوظ عن التحريفـب يؤمنكلهم  -2

 .سيدنا محمد نبيا ً للبشرية كافةـب يؤمنكلهم  -3

 على أركان اإلسالم الخمسة متفقونكلهم  -4

  .يمانإلركان اأعلى كلهم متفقون  -5

          م2015 ص +2014 ص + 1220 ش وزاري االعتراف بالمذاهب يعني التزام منهجية معينة في الفتاوى: -3
 . اإلفتاء دون مؤهالت شخصية ال يجوز -أ

 بمنهجية المذاهب. اإلفتاء دون التقيد ال يجوز -ب

 مذهبا ً جديدا ً  وال يستحدثاإلجتهاد /  ألحد أن يدعي ال يجوز -ج

 تخرج عن اإلسالم. وال يقدم فتاوى مرفوضة -د
 

 ويعنيبالمذاهب ومنهجيتها /  االلتزام    م1320 ص وزاري  إن لب موضوع رسالة عمان هو : -4

 الحوار الذي يضمن )االعتدال/ والوسطية/ والتسامح(. وتأكيداالعتراف بالمذاهب / 
 

 

 : أهم ما دعا إليه المؤتمر -5

 وتأكيد احترام بعضهم بعضا   /  -لمين وتوحيد كلمتهم   /     بنبذ الخالف بين المس -أ

 . وأال يتركوا مجاال ً للفتنة وللتدخل بينهم -/ هـ وتقوية روابط األخوة -وتعزيز التضامن بينهم /  د -ج

 
         م1020 ش وزاري        م3120 ش وزاري  

  والجاليات اإلسالمية في أوروبا :س: عرف مؤتمر الشخصيات الدينية والسياسية للجماعات 
( مليون مسلماً من أوروبا / 20-15)يمثل تركيا  /   –م(  /  في اسطنبول   2006تموز/  /1عقد في )مؤتمر 

 / أيد رسالة عمان ومحاورها . وشخصيات إسالمية مختارة

 
 

 )قرارات المؤتمر:(:ور،اذكرهااشتمل البند األخير في البيان الختامي للمؤتمر األول لمسلمي أوروبا على أمس:

 نحترم ونوافق على ما جاء في:    -أ

 فتاوى العلماء عن جميع المذاهب اإلسالمية -3             م( 2004رسالة عمان ) -2                   بيان مكة -1

 م(. 2005البيان الختامي للمؤتمر اإلسالمي عمان ) -4

مواطنيهم /  البحث العلمي من توصيات لمسلمي أوروبا بحسن التعامل معما قرره المجلس األوروبي لإلفتاء و -5

 واالندماج اإليجابي 
 م( من أجل تحقيق التكامل االجتماعي / وحفظ العدل2005بيان المسلمين األوروبيين في البوسنة والهرسك عام ) -6

 تضامن األمة يأتي على رأس أولويات المسلمين جميعا: ونقّر أن -ب
 شويه / واإلساءة للدين اإلسالمي الت في مواجهةفي العالم  التعاون مع المسلمين –1    إلى :  وندعو -ج

    برسالة اإلسالم العالمية التضامن والتمسك _ 2 
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    م2014ش + 2009ص + 0820 ش وزاري  : بينهاس: قامت رسالة عمان على محاور ثالثة 
 )ألن ذلك يؤدي إلى (: بسبب خالفات عقائدية ثانوية ضوقف تكفير المسلمين بعضهم لبع التكفير :  -1

 وخلق الفتنة في األمة. -ج   /  وإباحة قتلهم  -ب/ حرمانها بصورة إجرامية من حقوقهم  -أ

 توحيد األمة  /  وتقويتها.   فيؤدي ذلك إلى :المسلمين بعضهم ببعض  اعتراف كلالمذاهب :  -2

 : )ألنها تؤدي إلى(من الجهالء  حةوقف الفتاوى غير الصحي الفتاوى :  -3

 سلوك وأفعال خاطئة .ينتج عنها و -ب خطيرة . / خاطئة ومدمرة و بأفكارتضليل الناس  -أ

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  اإلنساني: للسلوك الناظمة والقواعد عمان رسالة عليها قامت التي :المبادئ الثالث الدرس
 

س: ما أنواع العالقات القائمة على المبادىء والقواعد الناظمة للسلوك اإلنساني التي تميزت فيها رسالة 

    م2015ش + 1020 ص وزاري  عمان ؟

 قة المسلمين بغيرهم )اآلخر(.عال -3         عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان -2عالقة العبد باهلل تعالى         -1

 
 س: ما األساس الذي تقوم عليه عالقة العبد باهلل تعالى ؟ وكيف يتجلى ؟

  صلى هللا عليه وسلمالتوحيد القائم على: اإليمان باهلل عز وجل / وبرسالة نبيه     م1220 ص  * أساسها:

 من خالل :بتربية النفس / وتطهيرها  * ويتجلى هذا اإليمان:

 وحدة األمة اإلسالمية بالحج -4/    التكافل بالزكاة  -3صوم رمضان  /    -2صالة    /    ال -1
 

 اذكر ثمانية منها  :) أسس( على مجموعة قواعد  تقوم عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان س:
    م2014ش + 2011 ص + 0920 ش وزاري  

 حسن الجوار     -3     /                       السالم -2      /                           العدل    -1

 المساواة في الحقوق والواجبات -6/        وحدة الجنس البشري   -5     حفظ األموال والممتلكات      /  -4

 .والتكافل االجتماعي تحقيق األمن الشامل  -8   /       الوفاء بالعهود والمواثيق  -7
 

    م2015ص +2013 ش + 0820 ص وزاري  سالم لعالقة المسلمين بغيرهم اآلخر :س: ما األسس التي قررها اإل
 يعبران عن سمو النفسألنهما  حث على التسامح والعفو -5         حرم الغدر والخيانة             -1

 قرر مبدأ العدالة في معاملة اآلخرين -6      حرم االعتداء على المدنيين       -2

 حياة اإلنسان أساس العمران البشري  -7        ناس أشياءهم      عدم بخس ال -3

 أعطى للحياة منزلة سامية فال قتال لغير المقاتلين . -8       أوجب احترام المواثيق           -4
 

 موقف المسلم من أتباع الديانات األخرى:س: 
 عن اإلسالم اً منهم خروج أي رسالة إنكار ألن/ اء جميعباألنبيا ويؤمن/أياً من الرساالت السماوية  المسلم ال ينكر -1

 .ساني اإلن مة المجتمعلخدلاللتقاء مع المؤمنين بالديانات األخرى  مشتركة  واسعة يؤسس إليجاد قاعدةهذا  -2

  :شير إلى، مما يةشارك غير المسلمين في إنجازات الحضارة اإلسالمية بوصفها حضارة إنسانية شاملس: 

 أو يشكك بعقيدتهم .  المسلمين بغيرهم / وإمكانية التعايش مع كل من ال يهدد وجودهم قبول      
 

    م2014 ص + 2011 ش + 0820 ص وزاري    س: ماذا يقصد باآلخر ؟

 هو كل من ال يشترك معك في العقيدة / أو العرق / أو اللغة / أو الوطن .            
 

 الة عمان :س: ما المصادر التي استندت إليها رس
 ( القانون الدولي اإلنساني.3( المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان   /  2اإلسالم   /    (1

 

س: عدد المبادىء  المشتركة بين) رسالة عمان( / وبين )المواثيق الدولية( التي تؤكد عدم التعارض 

 قة بحقوق اإلنسان:قرن والمواثيق الدولية اآلن المتعل 14بين ما نص عليه اإلسالم قبل 
 صون كرامة اإلنسان / وحفظ حياته. يان المدنية )مستشفيات/مدارس(  وحماية األع  تحريم قتل المدنيين   -1
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  والتطرف: اإلرهاب مقاومة في ودورها عمان رسالة : الرابع الدرس
 

    م 2012 ص + 0820 ص وزاري  س: تعريف اإلرهاب:
التعدي على الحياة اإلنسانية بصورة متجاوزة ألحكام هللا  ومتمثلة في/  أيّا ً كان مصدرها  خاطئةممارسات 

 .المسالمين  / تروع اآلمنين وتعتدي على المدنيين تعالى
 

 فالتطرف ) الحقد وانغالق الصدور (  يسبب اإلرهاب .  س: ال فرق بين اإلرهاب والتطرف :

 
 )آثاره ونتائجه( س: عرف التطرف : 

 صدور الذي تسبب عبر التاريخ في: تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى / وأن شجرة الحضارة تذوي.الحقد / وانغالق ال
 

    م1320 ص وزاري  :بين ثالثاً من الممارسات الخاطئة لمن يقوم باإلرهاب كما ورد في رسالة عمان س: 

 سلبية لإلرهاب:الثار س: اآل
 حكام هللاالتعدي على الحياة اإلنسانية بصورة متجاوزة أل -1

 وتقتل األسرى/  وتجهز على الجرحى / وتعتدي على المدنيين المسالمين/  ترويع اآلمنين -2

 .تهديم العمران / واستباحة المدن : غير أخالقية مثل تستخدم وسائل -3

 م1520 ش : واإلرهاب س: وسائل دعا اإلسالم إليها لمقاومة التطرف
 .لبناء الذات  األخذ بأسباب المنعة والقوة -2مح بوسائل مشروعة .   / التساومقاومة الظلم وإقرار العدل  -1

 )مطالب رسالة عمان(   م0820 ش وزاري: وضحها، أمورة إلى عد المجتمع الدوليس: دعت رسالة عمان 

 اإلرهاب والغلو والتطرف :و لقضاء على أسباب العنفل الحلول المقترحةس: 
 القانون الدولي. تطبيق -أ

 .الصادرة عن األمم المتحدة  لمواثيق والقرارات الدوليةاام احتر -ب

لضمان  :)علل(دون ازدواجية في المعايير  التنفيذووضعها موضع / األطراف القبول بها  وإلزام كافة -ج

 . الظلم وإنهاءعودة الحق إلى أصحابه  / 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  :عمان رسالة في التربوي الجانب الخامس: الدرس
 

 س: فسر دعوة اإلسالم لالنخراط مع المجتمع اإلنساني المعاصر؟
 رقيه وتقدمه .  لإلسهام في -1

 أمينا ً لحقيقتنا . إبرازاً  -2

 عن سالمة إيماننا وعقائدنا.  تعبيرا ً صادقا ً -3

 الحضاري.جديد مشروعنا لت -4

 
 

القائم على هدي نا الحضاري لتجديد مشروععند وضع خطط علمية وعملية س: أولويات يجب مراعاتها 

 الدين:
 

  )بهدف(:إعداد الدعاة  تطوير مناهج -1

 لـ)روح اإلسالم / ومنهجه( في بناء الحياة اإلنسانية .  التأكد من إدراكهم -أ

 تعاملهم مع مجتمعاتهم عن وعي وبصيرة. ليكون )علل(ى الثقافات المعاصرة عل باإلضافة إلى إطالعهم -ب
 ( من األولويات (.5-2)مالحظة : إذاطلب منك أكثر من نقطتين ألهداف تطوير الدعاة فأضف إليها من النقاط )               

 اإلسالم المتميزة للكون والحياة واإلنسان . للتعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة ):)فسراالهتمام بالبحث العلمي   -2

 االستفادة من إنجازات العصر في مجاالت )العلوم / والتكنولوجيا(. -3

 جاذب(. يثيرها أعداء اإلسالم ) بطريقة علمية سليمة /  وبأسلوبلرد الشبهات التي  )علل(اإلفادة من ثورة االتصاالت -4

 . المحصنة ضد المفاسد( والشخصية المتكاملة/ الثقة بالذات ) القائم على التربوي للفرد المسلم  ترسيخ البناء -5
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 ؟يمكن االستفادة منها في رد شبهات اإلسالمس: عدد ثالث وسائل لها ارتباط بثورة االتصاالت 
 المشاهدة )الفضائيات( -3االستماع )إذاعة(  /   -2القراءة)الكتب(  /   -1 

 
 التنمية الشاملة ؟ تحقيقها المنهج اإلسالمي في س: ما األمور التي يقوم علي

 العناية المتوازنة بالجوانب ) الروحية / واالقتصادية / واالجتماعية (.  -1

 االهتمام بـ)حقوق / وحريات( اإلنسان األساسية  . -2

 تأكيد حقه في ) الحياة / والكرامة / واألمن ( . -3

 ضمان حاجاته األساسية  . -4

 ن المجتمعات وفق مبادىء )العدل / والشورى( .إدارة شؤو -5

 .تطبيق الديمقراطية التي قدمها المجتمع اإلنساني  (وآليات / صيغ)االستفادة من  -6

 

 

 

 

   ؟ محددا هذه التحديات لنهوض بالشباب واألمة(لس: ما واجب علماء األمة في )مواجهة التحديات 

 س: ما التحديات التي تواجه علماء األمة :

 دور العلماء اتجاه األمة :  -2 دور العلماء اتجاه الشباب : -1
 بحقيقة اإلسالم عقول أجيالنا الشابة . أن ينيروا - أ

 بالسماحة / واالعتدال / والوسطية. تنير دروبهم - ب

واالنغالق االنزالق في الجهل/والفساد/  تجنبهم مخاطر -ج

 والتبعية./ 

                      التطرف / والتشنج .  تبعدهم عن مهاوي  -د
 

 والمثل في الدين / والخلق . يكونوا القدوة -أ

 ) دينها السمح الميسر / وقانونه العملي(  يقدمون لألمة -ب

 األمة وفي العالم الخير والسالم والمحبة. يبثون بين أفراد -ج

 القلوب وال ينفرونها . ويؤلفونوال يفرقون /  يجمعون -د

 ستقبل .آفاق الم يستشرفون -هـ

 

 
 

 2010ش + 0820 ص وزاري  القت رسالة عمان صدى وترحيباً  / عربيا ً / وإسالميا ً / ودولياً  :فسر: س: 

    م2014 ص + 2012ش +
 ووضوحها في الدفاع عن اإلسالم الصحيح الذي ال تشوبه شائبة . -منطقيتها   /    ب -بسبب :  أ
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 مسرد المصطلحات  
 

 يئة تضم زعماء قريش من ذوي الحكمة والخبرة.ه مجلس المأل : .1

 مجلس النواب العثماني ويقابله في الوقت الحاضر مجلس النواب . مجلس المبعوثان : .2

3. 
الجمعية العربية 

 الفتاة :

(م على أيدي مجموعة من الطالب العرب 1909جمعية عربية سرية تأسست في باريس عام )

العربي داخل إطار اإلمبراطورية العثمانية ، ورفع شأن األمة .  ، هدفها األهم تحقيق االستقالل

 (م.1913انتقل مركزها إلى بيروت عام )

4. 
جمعية االتحاد 

 والترقي:

 ،التركي عنصرلل ينمتعصبتركية تكونت في الدولة العثمانية ، وكان أعضاؤها جمعية سياسية 

د انتهجت سياسة التتريك ، التي من ، وقم (1908)عام  على أثر انقالبالحكم  قد تمكنت منو

 . العثمانية جعل اللغة التركية لغة رسمية في جميع واليات الدولةأبرز محاورها 

5. 
رحلة الشتاء 

 والصيف :

رحلتان لتجار مكة سنّهما هاشم بن عبدمناف وإخوته ، رحلة الشتاء ووجهتها اليمن ، ورحلة 

 الصيف وجهتها بالد الشام .

 كربالء : .6
ويقع على  -رضي هللا عنه–و المكان الذي استشهد فيه الحسين بن علي بن أبي طالب ه

 الطريق البري عند الكوفة في العراق.

 التجزئة : .7

عملية تفتيت وتقسيم سياسي تقدم على تنفيذها الدول االستعمارية ، أثر الحروب واألحداث 

إلى السيطرة على الكيانات  العسكرية ، عن طريق فرض المعاهدات الدولية التي تهدف

 المجزأة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

8. 
تعريب قيادة الجيش 

 العربي :

(م بإنهاء خدمات كلوب 1956قرار اتخذه الملك الحسين بن طالل في األول من آذار عام )

انهم باشا القائد البريطاني للجيش العربي آنذاك والضباط البريطانيين وتعيين أبناء األردن مك

 في ذلك الوقت.

 القومية : .9
مجموعة من الناس تجمعهم وحدة الجنس واللغة والدين والثقافة والتاريخ المشترك والتطلعات 

 الواحدة نحو المستقبل مثل القومية العربية .

 التتريك : .10

ي سياسة قومية متعصبة للعنصر التركي مارستها جمعية االتحاد والترقي بعد توليها الحكم ف

الدولة العثمانية ، حيث جعلت المناصب العليا في اإلدارة والجيش مقصورة على األتراك ، كما 

 حاربت اللغة العربية وحاولت فرض اللغة التركية عاى كافة شعوب الدولة العثمانية. 

11. 
الثورة السورية 

 الكبرى :

فرنسي ، وتزعمها (م ضد االستعمار ال1925انطلقت من جبل العرب في جنوب سوريا عام )

سلطان باشا األطرش، امتدت إلى دمشق وحماة وبعلبك وحاصبيا ، وقد أخمدها الفرنسيون 

بقسوة ، ولجأ قائدها إلى األردن حيث لقي التأييد والدعم والحماية من األمير عبدهللا بن الحسين 

نسية عام والشعب األردني ، ثم عاد إلى سوريا بعد التوقيع على المعاهدة السورية الفر

 (م وصدور العفو العام.1936)

 معركة ميسلون:  .12

م بين الجيش العربي بقيادة وزير 1920تموز 24معركة جرت على مشارف دمشق في 

الحربية يوسف العظمة ، والجيش الفرنسي بقيادة الجرنال غورو بعد رفض الحكومة العربية 

واإلنذار الذي وجهته الحكومة الفرنسية  في سوريا لالنتداب الفرنسي وإلغاء التجنيد اإلجباري

لها ، وعلى أثر هذه المعركة دخلت الجيوش الفرنسية دمشق وأنهت الحكم العربي فيها وبذلك 

 دخلت بالد الشام حقبة جديدة من االستعمار والتجزئة السياسية. 

 التعددية : .13

ة الديمقراطية الحديثة ، هي تعددية األحزاب والجماعات واآلراء ، وهي إحدى مقومات الدول

وتنشأ نتيجة االختالفات أو التناقضات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالختالف في 

المصالح واالهتمامات واأليديولوجيات بين األفراد والجماعات ، فتقوم كل جماعة بتشكيل 

 حزب لها ينظم صفوفها ويحقق تطلعاتها .   

14. 
القانون األساسي عام 

 (م:1928)

(م 1928البريطانية عام ) -هو الدستور األردني الذي صدر على أثر توقيع المعاهدة األردنية

 وقد نصت مواده على الكثير من الحقوق للمواطن األردني.

 ديوان المحاسبة :  .15
(م بهدف المحافظة على المال العام )أموال الدولة( والتأكد من استخدامه 1952تأسس عام )

 نية ، والعمل على تطوير إدارته ، والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية.بصورة قانو
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 الوسطية واالعتدال:  .16

موقف عملي عقلي يتمثل في عدم تبني منظور واحد جامد إزاء المواقف واألحوال المتباينة ، 

فيه الفعل إنها معرفة بحقائق الموقف الذي يتعين علينا فعله وهدف فعلنا والزمان الذي يقع 

ومكان حدوثه ومن يقوم به واألفراد الذين يشملهم ، ليأتي تحديدنا للفعل الوسط بمقدار ما 

 يتطلب الموقف.

 المنطقة الحرة : .17

قطعة من األرض ضمن أراضي الدولة ، يسمح بإقامة المشاريع االقتصادية عليها ضمن 

نـَّع فيها للرسوم الجمركية شروط وقوانين خاصة ، وال تخضع المنتجات والسلع التي تص

والضرائب ، باستثناء ما يفرض عليها من ضرائب لمصلحة الجهة القائمة على إدارتها 

 واستثمارها.

 التجارة الداخلية : .18
هي حركة تبادل السلع والخدمات التي تجري بين مختلف مناطق أو أقاليم الدولة الواحدة ، 

 وتشمل تجارة الجملة وتجارة التجزئة.

 التجارة الخارجية : .19

هي تبادل السلع والخدمات مع الدول األخرى ، حيث تقوم الدولة التي ال تتوافر فيها بعض 

السلع والخدمات والمواد باستيرادها من الخارج ، وتسمى هذه بالواردات ، كما تلجأ الدولة إلى 

 تسمى هذه بالصادرات . تصدير ما يزيد عن حاجتها من منتجاتها إلى أسواق الدول األخرى ، و

 الخطة االقتصادية : .20

عملية تخطيط وتنفيذ يشترك فيها القطاعان العام والخاص بهدف تطوير الموارد االقتصادية 

وزيادة انتاجية القطاعات االقتصادية المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية وذلك 

 خالل فترة زمنية محددة.

  عصبة األمم : .21

منظمة دولية أنشأتها الدول التي اجتمعت في مؤتمر فرساي الذي انعقد في باريس عام 

(م ، في أعقاب الحرب العالمية األولى كمبدأ من مبادئ الرئيس األمريكي ويلسون ، 1919)

وذلك بهدف تحقيق السلم العالمي والعمل على منع الحروب ، وحل النزاعات بالطرق السلمية 

 الدولي . وتوثيق التعاون

 االستثمار : .22
توظيف األفراد والمؤسسات لفائض أموالهم "مدخراتهم" في المشاريع االقتصادية بهدف زيادة 

 الطاقة اإلنتاجية وتحقيق األرباح.  

 الحزب السياسي : .23

تنظيم طوعي غير حكومي يؤسس وفقاً للقانون ويتألف من أفراد تجمعهم أهداف ومعتقدات 

ية وفكرية مشتركة ، وذلك بهدف التعبير عن المصالح السياسية واالقتصادية وتوجهات سياس

واالجتماعية للفئات التي يمثلونها في المجتمع ، وذلك من خالل برنامج واضح يشارك على 

 أساسه في مختلف األنشطة .

 الضمان االجتماعي : .24

عامل )المؤمن عليه( من نظام تأميني شامل يتضمن مجموعة من التأمينات تهدف لحماية ال

المخاطر التي يتعرض لها ، وذلك عن طريق توفير دخل شهري له ، في حالة فقدانه القدرة 

على العمل إما بسبب اإلصابة أو العجز أو الشيخوخة ، بما يحقق االستقرار المادي والنفسي 

 للمؤمن عليه في حياته وألسرته من بعده.

 التأمين الصحي : .25
ولة بتوفير الرعاية الصحية والعالجية للعاملين في دوائرها وأفراد عائالتهم مقابل هو قيام الد

 اشتراك شهري تقتطعه من رواتبهم .

 حق تقرير المصير : .26

هو إعطاء الشعوب الصغيرة التي كانت خاضعة لإلمبراطوريتين العثمانية والنمساوية قبل 

بية ، الحق في اختيار شكل الحكم الذي تريده ، الحرب العالمية األولى ومن بينها الشعوب العر

وأن تعطى الحرية الكاملة في تحديد مستقبلها السياسي ، إما القبول باالنتدابين البريطاني 

والفرنسي أو االستقالل التام ، وذلك وفقاً للبند الرابع عشر من مبادئ الرئيس األمريكي 

 ويلسون .
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