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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                          

 6102لعام  صيفيةالدورة ال المستوى األول العامة لثقافةمتحان اأسئلة مقترحة  مع اإلجابة ال   

 

 0476/  5 /      التاريخ:                     (، اكاديمية الحفاظ   آسيا الدولية ،لي، المعا اإلكاديمية العربية)مدارس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.     ( ، علما بان عدد الصفحات )6ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )
 

 (/ نظرية المعرفة : ) الوحدة األولى  األول الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال 
                       وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :                                   أ ( 

 وهي المعرفة التي يتوصل إليها اإلنسان بواسطة الحواس .  :اإلدراك الحسي -1 

  

  وهذه الروح هي النفخة اإللهية في اإلنسان الشاهد الداخلي للنفس والجسم معا والمعنى الثاني،   حياة الجسم الروح : -0 
 

 . األنبياء والرسل رسل لكل البشر أو ألمة بأسرها ولكن ينزل على : هو كالم هللا سبحانه وتعالى وهو م الوحي  -3

 

هو عاال  علاوع علاى العاال  الاتع يحتاوع علاى اانباز   البارال   وهاو العاال  الاتع تعاي  باه أ وا   : عالم الملكوت -0

 .المخلوقات كلها

 

بيعاي بمعازل عان الا ين والمبااعل العليااا   بيكاون      تهاات  ب  اساة العاال  الط ):هاي رركاة علاى يا   الحركةة العلمانيةةالحركةة العلمانيةة  --55

 .ومبنية كلياً على أجراء التجا ب الماعية ومراقبة نتائجها . وابتكا  نظريات باستخ ام المنطق والقياس والتجربة 

 

هي نوع من ) استرجاع عقلي   واستحضا  للمعلومات التي تتضمن ذكريات يومه خيااته : المنامات  )الحلم (المنامات  )الحلم ( -6

 ورواسه الجس ية   وت اعياته  .وعواطبه   

 

 وهي بالشك في كل شيء إلى أن نكتشف الحقيقة التي ا شك فيها.:  الشك كمنهج ) فلسفي(  -7

هي المعرفة التي يمنحها هللا سبحانه و تعالى لكل  مخلوااتله لالبشلر و الحيوانلام   ملن لجل  الب لا  :  المعرفة الفطريةالمعرفة الفطرية  -7
   إعجازيةولكنها غالبا ل وتسمى بشك  عام غريزة حيوانية

 

هللي معرفللة الللروح مهللاللدرها هللا سللبحانه وتعللالى لو مللن لللدن هللا  تلليتي بعللد معرفللة الللوحي لو التنزيلل  ، و :   اإللهااا اإللهااا  -9 
 .ومباشرة كاملة لألشيا  على ح ي تها ،تسمى معرفة اإللهام وهي معرفة هللاحيحة 

  
سان ، وإنه الجز  الذي يتنفس وييك  ويتحرك ، وهو الجز  الفاني هو الجز  الحي والمادي والحيواني لإلن الجس  : -01

 م الشهادةعالوهو مكنه من الحياة في الكون الماعع وي الذي يمرض ويهرم  ويموم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (/ نظرية المعرفة : ) الوحدة األولى  األول الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال 

 أعط أسباب كل من اآلتية: ب( 
  ن هللا سبحانه وتعالىألن تيتي من خارج اإلنسان ، م؟؟تعد المعرفة التي تأتي مع الوحي أو التنزيل  أعظ  معرفة تعد المعرفة التي تأتي مع الوحي أو التنزيل  أعظ  معرفة  -7

 

  ألن الحديث ال يغير امرل سيئا إلى جيد من غير لفعا  هللاالحةالكال  في الدين وحده ال يفيد ؟ الكال  في الدين وحده ال يفيد ؟   ––  00

  

  تميز تلميذ عن آخر بشكل فطري في مادة معينة .                                                تميز تلميذ عن آخر بشكل فطري في مادة معينة .                                                 -3

 .....بطريقة مختلبة بحيث تبرا مواهب مختلبة في مواع مختلبة ن صيغ ملكات النبز المختلبة تتطو  في كل شخصأل -أ

 .رب شيء والرغبة فيه   فالتالميت التين يحبون ماعة  ويرغبون في بتل الجه  فيها  ان المعرفة الحقيقة تتطلب-ب 
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 .ألنه أول من عبر عن مباعل المنطق  وشكل ع استه   أطلق على أرسطو سيد المنطق ؟أطلق على أرسطو سيد المنطق ؟  --00

                                                                                                                                                                      

 ألنهألنه  غم النجاح الهائل لهذه المنتجات التكنولوجية إال أنه ال يمكن القول إن العلم الغربي الحديث ) علم يقين(.غم النجاح الهائل لهذه المنتجات التكنولوجية إال أنه ال يمكن القول إن العلم الغربي الحديث ) علم يقين(.رر -5 

                                                                                                                            ج تجا ب مبنية على التجربة والخطأ .نظرياتها قائمة على نتائ -ج      ل  يكن مبنياً على مباعل ُعليا للمعرفة .    -أ

 اله ف فقط اياعة في المال والسلطة . وانماالمعرفة بسنن هللا سبحانه وتعالى في الكون  ول  يكن ربا للخير الناس  -ب

 

 

 لحضارة اإلسالمية لم يسبق لها مثيل؟ازدهرت وتطورت أصناف مختلفة من العلوم في ظل ا   -6

 .................فطلب العل  يُع  من أرسن األعمال التي يمكن للمرء أن يبعلها في الحياة  شجع اإلسالم على اكتساب العل   -أ

 المعرفة ال ينونة والتجريبية  ل  تكن تمنع طلب العل   ان -ب

 قاعدة الثالث المرفوع تعتبر صحيحة ؟ قاعدة الثالث المرفوع تعتبر صحيحة ؟    --  77

 نها تؤكد على ال نهائية الح ي ة وهي بالتالي تعكس ال نهائية الحق . الن هللا تعالى هو الحق وهو تعالى األو  واآلخر أل
  

  

ألن المسلمين الذين يواجهون مسلالة شلائكة يسلتويعون  تستطيع الرؤيا الصالحة أن تزود المؤمنين بمعرفة حقيقية ؟  -8

 االستخارة كي يرشدهم بما يفعلونه .لن يدعوا هللا ولباً للرؤيا من خال  
 

ولن ح ي لة الشلي  موجلودة  ،الشي  الح ي ي هلو ح ي لي بشلك  تلاممعنى هذا لن  ؟ الحقيقة مطلقة بطبيعتها   --99

 ا عدا معرفة هللا سبحانه و تعالىبشك  مست   عن المعرفة كلها م
 

  قاعدة التناقض قاعدة منطقية صحيحة ؟قاعدة التناقض قاعدة منطقية صحيحة ؟ -01
 عكس مول يه الحق ألن الح ي ة تيتي من الحق .ت ىي ة ، وهألنها تؤكد مول يه الح  
 

  .. بشرط أن يكون عاقالا عند  يكون متيقنا الذكاء يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الجس   -00
 ألن المجنون اد يهللااب بالهلوسة وضعيف الع   اد يسي  الفهم والحكم ، ويمكن لن يكون المسن خرفا .

 
 أسسة  علةى مبةادخ تختلة  مع أنها من ناحية أخةري  سالمية تاريخياا إلى العلو  الغربية الحديثة قادت العلو  اإل  --  --7700

 ؟  تماماا عن مبادخ اإلسالم
 .تضر اإلنسان على المدى البعيد في هذا العالم لم اآلخرة ول ت دم علماً مبنيا على مبادئ خاوئة  لم ألنها

 
 ؟؟  يقبلونها دون اقتناعيقبلونها دون اقتناع  هناك من الناس من يشك بحقيقة القلب أوهناك من الناس من يشك بحقيقة القلب أو -01

 يعود السبب في ذلك إلى لنهم لم يخبروه بينفسهم ولم يعرفوا لحداً خبره . 
 

  هي الوحيدة التي تمنح عل  اليقين ؟ المعرفة األكيدةالمعرفة األكيدة  --0101
 وبيعة هللا لو من الوحي ألنها ترتكز على المعرفة المنحدرة من 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  / نظرية المعرفة الثاني ) الوحدة األولىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال ال

  

 .  وضح أربعة فروق بين الرؤيا والحل  --77

 حدوثها في لحظام مباركة ل مث  وام الفجر     --بب         شدة وضوح الرؤيا وهللافائها .  --أأ

 لحيانا يكون المر  في حالة استي اظ بعد انتها  الرؤيا . -ج 
 إيحا  الرؤيا بعناهللار مباركة من خارج الزمان والمكان مث  األنبيا  والمالئكة.  --دد

البشار  والتشاجيع والطمأناة  ) وبحادوثها عاادة لهادت يتسا  بالرحماة مثالوا  النهار، وبيعة الرؤيا تستمر غالباً و --هـ هـ 
 (والمواساة والتحذير من الخطر 
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  اذكر قاعدتي المنطق الرئيسيتين ؟  --00

  ال اعدة الثانية  :   ااعدة الثالث المرفوع.ال اعدة الثانية  :   ااعدة الثالث المرفوع.                              األولى :   ااعدة التنااض األولى :   ااعدة التنااض  ال اعدةال اعدة  

  

                                ت التي ظهرت في نهاية القرن العشرين .ت التي ظهرت في نهاية القرن العشرين .االختراعااالختراعابين نتائج  --33

 ) انتشار العلمانية (.ظهور ث افة علمانية شائعة تتبعهم في ك  انحا  العالم   -ل

 وت ضي على لنماو الحياة الت ليدية كالبداوة . -ج        تداخلم في ك  حضارة ت ليدية متب ية. -ب
 .منتجام هذه التكنولوجيا وث افتها العلمانية غمرم سكان األرض ب -د
 جعلم الشعوب لكثر إدماناً على هذه المنتجام والث افة التكنولوجية الحديثة  -و

  

   

 من خال  الهللاالة ، وفع  الخير، وتجنب السيئاممن خال  الهللاالة ، وفع  الخير، وتجنب السيئامي وى ي وى بين كيت يقوي المرء إيمانه؟   بين كيت يقوي المرء إيمانه؟    -4

 

   ؟؟وضح ذلكوضح ذلك  ،،  بل يتطابق معهبل يتطابق معهمع الدين ،مع الدين ،ال يتعارض المنطق ال يتعارض المنطق  -5
والعلوم التجريبية رسب ااطرورات ااولية ان كانا  ض  ال ين  وأمع ال ين أو العلوم التجيبية  المنطق هو أعاة محاي ة   -ا

 صحيحة او خاطئة 

 أن قواع  المنطق صالحه تعكز طبيعة الحق فهي من هته النارية تخ م ال ين.  -ب

  .ما أن توج  الحقيقة أو ا توج ويتطابق المنطق مع ال ين بحسب قواع  المنطق   فإ -ج

 

  ؟؟يتكون اإلنسان من ثالثة عناصر . ولكل منها عال  خاص بها ولكنها مترابطة .اكمل الجدول يتكون اإلنسان من ثالثة عناصر . ولكل منها عال  خاص بها ولكنها مترابطة .اكمل الجدول   --66

  العال  الي توجد فيهالعال  الي توجد فيه  العنصرالعنصر

  عال  الشهادةعال  الشهادة  الجسمالجسم

  عالم البرزخعالم البرزخ  النفسالنفس

    عال  الملكوتعال  الملكوت  الروحالروح

 
 اذكر هذه االمور؟ شر عن األمور التي تضفي معنى على الحياة أبعدت البمن سلبيات العل  الغربي الحدبث أنها  -7

 العباعة وال ين والعائلة والطبيعة والشرف والحب والص اقة. 

 

 

   صيغ ملكات النفس المعرفيةصيغ ملكات النفس المعرفيةبين  -8

 الصيغ / الصيغة الملكة

 هللاابرة لو جاهدة ، زاهدة لو عاملة   اإلرادة

 ةلو رضي  ، متيملة لو متوكل حبا    العاطفة

 منو ياً وهو موضوعي ، لو حدساً لو إحساساً  وهو شعوري  إداركا     الذكاء

  

 ..معاني العقل معاني العقل وضح   --99
 : الذهن وهو مهللاولح عام بحد ذاته يد  بشك  غير محدد على الذكا  لو الوعي لو إدراك النفس . العقل -ا
 : ملكة المنوق في النفس . العقل -ب
 النفس حتى الجسم . يأتي من الرو  عبر القلب إلى أعماق هو إشعاع من المعرفةالعقل : العقل :  -ج

 

 للرؤيا  أن تكون راجته رقيقية  -ب        أن يكون المرء مؤمناً.    -أ  اذكر شروط االستخارة ؟  --1111  

 يجب أن تكون له النية أن يقبل الجواب مهما كان . -د      يجب أن يستنبت كل الوسائل األخرى في رل المشكلة   -ج
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 تتيح للناس ااتصال مع بعضه  البعض  -ب   إبراا التكاء وتعبر عنه .  -أبين وظائ  الملكة اللغوية؟      –  7777

 

 معاني القلبمعاني القلبوضح وضح   --01 

 العضو الذي يشك  جز اً من الجسم وي ع داخ  ال فص الهللادري ويضخ الدم إلى لجزا  الجسم األخرىاألول : 
هو ال لب الخفي لو اللويف،وهلو الوسليلة التلي تلربو المعرفلة الروحيلة بلالنفس للذا يوهللالف الثاني :) الذي يهمنا هنا ( :  

 .لحياناً بالعين الثالثة ، ولحياناً يوهللاف بالجسر الذي يربو بين  النفس والروح 
 

 اكمل الجدول اآلتي :  -01 

 متاحة ) خاصة ( نوع المعرفة الروحية

 األنبيا  والرس  الوحي 

 االتقياء واالبرار الصالحين الزاهدين الناس  االلهام

 االهللافيا  النادورن كسيدنا الخضر القلب

 ل البشركل الع  

 واالنبيا ل مث  السجنا  في سورة يوسف    منون العاديونؤالم الرؤيا الصالحة

 

  ؟؟اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة اكمل الجدول اآلتي بكتابة المعلومات الصحيحة   --0101

 

 

 .تتضح بالتدريجلكنها بات هللا لإلنسان ألنها هنفسه واإلرادة ( مع اإلنسان والعاطفة تولد الملكات الثالث ) الذكاء  --7575
 ؟   وضح ذلك --
بلالنمو بعلد اللوالدة بمرحللة اهللاليرة ويتضلحان ابل  مرحللة  ثا  يبادأ الاذكاء واإلرادةعند الوف  منذ اللوالدة  العاطفة تنمـو 

 .المراه ة  
 
 عن ما يكون الشعاع بنبز  ؟مستويات المعرفة العقليةبين  --1616  

 عتبا  الشعاع هو   القلب   مستوى القلب يمكن ا -ا

. هااتا اإلرساااس ياازوع المااؤمن  " بالمعرفةةة الشخصةةية "يمكاان القااول بأنااه إرساساااً رقيقياااً يزوعنااا : مسااتوى الاانبز   -ب

 وتدبر االمور بإبقائها في اذهاننةا مةن دون تفكيةر منطقةي فيهةا  ومةن ثةم فهمهةا ال إراديةاببصيرة عجيبة لمعرفة األمو  . 

 يعقلونمصطلح هذا معنى 

  . يولد غريزة حيوانيةفهو : مستوى الجس    -ج

 

   وضح هذه العبارة ؟.  واجب على الجميع اكتساب العل  الحديث والحصول على التقنيات الحديثة ––  7777
م ن األمم التي ال تواكب العلم والت نية الحديثة ال تمتلك الثروة وال وى التلي تؤهلهلا لللدفاع علن نفسلها ضلد اضلوهاد األملأل

 .فهو بالتيكيد ضرورة للب ا  ، التي تمتلكها 
 

    درجات الديندرجات الدين    درجات اليقيندرجات اليقين

تعرف شيئا ح ي يا بي ين ولكن  أنأن  ::  عل  اليقينعل  اليقين

  ..  بي ين النفس ف و
  مان عميق يعني ااستسالم هلل واإلذعان له عون إي:  اإلسال اإلسال 

هي درجة المعرفة عندما تبدل :  عين اليقينعين اليقين
    .النفس بالنظر بعينها الثالثة

  ..قلبوهواإليمان التع يتع ى العقل و يصل إلى ال:   اإليماناإليمان

  

ن المر  مغموراً عندما يكو: حق اليقينحق اليقين
كالذين انت لوا إلى . بالح ي ة بشك  كلي وتام 

  """ دار الحقالحياة اآلخرة وهي

عندما يكون المر  مغموراً بالح ي ة بشك  كلي  :اإلحساناإلحسان
  ..  كينه يرى هللا سبحانه وتعالى.وتام 
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  ؟ ؟   اليقين المطلقاليقين المطلق  يمارس  بين متى  -77

 .في معرفة الح ي ة المول ة وفي معرفة الح ائق الكبيرة الدينية وليس على الواائع العاديةيمارس يمارس   
 

 

 

 ............؟اذكر ثالثة من االختراعات التي ظهرت في  -01
 قبل نهاية القرن العشرين م (7954عام )  ميالدي 79نهاية القرن 

 الحاسوب وغزو البضاء واإلنترن   المتياع والهاتف واألفالم والتلباا والسيا ات  تكنولوجيا الكهرباء والتصوير والتلغراف

 

 

 

  يشتمل العلم الحديث وثماره من التقنيات الحديثة على امور  جيدة واخرى سيئة بالنسبة للبشرية ؟   -04

 ما االمور الجيدة التي تعد لصالح العلم الحديث وتقنياته بالنسبة للبشرية.  ...

 أنقت العل  الح يث الباليين من البشر وذلك من خالل األعوية و الز اعة .  -أ

 جعل  السبر والتنقل والحصول على معلومات أسرع وأسهل   -ب

    وانظف    وأكثر  ارة  وأسهل جعل  الحياة بشكل عام )  أطول   صحية أكثر واكثر غني   -ج
 
 

10-  

 اذكر نماذج المعرفة المتعددة اذكر مصادر المعرفة الرئيسية

 المعرفة العلوية المعرفة الجسمية   اإلعا ك الحسي  

 المعرفة ااكي ة المعرفة النبسية

 المعرفة التجريبية المعرفة الرورية

 

 

 ؟خر  سيئة بالنسبة للبشرية أمور  جيدة وأت الحديثة على يشتمل العل  الحديث وثماره من التقنيا -11
 .ما االمور السيئة ) السلبية ( لهذا  العل  الحديث وتقنياته بالنسبة للبشرية ---
 سهلم على بعض األمم احتال  لمم لخرى   - 2     لم تجع  الحياة لكثر لمنا وسعادة  -0
 وزادم معدالم الوالق  -5      علم الناس لسول ب  لسول خل اج -4         لنتجم لسلحة الدمار الشام    -4
 
 

 في الرياضيات ) التباضل والتكامل     وقواع  الحركة الكونية واشهرها ) الجاذبية  ؟  نتويناكتشافات أذكر اهم   -11

 
 

  اكمل البراغاكمل البراغ -11

الدين اجزاء النفس في 

 أو بشكل عام  االسالمي

 ويدفراجزاء النفس عند  افالطون

 ااألن الحصان السيئ النبز األما ة بالسوء

 األنا العليا الحصان الطيب النبز اللوامة

 النبز المشتهية السائق النبز المطمئنة
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  ) الوحدة الثانية / اإلخالق () الوحدة الثانية / اإلخالق (:  :    لثانيلثانيــــــــــؤال اــــــــــؤال االســـــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ

  

                                                       ( وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية : أ

هي عالاة بين الفرد والدولة كما يحددها اانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يهللااحبها من   المواطنة :المواطنة : – 7

 العامة مسؤوليام وتسبغ عليه ح واا سياسية مث  ح وق االنتخاب وتولى المناهللاب

 

 المغرو  بااستعالء التاتي على األقران وإلى الرغبة بإشعا  اآلخرين باامتياا عليه  . يعني شعو الكبر : الكبر :   --00

                                                           

هو شعور الفرد بينه جز  من جماعة هو عضو من لعضائها مع شعوره بينه محتاج إليها فهو يحلب الدافع الجماعي : الدافع الجماعي :   --33
 يكره االنفراد واالنعزا  .الجماعة و

                          

  .خلق ثابم في النفس يعف به اإلنسان عما ليس به حق : االمانة  -0
 

هو ك  فع  لو او  ن وم به واعة هلل سبحانه وتعالى وولبا لرضاه وذللك بتنفيلذ لواملره الخير في األخالق اإلسالمية :  -5

 .وعدم فع  ما نهى عن فعله

بينها المبادئ وال واعد المنظمة للسلوك اإلنساني التي يحددها الوحي للتنظيم حياة اإلنسان ، خالق في االسالم : اال-6
 وتحديد عالاته بغيره على نحو يح ق الغاية من وجوده في هذا العالم ، لال وهي عبادة هللا عز وج 

 

ااسالم ببعلها وا نهى عن تركها بل ترك فعلها أو ع م   ل  يأمرنا  هي صنف ثالث من اافعالاألفعال المباحة :  -7 

 فعلها لتق ير اإلنسان و ظروفه و إ اعته .

 

 ، والخل ة بمعنى الفورة: السجية والمرو ة والدين  الخلق في اللغة -8 
 

 لعلم من شان الع   وعدوا بذلك ممثلة االتجاه الع لي بين علما  الكالم المسلمين. فرقة: لمعتزلة ا -1
 

  ابو  اآلخرين وسلوكهم على مبدل االختالف وهو يتعارض مع مفهوم التسلو وال هر والعنفابو  اآلخرين وسلوكهم على مبدل االختالف وهو يتعارض مع مفهوم التسلو وال هر والعنف  ::التسامح التسامح   --0101

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الوحدة الثانية / اإلخالق () الوحدة الثانية / اإلخالق (:  :  لثالث لثالث ــــــــــؤال اــــــــــؤال االســـــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ

 

 أعط أسباب كل من اآلتية:ب( 

توهير النفس من نزعام الشر واإلثم ، وتنمية فورة الخير فيها ،  ألنها تعمل على دعا اإلسال  إلى تزكية النفس ؟   -0
وهذا األمر يعم  على تهيئة المناخ  ، س هللاالحة لغرس فضائ  األخالق فيها وتهذيب وباعهاوعن وري ها تغدو النف

 النفسي الهللاالح لتفجر منابع الخير

 
لنفس بارتكاب السيئة   ، فعليه لن يتبع السيئة بعد  س وو ان هذا منه  اإلهللاالح أل يجب أتبع السيئة بالحسنة ؟  -1 

   تعالى بالحسنة فتردها وتمحو لثرها عند هللا

         تماسك المجتمع وترابطه وور ته وسياعة األمن فيه  -أ            . ه يؤدي إلىألن  ؟قي الخضوع للنظام األخال -3

 تعمل على توجيه الطاقات البشرية فيه إلى ما هو خير المجتمع . -ج      إن النظام واانتظام قوة في المجتمع .  -ب  

 

  األمراض الروحية ؟ القرآن شفاء من جميع  --4

مللن خللال  مللا ادملله ال للرمن الكللريم مللن مبللادئ اشللتملم علللى تفاهللاللي  وتعريللف بللاألخالق المذمومللة ومللا بهللا مللن مفاسللد ، 
 واإلرشاد إلى األخالق الفاضلة الكاملة واألعما  المحمودة  
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 ق.لصون ومنع ضياع الحقوأمرنا هللا عز وجل القيام بالشهادات على الوجه األكمل .   -5

 

ابتغا  مرضاة هللا ولوضحم لن من تواضع هلل كافاه هللا على حثت األخالق اإلسالمية على التواضع ؟    -6
 تواضعه بالرفعة .  

 
 ألن من خال  الميزان يحهللا  ك  إنسان على ح ه دون زيادة لو ن هللاان؟   الميزان رمز إلقامة العدل  --7
  

 ؟    السياسي ومؤسساته ( أن يقضي بين الناس بأمر هللاترك النظا  اإلسالمي لولى األمر ) النظا -7
 .لتالفي التعسف في استعما  الحق  ألنه المسؤو  عن تنفيذ ال ضا  ورد الح وق إلى لهللاحابها،و

 
 حتى ال يكون للناس على هللا  حجة . أرسل هللا سبحانه وتعالى األنبياء والرسل بالشرائع إلى الناس ؟  -1
 

 ين المسلمين قاعدة من قواعد اإليمان .                                              تبادل المحبة ب -74

 اتجاه كري  نحو اا تباط بالجماعة واان ماج فيها ومشا كتها في السراء والضراء واانعتاق من األنانية الضيقةألنه 

 

  ؟درجات حسن الخلقرتقاء في مراتب الكمال اإليماني باالرتقاء في ربط الرسول اإل -00
 .الن السلوك األخالاي في اإلنسان  موهللاو  هو واإليمان وظواهره ومثاره في السلوك ببواعث نفسية واحده 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) الوحدة الثانية / اإلخالق () الوحدة الثانية / اإلخالق (:  :  لثالث لثالث ــــــــــؤال اــــــــــؤال االســـــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــ

  

 أوجه الرحمة ؟ أبرز ما ،  الرحمة من السلوكات الخلقية التي دعا إليها اإلسال   -1

 اليتيم  و العوف على الف را  والمساكين والمرضى إكرام  -ج      هللالة الرحم  -ببر الوالدين                  --أأ  
 

 ؟بين  القواعد التي تنظ  عالقة اإلنسان بخالقة وعالقاته باآلخرين  -0

 :) وأتبع السيئة الحسنة تمحها( ال اعدة الثانية    -            )اتق هللا حيثما كنت (ال اعدة األولى:  -

  حسن () وخالق الناس بخلق ال اعدة الثالثة :  -

 

 ؟ امور ربطها بخير األنسان ، اذكرهاتضمن اإلسال  ثالثة  -1

   المباحام  --ج  ج                              النواهيالنواهي -ب                                        األوامراألوامر  --لل؟       اذكر أصنات األفعال في اإلسال  ول 
 

 عنهللارين.  حث اإلسال  على العمل والسعي لكسب الرزق ، حيث يحتوي مفهو  العمل في اإلسال  على -1
 بين هذين العنصرين -- 

  الثاني كونه يغني صاربه عن الحاجة إلى غيره .الثاني كونه يغني صاربه عن الحاجة إلى غيره .  --بباألول كونه مشروع نافع للناس غير ضا  به  .         األول كونه مشروع نافع للناس غير ضا  به  .           --أأ

 
 يحتاجها ضد   ؟بين متى يحتاج اإلنسان إلى قوة اإلرادة  -5

 لتين تؤديان إلى الكس مي  النفس إلى الراحة واالسترخا  ال --11              لهوا  نفسه وشهواتها  --00

 ما ينز  به من مهللاائب يجب لن يعالجها بالهللابر والسلوان  --11                                مخاوف نفسه --11  

 

اوة اإلرادة                   -3         الرحمة -2     حب الحق وإيثاره     -0اذكرمظاهر مكار  األخالق في اإلسال  ؟  -6
 سماحة النفس سماحة النفس -7                      الهللابرالهللابر    -6           رين رين محبة اآلخمحبة اآلخ    -5الدافع الجماعي  -4
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؟    أن العقل ميزة اإلنسان الكبر  ودونه يصبح الناس كالبهائ  ، واالعتماد عليه له ايجابياته وسلبياته"   --7
 وضح إيجابيات وسلبيات االعتماد كلية على العقل في معرفة الخير والشر .  ...

  ل:ل:إيجابيات  االعتماد على العقإيجابيات  االعتماد على العق  ----

 من يحكم ع له ال يخضع لتيثير األهوا  والرغبام والشهوام والمهللاالح الخاهللاة  -ل

 وجود نسبة كبيرة غير اليلة من الناس تن اد لحكم الع   وترضخ له و ت تنع به وت ب  لحكامه   -ب

تها وم دار تها وم دار إن الع و  اد تختلف باختالف نشيتها وعادتها و تجاربها وخبراإن الع و  اد تختلف باختالف نشيتها وعادتها و تجاربها وخبرا      سلبيات االعتماد على العقل:سلبيات االعتماد على العقل:  ----

    المعرفة التي اكتسبتها فع   العالم غير ع   الجاه  وع   الذكي غير ع   البليد وع   الوف  غير ع   المراهقالمعرفة التي اكتسبتها فع   العالم غير ع   الجاه  وع   الذكي غير ع   البليد وع   الوف  غير ع   المراهق

  

                    بين حكم واجب المواطن ؟                                                                            بين حكم واجب المواطن ؟                                                                              --77  

موضوعي ا صلة له بمنبعة  ذاتية                  موضوعي ا صلة له بمنبعة  ذاتية                    --جج                            عام لكل األفراع   عام لكل األفراع     شاملشامل  --بب            أمر مطلق                  أمر مطلق                    --أأ

  ه فه السمو باإلنسان إلى مرتبة القيمة العليا ه فه السمو باإلنسان إلى مرتبة القيمة العليا   --عع

  

                بين آثار العمل في المجتمع.                                                              --99

 ينمي قيمة النظام وتق ير الوق  -طريقه يت  تقوع العالقات بين األفراع                   ب عن -أ

 األساس في تطو  المجتمع وتنمية وقوته -ج

   

   تطرف فكرع وسلوكي  ؟    اذكر أشكال التطرف اذكر أشكال التطرف     --7474

                                                                   

 أو نتائج التمسك بالصبر ؟ همية ر مكار  االخالق الصير؟ بين امن مظاه -00
اإلنسان بومينينة وثبام لن يضع األشيا  مواضعها ويتهللارف بع لية واتزان . والهللابر يمكن  من خالل الصبر يتمكن

 .هللااحبه من إهللاالح خهللامه وانه موضع ابتال  اي الحياه

 

 ؟  ظروف الحياة    ظروف الحياة      يرى التجريبيون ) أن اإلنسان ااعاع تكبياً معيرى التجريبيون ) أن اإلنسان ااعاع تكبياً مع -70

   اللتة والسعاعة؟ الحسي  ما مظاهر هذه التكي   -أ 

يتشكل عن طريق الترابط التع تقيمه التجربة التي  كي  ينظر أصحاب االتجاه التجريبي إلى تشكل الخير والشر ؟ كي  ينظر أصحاب االتجاه التجريبي إلى تشكل الخير والشر ؟  -ب

 تؤثر ب و ها في التربية . 

 كي  ينشأ اإليثار وااللتزام واإللزام لدى اإلنسان .  -ج

االهتمام بخير إذا تخلى اإلنسان عن بعض أنانيته األصلية وعمل لصالح اآلخرين إلى جانب صالحه هو. )  ينشأ اإليثار --

 اآلخرين ( .

 من خالل ما يبرضه المجتمع من قواع  تسه  في تحقيق هتا التكيف ينشأ االلتزام واإللزام --

  

 ؟                                                 بين كي  يتم تكوين روح الخير في النفس البشرية  --0101

 عن طريق التزام الخير والسعي لتحقيقه للناس   والتزام بتجنب سلوك الشر والعمل ليحول عون وقوعه من ار  على ار 

 

   اذكرهما؟: تقس  األخالق إلى قسمين  -70  

  .م ومنذ بداية نشيتهم مث  الحلم والنالخالق تظهر عند الناس منذ لو  حياته: هي : هي األخالق الفطريةاألخالق الفطرية  --00

توالي المحيوة بالفرد لو من  البيئة االجتماعيةلو من  البيئة الطبيعيةوهي لخالق تكتسب من   األخالق المكتسبة:األخالق المكتسبة:  --11
   من أين تكتسب االخالقسؤال  ل  التي تمر بها اإلنسان في حياته الخبرات والتجارب
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  ..؟  اإلسال  على تمثلهاالسمات األخالقية التي حث أذكر  75
 .تيدية الح وق المالية ألهللاحابها  -2              .حسن الهللالة باهلل والتزام مراابته -0
 .حفظ الفروج من المعاهللاي والمحرمام  -4           .التهللاديق بيوم الدين وما اعد هللا فيه -3
 ادام على الوجه الذي لمر به هللا ج  جالله ال يام بالشه -6          رعاية األمانام والعهود والوفا  بها  -5
 التسامح والتعاون بين المسلمين  -8                        التفاؤ  والشعور بالبهجة -7
 
 

 ع م جواا استبياء الحق بالتات -أطاعة ولي األمر           ب -أ  ؟وجه الخضوع إلى النظام االخالقي اذكر أ -76

 

 المواطن الصالح ؟  اذكر ثالثة من سمات -07
الوال  واالنتما    -ز     الهللادق -و       التسامح  -د        الن د البنا   -ج       العوا    -بالوسوية واالعتدا      -أ
 االهتما  باآلخرين ومراعاة حاجاته  وظروفه  -كاالعتزاز ب يمة العم                         -ط

 
 

   ؟لمفهو  األخالقستخالصها ستخالصها ما المعاني التي يمكن اما المعاني التي يمكن ا  --7777

  .يد  على الهللافام الوبيعية في خل ة اإلنسان الفورية على هيئة هللافام مست يمة ومتناس ة الذي الخلق   المعنى األول:المعنى األول:
 

تد  على الهللافام التي اكتسبم ولهللابحم عادة في السلوك  ومن ثم تهللابح كينها خل م مع التى األخالق   المعنى الثاني :المعنى الثاني :
 .يعته الثانية وبيعته لو تهللابح وب

 

 ) جوانب االخالق(ا  جانبا نفسيا باونيا وجانبا سلوكيا ظاهر إن لألخالق جانبين،  معنى الثالث :معنى الثالث :الال

  

  

 بالعلم والع   والحكمة في التهللارف" إذا كانم م رونة  ؟ تكون قوة اإلرادة خلقا محمودابين متى   -79

 
الحماية والسكينة  -ب      لذي فيه الغذا  واألمن مس و الرلس والسكن ا -؟    ل بين موجبات حب الوطن -04

 هو المكان الذي فيه تمارس الح وق وتؤدي الواجبام -ج                 وفيه األه  والولد 

  
، وقةةد عملةة  هةةذه التربيةةة علةةى نةةزع  سااعاعتهسااعاعته  وتحقيااقوتحقيااقتكااوين اإلنسااان الخياار الصااالح تكااوين اإلنسااان الخياار الصااالح تهةةدف التربيةةة اإلسةةالمية إلةةى  -07

          .                                                                                شريةالشرور من النفس الب

  استغالل أمواله  وأعماله   -التسلط على الناس         ج  -الع وان         ب  --أأالجواب :     هذه الشرورهذه الشرور  حدد -- -

  

  بين النتائج المترتبة على شرور النفس البشرية.بين النتائج المترتبة على شرور النفس البشرية.  ------

 خراب المجتمعات   --دد      لة وتبشي األمراض البتاكة  انتشا  الرذي    -ضياع الحقوق     ج    --بب   من     فق ان األ      --أأ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ) الوحدة الثالثة / الهاشميون ( ) الوحدة الثالثة / الهاشميون (   ثالثثالثالال  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال     

           ( وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :                                             أ 

م في دار عبدهللا بن جدعان واد شهده الرسو  في شبابه وتوافق عليه 591ع د سنة  وهو حلف  :   حلت الفضول -1 

 .ل بنو هاشم ، وبنو تيم  وبنوزهرة   وتعاهدوا فيه على لال يظلم لحد بمكة إال وااموا معه حتى ترد إليه ظالمته

 

با بريوانيا لشؤون الشرق : هو هنري مكماهون من لهللا  إيرلندي عسكري وسياسي بريواني عين مندو مكماهون - 0 
 االوسو في مؤتمر هللالح بباريس

 
  هو المكان الذي استشهد فيه الحسين بن علي بن لبي والب وي ع على الوريق البري عند الكوفة في العراقكربالء :   -3 
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 أرباع الحسين اابن األصغر لألمام علي . هم األسياد: -4  

 

 الك مباتيح الكعبة للسما  للناس بال خول اليها.) س انة الكعبة   وتعني امتالحجابة:  -5

 

:  عالقات ) معاه ات تجا ية  عق ها هاش  بن عب  مناف وإخوته مع القبائل العربية المقيمة على طرق التجا ة االيالف -6

 والبالع المجاو ة كالعراق وبالع فا س ومصر والحبشة واليمن .

 

 فاع العربي المشترك والتعاون االاتهللااديمعاهدة الد :  اتفاقية الضمان الجماعي -7
 

في الحجاا برسائة   1916تشرين األول   5هي أول واا ة عربية ) السلطة التنبيتية   تشكل  في هيئة الوكالء :  -7

 .األمير علي بن الحسين  ئيسا للوكالء 

                      

 الحكمة والرلي لسسه اهللاي بن كالب: هيئة تضم  زعما  اريش من ذوي الخبرة و مجلس المال – 9
 

: جمعية سياسية تكونم في الدولة العثمانية لعضاؤها متعهللابين للعنهللار التركي على  جمعية االتحاد والترقي -01

  حساب ال وميام األخرى

  

: وهي نادي اريش ومجلس المأل  لسسها اهللاي بن كالب بجانب الكعبة وهي بمثابة مجلس شوري  دار الندوة -00

 .ة لمور مكة  إلدار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وحدة الثالثة / الهاشميون (وحدة الثالثة / الهاشميون () ال) ال  ثالثثالثالال  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

 أعط أسباب كل من اآلتية:ب( 

  لرسم خوو التربية ووضع المناه  المدرسية ولسس اختيار المعلمين ؟تشكيل مجلس المعارت في األردن  -7

     
 .إعالن قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية -1

 دة الشعب الفلسويني نحو لاامة دولته المست لة .ليتسنى لمنظمة التحرير ممارسة دورها في ايا
 
 إصدار الشريت بن الحسين بن علي مرسوما بتاليت مجلس الشيوخ؟  -1 

 الشورى -3. النظر في مهللاالح البالد  -2مراابة لعما  الحكومة والدوائر الرسمية التابعة لها      -0
                                                                                                                                                

 . تعد العائلة الهاشمية من أعرق األسر في العال  --00

 كونها تمث  ما ينوف على األلف سنة من الحكم في المنو ة وحوالي األلفي عام من الوجود المسج  في مكة
  

                                       .أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني أهمية القضية الفلسطينية ومحوريتها  -5

 .بوصبها قضية العرب وجوهر الصراع في المنطقة 

 

 تؤكد رؤى جاللة الملك على ضرورة االرتقاء بقطاع الزراعة .                               -6

 ألنه صمام لألمن الغتائي و كن أساسي من أ كان ااقتصاع الوطني . 

 

 ؟ بسببإرساء قاعدة صناعية في األردن -7

 إاامة عدد من المدن الهللاناعية والمناوق الحرة في مختلف المحافظام .  -ل
 إنشا  مؤسسة تشجيع االستثمار . -ج        وضع تشريعام تسه  عمليام االستثمار العربية واألجنبية . -ب
 ئيةتحو  األردن من سوق مستهلكة إلى سوق منتجة إذ توورم المستوردام من سلع استهالكية إلى سلع إنما -د
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     تاكيد رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني على ضرورة تحسين وسائل تسويق المنتجات الزراعية. -7
وتشجيع المشاريع الفردية والشركام الزراعية  ليتمكن المزا ع من أن ينال جزاء ك ه ومعاناته ويعزا ا تباطه بأ ضه . 

 المساهمة 
 

          من سادام بني هاشم ورجالهم فضال وعلما وشرفا -لانه           ؟ تسمية محمد بن عبدهللا بالنفس الزكية -1

 كان زاهدا وناسكا  -ج      كان يتمتع بالهللافام الحميدة والخهللاا  الكريمة    -ب

  

 النهوض باللغة العربية وبعث تراث األمة . بهدت؟ 0111إنشاء المجمع العلمي العربي عا   - 01
 

 ليتولى مراابة إيرادام الحكومة ونف اتها  في عهد جاللة الملك طالل بن عبدهللا ؟في عهد جاللة الملك طالل بن عبدهللا ؟  محاسبةصدور قانون ديوان ال -11

 

يعد ارتباط المملكة األردنية الهاشمية بفلسطين بشكل عا  والقدس بشكل خاص جزءا مهما من تاريخ المملكة .  -70 
 سلمين األولى وثالث الحرمين المسجد األاهللاى مسرى الرسو  الهاشمي عليه السالم وهو ابلة الم -لألن : 

 في ال دس ضريح الشريف الحسين بن علي اائد الثورة العربية الكبرى . -ب
 جاللة الملك المؤسس عبدهللا بن الحسين  استشهدفي المسجد األاهللاى المبارك  -ج
 فلسوين وشعبها كانا وما زاال ال ضية المركزية في ضمير الهاشميين. -د

 

   ؟ بسبب 0111حزيران  11ورته  على بريطانيا في إعالن العراقيين ث -01
 وضع العراق تحم االنتداب البريواني .2       رفض بريوانيا ارار است ال  العراق ووحدته مع سوريا  .0
 

 يعد توفر الموارد المائية أه  عناصر تحقيق األمن المائي ؟  -01

 ادية واالجتماعية بهللافة عامة والتنمية الزراعية بهللافة خاهللاة لساس التنميتين االاتهللا -2 .يمث  عهللاب الحياة ألنه    -0
 .وتعتمد عليه كافة األنشوة االاتهللاادية  اإلنتاجية واالستهالكية  -3
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ) الوحدة الثالثة / الهاشميون () الوحدة الثالثة / الهاشميون (  ثالثثالثالال  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

  القوات المسلحة ؟                             القوات المسلحة ؟                                 أذكر ثالثة من إنجازات الملك عبدهللا الثاني في مجال -0

 قتالية للجي  العربي بالت  يب النوعي والتسليح . فع الكباءة ال -أ

لالطالع على أ قي ما توصل  له التكنولوجيا العسكرية في مجالي التسلح   علل  )، ااشتراك في المعا ض العسكرية -ب

 والتطوير وااستباعة من ذلك في تطوير القوات المسلحة األ عنية .

  لمي بالمشا كة في قوات ربظ السالمتأكي  ال و  اإلنساني على المستوى العا -ج

  ..ال ع  المستمر لمنتسبي القوات المسلحة األ عنية على كافة المستويات -ع

 
 

  ؟ ؟   العوامل التي ساعدت في تشجيع االستثمار وتنميته و تسويق األردن اقتصاديا عربيا ودوليا ماما  --00

 اصبح  البتراء من عجائب ال ينا السبع -ع             إنشاء المنطقة ااقتصاعية الحرة في العقبة. -أ

 المشا كة في المؤتمرات ااقتصاعية محليا وعربيا وعوليا كمؤتمر عافوس في سويسرا  -ب

 الخلوات ااقتصاعية بين القطاعين العام والخاص في منطقة البحر المي  -ج

  

 ت التي قدمها للقضية الفلسطينية ؟؟ الخدمافي خدمة القضية الفلسطينية  اذكر مواقت الملك عبدهللا الثاني  ––  33

 .ال يام بدور دبلوماسي لح  ال ضية الفلسوينية عن وريق المفاوضام  -2        دعم ال يادة الفلسوينية   -0
 .تبرع جاللته بماله ودمه في سبي  نهللارة ال ضية الفلسوينية  -3
 .عالج جرحي االنتفاضة الفلسوينية في مستشفيام المملكة  -4
   كوارد وبية لردنية متخهللاهللاة لألراضي المحتلةإرسا -5
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 ؟ بين دالالت األلوان في عل  المملكة العربية الهاشمية -00

 داللة اللون اللون
 

 الدولة العباسيةوهي شعار ، المشهورة   راية النبي، وهي  رمز راية الع اب األسود

 .شعار له  البيم عليهم السالم االخضر

  الدولة األمويةوهي شعار ،   شعار العرب األبيض

  .من عهد جدها ساكن الجنان الشريف لبي نمي   راية األسرة المالكة األحمر

 

  
                  ؟            7904آذار عام  7أذكر ثالثة قرارات اتخذها المؤتمر السوري العام  في   -5

 على البالع ) وبلقب الملك فيصل األول   .اختيا  األمير فيصل ملكا عستو يا  -ب   استقالل سو يا   -أ

 بكامل رقوقها .ارتباظ األقليات  -دالنظام السياسي م ني نيابي ملكي .       -ج

  فض وع  بلبو  . -ز              تعيين ركومة ملكية م نية . -و

 

 

رؤ  جاللة الملك وضح لو   ؟ العناصر األساسية لإلستراتيجية المائية  في فكر جاللة الملك عبدهللا الثاني ما -6

 الهتما  بالموارد المائية من خالل :هو ا ؟ الموارد المائيةتجاه عبدهللا الثاني 
 رفع كفاية تخزينها ون لها  -3         ضمان حسن إداراتها -2 البحث عنها وتنميتها وتخفيض معدالم استنزافها  -0
 
 

 ؟ س عبدهللا بن الحسين بن عليمالمح الفكر عند الملك المؤساذكر اربعة من  -7
 على الجيش األردني اس  الجيش العربيإوالق  -ب       على األمارة األردنية اس  الشرق العربيإوالق  -ل
   0945المشاركة في تيسيس جامعة الدو  العربية عام  -د           0951إنجاز وحدة ضفتي نهر األردن عام  -ج
 مة اشراكه شخهللايام عربية في حكو -ز
 
 
  اذكر أهم المشاريع الزراعية التي تم إنجازها في العراق في عهد الملك فيصل الثاني ؟            اذكر أهم المشاريع الزراعية التي تم إنجازها في العراق في عهد الملك فيصل الثاني ؟             -7

 مشروع المسيب الكبير -ج           مشروع منخبض الثرثا       -ب      مشروع الحبانية      -أ

  

 

 في المجال السياسي: الملك المؤسس من انجازاتاذكر ثالثة  -9

، تنازلم  0928شباو  25توايع المعاهدة األردنية البريوانية في   -ب    ثنا  األردن من لحكام وعد بلفورستا -أ

                                                  بموجبها حكومة االنتداب عن السلوتين التشريعية والتنفيذية .

   . ست ال حزب الشعب ، حزب االتشكي  األحزاب السياسية مث  ل  -ج

 .وايام المملكة األردنية الهاشمية    0946/  ميار/ 25في  إعالن است ال   -د

 0951إنجاز وحدة ضفتي األردن عام  -ز       ، وتشكي  مجلس األمة األو  . 0947وضع لو  دستور للبالد عام   -و
 
 

 ع السياحة ؟                   اذكر الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في األردن لتطوير قطا -01

 ترمي  األماكن األثرية وصيانة المساج  والمقامات   -ب          ااهتمام بالمواقع السيارية واألثرية في األ عن -أ

 ااهتمام بتطوير الخ مات التي يحتاجها هتا القطاع من استرارات وفناعق .   -ج

 التركيز على تنشيط نوعي السيارة العالجية وال ينية .  -و        تسويق األ عن سياريا عربيا وعالميا .  -ع
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 ؟ما الخطوط الرئيسية للبرامج السياسية لألحزاب السورية بعد االستقالل  -00
 ورفض وعد بلفور.  -ب.  المهللالحة ال ومية واالست ال  والوحدة  -ا
 
  

لحل القضية  0118كومة البريطانية في عا  وضح البنود التي تضمنها مشروع الملك المؤسس المقد  للح --7070  
   ؟الفلسطينية

واف الهجرة اليهودية وعدم السماح لليهود بشرا  األراضي في  -ب.   إنشا  دولة عربية تضم األردن وفلسوين  -ل
 . ت ليص مدة االنتداب البريواني -ج.                                           فلسوين 

 
  

 في حمل الدعوة اإلسالمية والدفاع عنها ؟ لي بن أبي طالب عبين دور   ––7373
   أول آمن من الفتيان -ج      من ال ضاة المشهورين ومن رواة الحديث . -ب      رابع الخلفا  الراشدين  -ل
 ة الهجرة إلى المدينة افتدا  له ليل    ألنه نام مكان الرسو  محمد لعلل فدائي في اإلسال لو   -د
 منذ هللاغره فكان كاتبا للوحي واائدا لبعض الغزوام والمعارك  زم الرسو  محمد ال  -ز
 وزوج ابنته فاومة الزاهر  رضي هللا عنها.  هو لبن عم الرسو  -و
 
 

 بين أنواع المحاكم في المملكة الهاشمية :                                                   – 7070
 محكمة التعزيزات الشرعية .  -المحكمة التجا ية       ع -ج     محكمة األمو  المستعجلة  -ب  المحكمة الشرعية       -أ

 

 

  ؟بين موقت الملك المؤسس من القدس واألماكن المقدسة  -75
رفض ولب ، وكذلك    همحيث رفض ولب اليهود بعوائهم ممرا إلى حائو   عروبة وإسالمية ال دسالمحافظة على 
 االنسحاب من ال دس ولب العرب رفض، وكذلك  ماكن الم دسةالفاتيكان باأل

 
 

 .وضح كيت يرتقي نسب الهاشميين في المملكة األردنية إلى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسل   -76

عن وريق ابنته البتو  فاومة الزهرا  وزوجها علي بن لبي والب ، ف د رزق علي  يرت ي نسبهم إلى سيدنا محمد 
 ل الحسن والحسين   ومن نسلهما الشريف ظهر ما يعرف في التاريخ بـ :  ي رسو  هللا وفاومة بسبو
 ، ومن فرع االشراف ينحدر الهاشميون في االردن. وهم لحفاد الحسن االبن األكبر لألمام علياألشرات 

 

 

جاللة الملك ؟ أو وضح رؤ  العناصر األساسية لإلستراتيجية الزراعية في فكر جاللة الملك عبدهللا الثاني  ما – 77 
 تجاه الموارد الزراعية ؟ عبدهللا الثاني

 تووير هذا ال واع من خال  استخدام الت نيام الحديثة . -ل
 نوعية البحث واإلرشاد الزراعي تووير -ج                تحسين لهللاناف المزروعام . -ب
    ستلزمام اإلنتاج .توفير م  -و          االرت ا  بمستوى التهللانيع الزراعي . -د
 
 

 وضح  محاور التي عملت عليها وزارة الصحة انسجاما مع توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني ين الحسين .  -08
 .ال وى البشرية الهللاحية كما تنمية  .2.                      اعتماد مبدل الرعاية الهللاحية األولية  .0
 عها.تووير مجاالم البحث العلمي وتوسي .3
 توفير العالج الوبي المجاني للف را   .5   تووير نظام التيمين الهللاحي وتحسينه بهدت، إجرا  الدراسام  .4
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 أكمل شجرة النسب  االتي :  -79

 الشري  الحسين بن علي 

 الملك عبدهللا المؤسس

 الملك طالل

 ) الباني   الملك الحسين

 الملك عبدهللا الثاني

 
 

 ؟                                                                                       ن من أهمية أسواق مكة قبل اإلسالم اذكر أثني - 11

 مكانا لعرض السلع .  -أ

  على شكل مهرجانات وندوات للشعر والخطابة وحلبات السباقمكاناً يما س فيه األنشطة الثقافية  -ب

  

  

 .من خاللها الفكر القومي  –طيب هللا ثراه  –المواقت التي جسد الملك الحسين بن طالل اذكر ثالثة من   --0707
 . 0956تعريب ايادة الجيش العربي عام  -0
 . االتحاد العربي الهاشميتحم مسمي  0958تح يق الوحدة مع العراق عام  -1
  في جميع مؤتمرام ال مة العربية  المشاركة -1
 0972لعربية المتحدة بين األردن وفلسوين عام  ورح مشروع المملكة ا .-1
  0989إاامة مجلس التعاون العربي ل األردن ، اليمن ، مهللار ، العراق   عام - 5
 
 

 ؟ اذكر االنجازات التي حققها الملك فيصل األول في بناء العراق الحديث --0000
 .إوالق الحريام السياسية واحترام التعددية وترسيخ الوحدة الوونية  -0
 .بنا  مؤسسام وونية حديثة ت ود المجتمع العرااي نحو الراي والت دم  -1
 .وضع ال انون األساسي العرااي واانون االنتخابام  -1
 .م  0111إنها  االنتداب البريواني واست ال  العراق ودخوله عهللابة األمم عام  -1
 
 

 رها ؟                               بين دور حمزة بن عبد المطلب في حمل الدعوة اإلسالمية ونش  ––00  33

 ار  البرسان التين عفعوا عن اإلسالم في معركتي ب   وأر  . -ب ع  الرسول وقف لحمايته من أذع المشركين   .  -أ

 سمي أس  هللا وأس   سوله لشجاعته في القتال   أطلق عليه الرسول لقب سي  الشه اء  .  -ج

  في عهد الملك المؤسس؟ الشعب األردني للشعب الفلسطينيالتي قدمها  أذكر أشكال الدع  والمساندة -11
    المشاركة في الثورام الفلسوينية .  -ج   ع د المؤتمرام المؤيدة لل ضية الفلسوينية   -ب  إرسا  المساعدام  -ل 
 
 

 ؟أذكر اإلنجازات التي تمت في مجال التعلي  في إمارة شرق األردن  -15

. 0923إنشا  المجمع العلمي العربي عام  -ب                             تح المدارس االبتدائية والثانوية . االهتمام بف -ا 

   0944إنشا  لو  وزارة للمعارف عام  -د                                             تشكي  مجلس المعارف.        -ج

   افية . وع د االمسيام االدبيةهللادور الهللاحف والمجالم وتيسيس األندية الث -ز

 

 بين أهمية انتهاج الحسين بن طالل رحمه هللا سياسة الوسطية واالعتدال على المستويين الداخلي والخارجي ؟  -16
  .كون األردن بذلك رؤية وااعية لل ضايا العربية -2. رلى لن هذين األمرين مهمان لهللايانة الشخهللاية العربية  -0انته  

 شهد األردن نهضة شاملة في شتى المجاالم -4                             .ترام العالم كسبه احل -3
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استشهد من الهاشميين على مر الزمان نفوس كثيرة دفاعا عن الحق ؟ بين ثالثة مواقت مشهودة له  في  -17
 ؟مقاومة الظل 

 لوا جده الحسين بن علي ونكثوا عهدهم معه .لراد الواوف لمام من اات   : . موقت زيد بن علي بن الحسين بن عليأ
 خرج على لبي جعفر المنهللاور غضبا هلل وإيثارا للحق : موقت محمد بن عبدهللا ) النفس الزكية ( وأخيه إبراهي  -ب
ااد حركة النهضة العربية الكبرى في :   الكبر  موقت الشريت الحسين بن علي وقيادة حركة النهضة العربية -ج

 .ث العهللار الحدي

 التمسك بعروبة فلسوين وحق العرب فيها:  موقت الشريت بن الحسين من القضية الفلسطينية -د 

  

  

  

   .أسباب الثورة العربية الكبر  كما حددها الشريت الحسين بن علي وضح  -18
 اللغة العربية .إسا ة جمعية االتحاد والتراي لإلسالم وتهميش .ب     سلب السلوة الشرعية من السلوان العثماني . .ل
 إسا ة معاملة رعايا الدولة العثمانية من غير األتراك واتلهم وسجنهم دون محاكمة عادلة ومهللاادرة لموالهم  .ج
 .األحوا  االاتهللاادية السيئة التي عانا منها العرب  .هـ   اضوهاد العرب وتتريكهم وال ضا  على لغتهم . -د
 ار رجا  النهضة العربية في ساحام دمشق وبيروم .إادام جما  باشا على إعدام عدد من كب .و
 
 
 

 ما أبرز الجهات الرسمية والتطوعية المناط بها مسؤولية العمل االجتماعي وتطويره في األردن ؟  -11
 كلية األميرة رحمة  -3مؤسسة الملك الحسين  -2الهللاندوق األردني الهاشمي للتنمية  -0
 الهيئة الخيرية الهاشمية   -6  ندوق المعونة الوونية هللا -5  دار البر بالبراعم البريئة  -4
  
 

 ؟بين رؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني إلنقاذ الشرق األوسط والعال   -11

تتمث  رؤية جاللة الملك عبدهللا  إلن اذ الشرق األوسو والعالم من خال  رفع الظلم عن الفلسوينيين وتح يق العدالة لهذا 
   .عم بحريته ودولته المست لة وعاهللامتها ال دس الشعب الش يق ، لين

 
 

 المعاهدة الحجازية البريطانية .  ما التعديالت التي أرادها الشريت الحسين بن علي للتوقع على مشروع  -10

 ما الشرط الذي اشترطه الشريت الحسين بن علي لتوقيع  المعاهدة الحجازية البريطانية .  -

 .وينيين من إدارة بالدهم بينفسهم واختيار وري ه الحكم التي يريدونها است ال  فلسوين وتمكين الفلس

 

 

 شهد اإلردن مناسبات واحداث تاريخية وطنية بارزة في تاريخ المملكة اإلردنية الهاشمية ؟ أكمل الفراغ         -30

 الحدث التاريخي أو المناسبة الوطنية  التاريخ  الرق 
 

 دة االردنية البريطانيةتوقيع المعاه 0928شباو  25 0

 إعالن االست ال  وايام المملكة األردنية الهاشمية  0116/ آيار / 15 2

 وفاة الملك الحسين وتسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني سلواته الدستورية  0999شباو  7 3

 وحدة ضفتي األردن  0151 4

 فك االرتباط مع الضفة الغربية  0988تموز  31 5

 عالن تعريب ايادة الجيش العربي إ 0156 6

 تيسيس إمارة شراي االردن 0110/ آذار / 10 7



 

 17 4777047770                                                                                                                         محمد البطران  

 اكم  الجدو  اآلتي : -33

الملك الذي أنجز في  تسلسل اإلعمار
 عهده

 إنجازات / أعمال اإلعمار
 

 
األعمار الهاشمي 

 0111األول عا  

 
الشريت الحسين بن 

 علي

 .األاهللاى والمحافظة عليه  للف دينار ذهبيا إلعمار المسجد 31 ديم ت◄
لهم انجازاته تغيير األركان التي كانم تحم  ال بة بيركان جديدة من ◄ 

 االسمنم المسلح 
اإلعمار الهاشمي 
الثاني بين عامي 

0151 – 0161  

 
الملك الحسين بن 

 طالل

 
 لجنة إعمار خاهللاة باألماكن الم دسة   تشكي 

 
 

اإلعمار الهاشمي 
 الثالث

 
بن  الملك الحسين
 طالل

 األاهللاىإلزالة مثار الحريق  مليون دينار   09ل  رهللاد

  0161حرق المسجد االقصى مالحظة : 

 
اإلعمار الهاشمي 

 الرابع

 
 الملك عبدهللا الثاني

 
إلى ال دس في  هلرسلو وتركبيه االيوبي إعادة بنا  منبر هللاالح الدين 

23 /0  /2117 . 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

 لحات والمفاهيم اآلتية :      ( وضح المقصود بالمصطأ

                                                  

شرح االسالم السمحة وت ديمها للعالم بهللاورتها الن ية ردا للذين  بهدت 2114بيان هللادر في عمان  رسالة عمان : -1 
 يتعرضون لالسالم بالتشويه واالفترا .

 
والمتمثلة في التعدي على الحياة اإلنسانية بصورة باغية ان مهللادرها وشكلها ، الممارسام الخاوئة ليا ك: االرهاب -0

ل مالحظة .  متجاوزة ألحكا  هللا ، تروع اآلمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين وتجهز على الجرحى وتقتل األسر 
  ) مه  (. هذه الن او لشكا  الممارسام الخاوئة التي يمارسها االرهاب  

 
 : هو  اعلى هيئة فقهية في العال  ااسالمي .  لفقه االسالميمجمع ا -1

 

 : ك  من ال يشترك معك في الع يدة لو العرق لو اللغة لو الموون اآلخر -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

 ؟تبني المملكة األردنية الهاشمية مسؤولية إبراز الصورة الحقيقة المشرقة لإلسالم   --11

ثة التي تحملها قياعتها الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطبي عليه السالم بحك  المسؤولية الرورية والتا يخية المو و 

 صارب الرسالة .

  

 ؟حظي  رسالة عمان بإجماع أئمة المسلمين ومفكريهم على اختالف مذاهبهم  -0

                  ؟( من العلماء والقادة الدينيين والسياسيين  551أقر رسالة عمان  بمحاورها الثالثة ) أو 

 م وتشكل أساسا لور ة المسلمين .ن ما و ع فيها من أفكا  تمثل  و  اإلسالا

 

 القت رسالة عمان صد ا وترحيبا عربيا وإسالميا ودوليا ؟ -1

  .بسبب منو يتها ووضوحها في الدفاع عن اإلسالم الهللاحيح الذي ال تشوبه شائبة 
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 هو التوحيدألن لساس عالاة العبد باهلل تعالى  ؟عز وجل  يس للون اإلنسان أو عرقه أو جنسه أثر في إيمانه باهللل -4 
هللاوم  ◄الهللاالة  .    ◄من خال   ال ائم على اإليمان باهلل عز وج  وبرسالة نبيه محمد حيث يتجلي هذا اإليمان 

 الح  ◄الزكاة .     ◄رمضان .   
 

                    دعوة اإلسالم لالنخراط مع المجتمع اإلنساني المعاصر .                -5

 .من أجل اإلسهام في  قية وتق مه إلبراا رقيقة اإلسالم والمسلمين  -أ

 .للعمل على تج ي  مشروعنا الحضا ع  -ج .تعبيرا صاعقا عن سالمة إيماننا وعقائ نا  -ب

 

 

 .الم وشموليته ؟   إيمانا بعالمية اإلسل  تكن رسالة عمان موجهة للمسلمين وحده  بل خاطبت البشرية جمعاء -6
 
 ؟ تعرض االمة اإلسالمية في عصرنا الحاضر لهجمات شرسة من قبل أعداء مشرق العال  ومغربه   -7

 بهدف تشويه اإلسالم واالفترا  على المسلمين .  
  
             تعد فوضي االفتاء أحد عوامل الفرقة بين المسلمين .                                          -7

 تقوم بتضليل الناس بكل أنواع األفكا  الخاطئة التي ينتج عنها أشكال السلوك واألفعال الخاطئة -أ

 ألنها تخرج المسلمين عن قواع  الشريعة وثوابتها وما استقر من متاهبها .  -ب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(الرابع ) الوحدة الرابعة / رسالة عمان(  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال 

  

 هدت بيان " رسالة عمان " إلى مصارحة األمة بما يواجهها من تحديات  --11
 العم  على تشويه الدين والني  من الم دسام . ◄       تهديد الهوية وتفريق الكلمة . ◄.    هذه التحديات بين ...
 

 

 بين المحاور الثالثة لرسالة عمان التي اجمع عليها علماء األمة وأكدتها المؤتمرات اإلسالمية ؟   -0
   أو ) التكفير (  واف تكفير المسلمين بعضهم لبعض  -ا
 أو ) المذاهب (  اف ك  المسلمين بعضهم ببعض اعتر -ب
  أو ) الفتاوي ( واف لو على األا  تعرية الفتاوى غير الهللاحيحة  -ج

  

  

 بين المبادئ االساسية التي تجمع بين المذاهب االسالمية الثمانية .  --3
 .وبين  ال ران الكريم كالم هللا  ب.  كلهم يؤمن باهلل سبحانه وتعالى واحدا احد .  .أ
 وبسيدنا محمد هللالى هللا عليه وسلم نبيا للبشرية كافة  ج.
 كلهم متفق على وعلى اركان االيمان  و.    كلهم متفق على اركان اإلسالم الخمسة  .د

 

 

  استهدفت تقطيع أوصالها) علل ( تعرضت الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها حتى وقنتا الحاضر لمجوعة من األخطار  -0

          ما اامم به الحركام الشعوبية ضد اإلسالم والمسلمين . -أ        ؟ التى تواجه األمة اإلسالميةما األخطار  ...

 .الهجمام الشرسة في عهللارنا الحاضر   -و     االستعمار  -د  التتار . -ج         الحروب الهللاليبية   -ب

 

 

 لخدمة اإلسالم والمسلمين ؟                                     ميةأو المملكة األردنية الهاش ما النهج الذي تبناه الهاشميون -5

  ع الهجمات عن اإلسالم -ج       وقف التجني عليه .  -ب   نهجا يحرص على أبرا الصو ة الحقيقة المشرقة لإلسالم  -أ
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    اتوري  األمة وبالتالي تقويته ؟  ما أثر المترتب على اعتراف المسلمين بعضهم البعض -6

  

 

    ما صفات الداعية المسلم كما وردت في رسالة عمان ؟ -7 

.     الق وة والمثل في ال ين والخلق  -ب.                     أن ينيروا بحقيقة اإلسالم وقيمة العظيمة عقول أجيالنا الشابة  -أ

 األمة وفي أ جاء العال  الخير والسالم والمحبة ب قة يبثون بين أفراع  -د              .ألمة عينها السمح الميسر يق مون ل  -ج

 يؤلبون القلوب وا ينبرونها  -ا                     يجمعون وا يبرقون  -و

 

 

 ما المخاطر التي يتوقع أن تواجه األجيال الشابة ؟ وكي  نتجنبها ؟                                   -7

  والتبعية . -واانغالق      ع -والبساع    ج -لجهل   با -أ  مخاطر االنزالق في مسالك 

 

 ؟ عن  طريقبين كيت يمكن تحصين األجيال ضد اآلفات واألخطار االجتماعيةأو  حيث يتم تجنبها --

 . وإبعاعه  عن مهاوع التطرف الم مرة للرو  والجس  -إنا ة ع وبه  بالسمارة وااعت ال والوسطية والخير   ب -أ  

 

  
 

                                             تعزيز تضامن مليار ومائتي مليون مسلم في العالم ؟ما الهدف من  -9

عن رركة المجتمع اإلنساني   وتأكي اً ل و ه  في بناء الحضا ة اإلنسانية   والمشا كة في تق مها في  عع تهميشه  التب

 .عصرنا الحاضر

  

  

  مي المسلمين إلى القيام بعدة أمور ) مطالب ( ، اذكرها؟مي المسلمين إلى القيام بعدة أمور ) مطالب ( ، اذكرها؟دعا مجمع الفقه اإلسالدعا مجمع الفقه اإلسال   --7474

  إننا ن عوا إلى نبت الخالف بين المسلمين وإلى توري  كلمته  ومواقبه إننا ن عوا إلى نبت الخالف بين المسلمين وإلى توري  كلمته  ومواقبه   --أأ

  تعزيز التضامن بين شعوبه  وعوله تعزيز التضامن بين شعوبه  وعوله       --ارترام بعضه  بعضا .            جارترام بعضه  بعضا .            ج  --بب

 ا يتركوا مجاا للبتنة وللت خل بينه  .ا يتركوا مجاا للبتنة وللت خل بينه  .أأ  --وو          تقوية  وابط األخوة التي تجمعه  على التحاب في هللا .تقوية  وابط األخوة التي تجمعه  على التحاب في هللا .  --عع

 

 

 اثنين من المؤتمرات التي أيدت وأقرت ما جاء في رسالة عمان ؟     س -11

 مؤتمر مجمع الف ه اإلسالمي  --
  مؤتمر الشخهللايام الدينية والسياسية للجماعام والجاليام اإلسالمية --
 

 

 ؟  ين بغيره من أبرز األسس التي قررها اإلسال  لعالقة المسلم -12 
  .حث على التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس -2          حياة اإلنسان هي لساس العمران البشري  -0
  .عدم بخس الناس لشيا هم  -1               .مبدل العدالة في معاملة اآلخرين ارر  -1
  .عليه لوجب اإلسالم احترام المواثيق والعهود وااللتزام بما نهللام  -5
 .حرم الغدر والخيانة  -6
 .لعوي للحياة منزلتها السامية فال اتا  لغير الم اتلين   -7
  .حرم االعتدا  على المدنيين المسالمين وممتلكاتهم  -8
 

 

وأقرها واتفق عليها العلماء المشاركين في وأقرها واتفق عليها العلماء المشاركين في   فتو  شيخ األزهرفتو  شيخ األزهر  ما الفئات التي ال يجوز تكفيرها وفقاا لما جاء في ما الفئات التي ال يجوز تكفيرها وفقاا لما جاء في   --0101

  تمر مجمع الفقه االسالمي؟ تمر مجمع الفقه االسالمي؟ مؤمؤ
لهللاللحاب الفكللر السلللفي  -ج  مللن يمللارس التهللاللوف الح ي للي  -ب     لهللاللحاب الع يللدة األشللعرية   -ل ل  تكفياار ال يجااوز
   لي فئة من المسلمين تؤمن باهلل وبرسوله  -د       الهللاحيح 
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     اني كما وردت في رسالة عمان ؟ بين أنواع العالقات القائمة على المبادئ والقواعد الناظمة للسلوك اإلنس -01 
  عالاة المسلمين بغيرهم ل اآلخر -3عالاة اإلنسان بيخيه اإلنسان      -2  عالاة العبد باهلل تعالى  -0

 

  ما الهدف من تطوير مناهج إعداد الدعاة  ؟      -75

 .به ف التأك  من إع اكه  لرو  اإلسالم ومنهجه في بناء الحياة اإلنسانية   -أ

 باإلضافة إلى إطالعه  على الثقافات المعاصرة ليكون تعامله  مع مجتمعاته  عن وعي وبصيرة .   -ب

  اإلسالم بطريقة عملية سليمة عون ضعف أو انبعال. ءواإلفاعة من ثو ة ااتصاات لرع الشبهات التي يثيرها أع ا  -ج

  

أن االعترات بالمذاهب في اإلسال  يعني االلتزا  أو أو     ؟تاء ) شروط االفتاء(من له الحق في أن يتصدي لإلف    --0606
 ) مه  مه  مه  مه (  .بمنهجية معينة في الفتاو 

 بين هذه المنجية ؟  --
 ال يجوز ألحد لن يتهللادى لإلفتا  دون مؤهالم شخهللاية يحددها ك  مذهب    -أ
 .لمذاهب ال يجوز اإلفتا  دون الت يد بمنهجية ا -ب
ال يجوز ألحد لن يدعي االجتهاد ويستحدث مذهبا جديدا لو ي دم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن اواعد الشلريعة   -ج

  .وثوابتها وما است ر من مذاهبها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الخامسالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال 

     أكمل الفراغ بكتابة الجمل الصحيحة ؟ أ(    

 ) عرف (                                                                ن والقبيحالحساطلق المعتزلة على الخير والشر اسم  -7

 ) عرت (                                         الحقوما لالنسان على غيره يعني  الواجب ما على االنسان لغيره يعني -0

 ) عرت (                                                   مه                       االيثار االهتما  بخير اآلخرين هو -1
 ) عرف (تعني اإلمها  إلى وام الميسرة  نظرة إلى ميسرة -0

 عرف ()                                                                                         اآللة يعنياألرجانون لفظ يوناني  -5

 )عرت (                    مه        سمارة النبز يتقبل ما يجري به القدر من خير أو شر بالرضي والتسليم هو  -6
 ) عرف (                                              السكبتيكية أول مدرسة فلسفية ترتكز بشكل أساسي على الشك هي -7

 ) عرت (       مه                    ريحيةاال يعني وز عن أخطائه االتعامل الحسن المريح مع اآلخرين ، والتج -7

 ) عرف (          

 ) عرف (                                                                فات وااساطيرالخرا وتعني الميثولوجيا اإلغريقية -74

 مهم                                                            ) عرف (     

 ) عرف (                                                                              ميو  االنا ورغباتها يعنيالعقل الباطن 

المنوق وسيلة التفكير الموضوعي  يعني  -01
الناس الماديونلذي يؤمنون بالحواس الجسدية فقط ه   االناس  -01
                                        يسمى مواون الذي يعيش في وطن وينتمي إليه سياسيا وأخالقيا -05
         الواءما يعبر الفرد من خالله عن مشاعره تجاه الوطن الذي يعيش فيه وينتمي إليه يقصد به  -76

 يعنى الن د البنا   إبداء اآلراء وضعها في خدمة المجموع  -07
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