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-ٔ فئة و بعٌنها مجتمعا تمٌز التً والعاطفٌة والفكرٌة والمادٌة الروحٌة السمات جمٌع هً 

 : بعٌنها اجتماعٌة
    .الوجود تفسٌر (أ 

 .القٌم تعرٌف (ب 

 .النظم تعرٌف (ج 

 ــــ ٕ صــ                                                                          . الثقافة تعرٌف (د 

 

-ٕ :خطؤ التالٌة العبارات أي 

 .االنسانٌة بصفته االنسان تهم انسانٌة قضاٌا الثقافة قضاٌا إن (أ 

 .متكامل بناء هٌا بل البعض بعضها عن مفصولة عناصر ولٌست متداخلة الثقافة عناصر (ب 

 .الناس به ٌتحرك وسلوكً فكري وواقع جماعٌة حٌاة الثقافة بل نظرٌة معارف لٌست الثقافة (ج 

 ــــ ٕ صــ                                                                   .فردي تمٌز الثقافة نأ (د 

 

-ٖ : الثقافة تشمل 

 .الحٌاة وطرائق واآلداب الفنون (أ 

 .لإلنسان االساسٌة الحقوق (ب 

 .والمعتقدات والتقالٌد القٌم نظم (ج 

 ــــ ٕ صــ                                                                          . سبق ما جمٌع (د 

 

-ٗ : تمثل بمجموعها الثقافة نأ 

 ــــ ٕ صــ                              .االخرى ممواأل المجتمعات عن مةلأل وأ للمجتمع تمٌزا (أ 

 .االخرى واألمم المجتمعات عن لألمة وأ للمجتمع تغٌرا (ب 

 .االخرى واألمم المجتمعات عن لألمة وأ للمجتمع تعددا (ج 

 .االخرى واألمم المجتمعات عن لألمة وأ للمجتمع تخلفا (د 

 

-٘ : الثقافة عناصر 

 ــــ ٖ صــ                                  .والنظم والقٌم الوجود تفسٌر ساسٌةأ عناصر ثالثة (أ 

 .النظمو القٌم فقط عنصرٌن (ب 

 .الوجود فقط واحد عنصر (ج 

 .خطأ سبق ما جمٌع (د 

 

: هٌلد متطلب أنها  -أنسان أي  -اإلنسان عرٌش ًالت اإلجابة تلك ًه-ٙ 
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 ــــ ٖ صــ                                                                          .الوجود سٌرتف (أ 

 .  مقٌال رٌفتع (ب 

 . النظم رٌفتع (ج 

 . الثقافة رٌفتع (د 

 

-7 :هو .. للقٌم اتعرٌف لٌس اتالتعرٌف هذه من واحد 

 ء.والوفا الصدق، العدل، مثل حٌاةال ًف إلنسانا معها عاملٌت ًالت ٌٌرالمعا (أ 

  نٌة.احٌوال حٌاةال عن نٌةنسااال حٌاةال بها ٌزتتم ًالت مثلألا (ب 

 ٌة.انحٌوال حٌاةال عن بها تفعوالٌر همحٌات الٌهع الناس ٌمقٌ ًالت القواعد (ج 

 ــــ ٖ صــ                                           .هدٌل مطلب أنها نساناال عرٌش ًالت ةاالجاب (د 

 

-8 :هً القٌم أنواع 

 .خٌرال قٌمو ،رٌةفك قٌم هما ثنانا نوعان (أ 

 .الجمال قٌمو ،رٌةفك قٌم هما لكن ثنان،ا نوعان (ب 

 ــــ ٖ صــ                               ل.الجما قٌمو ،خٌرال قٌم ،رٌةفك : وهً قٌمأنواع ثالث (ج 

 .الجمالقٌم و ،خٌرال قٌم  :هما ثنانا نوعان (د 

 

-9 ه؛حٌات فً اإلنسان ارسهاٌم ًالت الشعائر أو والتقالٌد واألعراف التعالٌم أو نٌنالقوا 

 اإلدارٌة(: اإلعالمٌة ةالتعلٌمٌ والنظم) دونها وما األخالق( العبادة (ء باإلنسانواس

 .الوجود سٌرتف (أ 

 قٌم.ال رٌفتع (ب 

 ــــ ٖ صــ                                                                            .النظم رٌفتع (ج 

 .الثقافة رٌفتع (د 

 

-ٓٔ أو ةالثقاف بجوان بعض هاتثٌر ًالت المشكالت أو المسائل أو الموضوعات هً 

 : بالنظم أو بالقٌم أو بالوجود اأم رهاعناص

 ــــ ٖ صــ                                                       .المعاصرة فٌةالثقا اٌاالقض معنى (أ 

 .الثقافة عناصر فرٌتع (ب 

 طٌة.الوس (ج 

 ب.رهااإل (د 

 

-ٔٔ : باإلنسان الثقافة عالقة 

 .اإلنسان صٌةشخ كٌلتش ف دور لها لٌس (أ 

 ــــ ٖ صــ                             .ثقافته وتبنى اإلنسان صٌةشخ تتشكل عناصر خالل من (ب 
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 .اإلنسان صٌةشخ كالنشٌ اللذان هما الثقافة عناصر من فقط عنصران (ج 

 .العنصر هذا غٌرل عالقه وال اإلنسان، صٌةشخ كلشٌ الثقافة عناصر من طفق واحد عنصر (د 

 

 

 

ة   َجَعْلَناُكمْ  َكَذلِكَ ( تعالى قوله -ٔ ا أُمَّ ُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسط  ٌَ ُسولُ  َو ُكمْ  الرَّ ٌْ  َعلَ

ا  : سالمٌةاإل مةاأل سمات من سمة الى شٌرٌ ) َشِهٌد 

 .العالمٌة (أ 

 ــــ ٗ صــ                                                                                .الوسطٌة (ب 

 .(ب) و (أ) االجابتان (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 والمرسلٌن بٌاءاالن جمٌع على بها مٌزه بخصائص ملسو هيلع هللا ىلص محمد هلالج لج هللا خص قد (مقولة  -ٕ

 أمة خٌر متهأ جعل كما مبٌن منهاج وأكمل شرعة أفضل ومنهجا   شرعة له وجعل

 : ـل هً (خٌارا   عدال  وسطا   وجعلهم للناس خرجتأ

 .هللا رحمه القٌم ابن (أ 

 ــــ ٗ صــ                                                                     .هللا رحمه تٌمٌة ابن (ب 

 .هللا رحمه حنبل بن حمدأ (ج 

 .هللا رحمه الشافعً (د 

 

 : لوسطٌةا -ٖ

 .االمة سمات من سمة (أ 

 .المغالًو الجافً ومنهم االطراف من العدٌد عهاٌتناز (ب 

 .والباطل الحق وتلبٌس الخطأ المفاهٌم بعض لتمرٌر حٌانا  أ تستخدم (ج 

 ــــ ٗ صــ                                                                  .صحٌح سبق ما جمٌع (د 

 

 : الوسطٌة بمفهوم المقصود -ٗ

 .مماأل خرآ االمة هذه نأل دائما   الطرفٌن ملتقى نهاأ (أ 

 ــــ ٗ صــ                                                         .وعدول خٌار مةأ مةاأل هذه نأ (ب 
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 .(ب) و( أ (جابتاناإل (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 تغٌر أو عنه انحراف دون سالماإل بهدي لاللتزام احبهاص تدفع محمودة حالة الوسطٌة -٘

 الناس بٌن العدل تقٌم عادلة االمة لتجعل الصافً النبع من الصادق الهدى تستقً بل فٌه

 : هللا بوحدانٌة االرض عمارة وتحقق الخٌر وتنشر

 ــــ ٗ صــ                                                                          .صحٌحة عبارة (أ 

 .خطأ عبارة (ب 

 .ركٌكة عبارة (ج 

 .مفهومة غٌر عبارة (د 

 

 : ًف الخٌرٌة بمعنى ًه ًالت ةالوسطٌ إلى القرآن أشار -ٙ

 ــــ ٗ صــ                                       الوسطٌة. لفظ على نصت تاٌآ خمس من آٌتٌن (أ 

  الوسطٌة. لفظ على نصت تاٌآ سبع من آٌتٌن (ب 

 الوسطٌة. لفظ على نصت اتٌآ عتس من اتٌآ ثالث (ج 

 الوسطٌة. لفظ على نصت تاٌآ خمس من تاٌآ ثالث (د 

 

ُسولُ  (:تعالى قوله -7 ُكوَن الرَّ ٌَ اِس َو ة  َوَسطا  لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

ُكْم َشِهٌدا   ٌْ  : إلى ( ٌشٌرَعلَ

 ــــ ٗ صــ                                                               الخٌرٌة. بمعنى الوسطٌة (أ 

 االنحراف. عن البعد بمعنى الوسطٌة (ب 

 .الشهادة مٌةأه (ج 

 .سالمإلا مٌةعال (د 

 

كم اخشأما وهللا أنً أل: )تهدوا عبالثة الرهط الذٌن تقاللثال ملسو هيلع هللا ىلصجاء فً حدٌث النبً  -8

اء فمن رغب عن هلل وأتقاكم له، ولكنً أصوم وأفطر وأصلً وأرقد وأتزوج النسـ

 سنتً فلٌس منً( والمقصود هـو : 

 الوسطٌة بمعنى الخٌرٌة. (أ 

 الوسطٌة بمعنى البعد عن الشطط واالنحراف واللغو.  (ب 

 ــــ ٗ صــ                                                        .األحوال أعدل بمعنى الوسطٌة (ج 

 .العبادة تقلٌل (د 

 

لٌه ٌنزل العالً، إه قوله: علٌكم بالنمط األوسط فمام على رضً هللا عننقل عن اإل  -9

 ل فهم السلف فً الوسطٌة على أنها :قولٌه ٌرتفع النازل .. ٌتضح خالل هذا الإو



 

  

 
 

5 
 

 ــــ ٘ صــ                                                                          .أعدل األحوال (أ 

 .نحراف واللغوالبعد عن الشطط واال (ب 

  .رٌةالخٌ (ج 

  .أعدل األحوال والخٌرٌة (د 

 

( ٌاكم والغلو فً الدٌن، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فً الدٌـنإ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال  -ٓٔ

 :ٌتضح منه أنه معنى هنا

  .أعدل األحوال (أ 

 ــــ ٘ صــ                                                  .نحراف واللغوالبعد عن الشطط واال (ب 

  .الخٌرٌة (ج 

 .الخٌرٌة أعدل األحوال (د 

 

 : بٌن وسطا   سالماإل نجد عتقاداال مجال فً -ٔ

 كذبوهم الذٌن وبٌن لإلله البنوة أو االلوهٌة مرتبة الى رفعوهم حتى االنبٌاء ٌقدمون الذٌن (أ 

 .العذاب كؤوس علٌهم وصبوا واتهموهم

 .دٌنٌة وأ اجتماعٌة وأ اقتصادٌة جبرٌة سٌرةأ لوهجع الذٌن وبٌن نساناإل ٌؤلهون الذٌن (ب 

 ــــ 8 صــ                                                                   (.ب) و (أ) االجابتان (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 ٌكون توحٌد مصادر المعرفة : -ٕ
 ــــ 7 صــ                                                            .بالجمع بٌن الوحً والعقل (أ 

  .بأعمال الجوارح وأعمال القلوب االهتمامبالجمع بٌن  (ب 

  .الباطن هالظاهر وفق هبما ٌعرف بفق (ج 

  األثر.ي ومدرسة أبالجمع بٌن منهجً مدرسة الر (د 
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-ٔ : على) مهداة رحمة أنا إنما: (حدٌث من ٌستدل 

 العالمٌة. كزاتمرت (أ 

 البشرٌة. الروابط (ب 

 األمة. خٌرٌة (ج 

 ــــ ٕٔ صــ                                                                    الدعوة. عالمٌة (د 

 

-ٕ : على هللا دٌن فً فواجا  أ الناس دخول ٌدل 

 .البشرٌة الروابط عالمٌة (أ 

 .الدعوة وسطٌة (ب 

 ــــ ٕٔ صــ                                                                    .الدعوة عالمٌة (ج 

 .االسالمٌة الحضارة قوة (د 

 

-ٖ : أساسٌان، هما نوعان لها البشرٌة الروابط 

 .ومتغٌرة فطرٌة  (أ 

 .عامةو  خاصة (ب 

 .صٌلةوأ  طارئة (ج 

 ــــ ٗٔ صــ                                                                 ومكتسبة.  فطرٌة (د 

 

-ٗ : تطبٌقها فً بالمرونةو ذاتها، فً بالعالمٌة االسالمٌة القٌم تتسم 

 ــــ ٗٔ صــ                                                          .السوٌة للفطرة استجابة (أ 

 .عالمٌة حضارة تمثل (ب 

 .زماناأل لكل موجهة (ج 

 .التطور و للتغٌر قابلة (د 

 

-٘ : اللغة فً العالم 

 .كله الخلق (أ 

 .كالفل بطن حواهما  كل (ب 

 .وغٌرها النبات وعالم الحٌوان كعالم ،الخلق صنافأ من صنف كل (ج 

 ــــ ٓٔ صــ                                                            .صحٌح سبق ما جمٌع (د 
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-ٙ وكل مماأل كل تخاطب فهً مكان وال جٌل وال بعصر محدودة غٌر االسالم رسالة نإ 

 لكل هللا ورحمة الناس لكل الناس رب هدٌة وهً الطبقات وكل الشعوب وكل جناساأل

 : هللا عباد

 .الوسطٌة مفهوم (أ 

 ــــ ٓٔ صــ                                                                   .العالمٌة مفهوم (ب 

 .الترابط مفهوم (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

اِس ) :هلالج لج وقوله ،(ْلَعاَلِمٌنَوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َرْحَمة  لِ ( :هلالج لج قوله   َوَما أَْرَسْلَناَك إاِل َكافَّة  لِلنَّ 7-

ا ا َوَنِذٌر   : لىإ انٌشٌر  (َبِشٌر 

 .الوسطٌة مفهوم (أ 

 ــــ ٓٔ صــ                                                                   .العالمٌة مفهوم (ب 

 .العالمٌة الى خرواآل الوسطٌة لىإ ٌشٌر احدهما (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

-8 : كامال   شامال   االسالمً التشرٌع جاء 

 .المكان دون بالزمان مختصا (أ 

 .الزمان دون بالمكان مختصا (ب 

 .والزمان بالمكان مختصا (ج 

 ــــ ٓٔ صــ                                                       .مكانوال  زمانب ٌختص ال (د 

 

-9 : لىإ سالماإل عالمٌة مفهوم ٌستند 

 .فقط الكرٌم نالقرآ وصنص (أ 

 .فقط النبوٌة السنة نصوص (ب 

 ــــ ٓٔ صــ                                                          .والسنة نالقرآ نصوص (ج 

 .العقل (د 

 

-ٓٔ : االسالم عالمٌة على الداللة وجوه من 

 .العرب غٌر دعوة / الكرٌم القرآن فً الصرٌحة األدلة (أ 

 .العالمٌة القرآنٌة التشرٌعات / امةالع ونداءاته القرآن خطابات (ب 

 .الناس بٌن للتفرقة مقومات أي ٌنبذ االسالم (ج 

 ــــ ٓٔ صــ                                                                    سبق. ما جمٌع (د 

 

-11 : الكرٌم القران من سالماإل عالمٌة على دلةاأل من 
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لَ الْ (هلالج لج:  قوله (أ  اَتَباَرَك الَِّذي َنزَّ ُكوَن لِْلَعاَلِمٌَن َنِذٌر  ٌَ   .(فُْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لِ

ْعَلُمونَ (: هلالج لج قوله (ب  ٌَ اِس ال  ا َوَلِكنَّ أَْكَثَر النَّ ا َوَنِذٌر  اِس َبِشٌر   ). َوَما أَْرَسْلَناَك إاِل َكافَّة  لِلنَّ

ُكْم َجِمٌ (: هلالج لج قوله (ج  ٌْ اُس إِنًِّ َرُسولُ هللّاِ إَِل َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ  ). عا  قُلْ 

 ــــ ٓٔ صــ                                                                   . سبق ما جمٌع (د 

 

-ٕٔ : الكرٌم نرآالق من االسالم عالمٌة على دلةاأل من 

ٌُْقَبلَ ِمْنهُ (: هلالج لج قوله (أ  ا َفَلْن  َر اإلِْسالِم ِدٌن  ٌْ ْبَتِغ َغ ٌَ ، )ٌنَوُهَو فًِ اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِ  َوَمْن 

   .)إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمٌنَ (: هلالج لج هقولو

ًَّ (: هلالج لج قوله (ب  ًَ إَِل َذا َوأُوِح  أَْرَسل الَِّذي ُهوَ (: هلالج لج قولهو (،اْلقُْرآُن أِلُنِذَرُكم ِبِه َوَمن َبَلغَ  َهَٰ

ٌُْظِهرهُ  اْلَحقّ  َوِدٌن بِاْلُهَدى َرُسوله ٌن َعلَى لِ  ). ِرُكونَ اْلُمشْ  َكِرهَ  َولَوْ  ُكلّه الدِّ

 ــــ ٔٔ صــ                                                                       .سبق ما كل (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 

-ٖٔ : على قدمت لإلنسان جدٌدة هوٌة االسالم منح تم 

 .عرقٌة سسأ (أ 

 .لونٌة سسأ (ب 

  ــــ ٖٔ صــ                                                       .نسانباإل االعتراف ساسأ (ج 

 .سبق ما جمٌع (د 

 

ٌُْقَبلَ ِمْنهُ ) :تعالى قال  ا َفلَْن  َر اإلِْسالِم ِدٌن  ٌْ ْبَتِغ َغ ٌَ -ٗٔ َوَمْن 

  :وهو سالماإل عالمٌة على نالقرآ داللة وجوه من وجه( اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  فًِ َوُهوَ 

 ــــ ٔٔ صــ                                              .الكرٌم نالقرآ فً الصرٌحة األدلة (أ 

  .سالماإل لىإ الجن دعوة خالل من (ب 

  .العامة ونداءاته القرآن خطابات خالل من (ج 

  .ـةٌلماع نٌةالقرآ التشرٌعات أن إثبات خالل من (د 

 

ُه اْسَتَمَع َنَفرٌ ) :تعالى قال  ًَّ أَنَّ ًَ إَِل نَ  قُلْ أُوِح ا َسِمْعنَ  مِّ ااْلِجنِّ َفَقالُوا إِنَّ ا َعَجب  -٘ٔ  ا قُْرآن 

ْهِدي إِلَى (1) ْشدِ  ٌَ ا من وجه إلى تشٌر اآلٌة هذه(  الرُّ َنا أََحد  ْشِرَك بَِربِّ ا بِِه ۖ َولَن نُّ َفآَمنَّ

  :وهو سالماإل عالمٌـة على نالقرآ داللة وجوه

  .الكرٌم القرآن فً الصرٌحة األدلة (أ 

 ــــ ٔٔ صــ                                        .اإلسالم إلى البشر غٌر دعوة خالل من (ب 

  .العامة ونداءاته القرآن خطابات خالل من (ج 

 .عالمٌـة القرآنٌة التشرٌعات أن إثبات خالل من (د 
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-ٙٔ اإلقلٌمٌة للنزاعات مكافحته هو عالمٌـة رسالة اإلسالم أن على دلٌل أقوى نإ  

  :وهو اإلسالم عالمٌة وجوه من وجه وفً والطائفٌـة

  .العرب غٌر دعوة (أ 

 . العامة ونداءاته القرآن خطابات (ب 

  .عالمٌـة نٌـةالقرآ تشرٌعاتال (ج 

 ــــ ٕٔ صــ                                  .النـاس بٌن للتفرقة مقومات أي ٌنبذ سالماإل (د 

 

-7ٔ إلى كتبا   أرسل ملسو هيلع هللا ىلص أنه المطهرة النبوٌة السنة من سالماإل عالمٌة أدلة من  

  :ومنهم زمانهء عظمـا

  .فقط الروم قٌصر (أ 

 . فقط الحبشة وملك القبط عظٌم (ب 

 . فقط الفرس رىكس (ج 

 ــــ ٕٔ صــ                   .الحبشة وملك القبط عظٌمو ،فارس وكسرى الروم، قٌصر (د 

 

-8ٔ  :ودعائمهـا سالماإل عالمٌـة مرتكزات من لٌس اآلتً من واحد 

  .الدعوة عالمٌة (أ 

  .نسانًاإل النوع وحدة (ب 

  .نسانٌةاإل طبٌعة وحدة (ج 

 ــــ ٕٔصــ                                                                        .رهاباإل نبذ (د 

 

 

 : هو االستشراق  -ٔ

              ــــ ٔٙصــ                                                                 الشرق. علوم طلب (أ 

 الشرق. علوم معرفة (ب 

 الشرق. زٌارة (ج 

 الشرق. فً سٌاحةال (د 

 

 : الذي هو أحدهم عرف فً المستشرق لقب ٌستحق من -ٕ

 فقط. الشرق لغات معرفة على ٌقتصر (أ 

              ــــ ٔٗصــ                                          فقط. الشرق لغات معرفة على ٌقتصر ال (ب 
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 الشرق. علوم ٌقبل (ج 

 الشرق. علوم ٌنقل (د 

 

 : بعد أوجه على باأرو فً االستشراق انتشار كان -ٖ

 الدٌنً. االضطهاد عهد (أ 

              ــــ ٔٙصــ                                                              الدٌنً. االصالح عهد (ب 

 اإلسالمٌة. الفتوحات عهد (ج 

 الصلٌبٌة. الحروب عهد (د 

 

 : بلغت تارٌخٌا االستشراق بها مر التً المراحل  -ٗ

 مرحلتٌن. (أ 

 .مراحل أربعة (ب 

              ــــ 7ٔصــ                                                                       مراحل. ثالثة (ج 

 مراحل. خمسة (د 

 

 : اإلسالمٌة لألمة عداوته االستشراق أظهر  -٘

 الصلٌبٌة. الحروب اثناء (أ 

              ــــ 7ٔصــ                                                       الصلٌبٌة. الحروب فشل بعد (ب 

 الصلٌبٌة. الحروب قبل (ج 

 الصلٌبٌة. الحروب نجاح بعد (د 

 

 : للمستشرقٌن بالنسبة وثقافتها األمم حضارات على االطالع كان  -ٙ

 دفاعٌا . هدفا   (أ 

 صلٌبٌا . هدفا   (ب 

              ــــ 7ٔصــ                              موضوعً" "هدف أٌضا   =< وٌسمى علمٌا . هدفا   (ج 

 عاما . هدفا   (د 

 

 : مبلغها االستشراق هدافأ -7

              ــــ 7ٔصــ                                                                       أهداف. ثالثة (أ 

 أهداف. خمسة (ب 

 هدفٌن. (ج 

 كثٌرة. أهدافا (د 

 

 : اإلسالمٌة العلوم إلى الحاجة كانت -8
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 لالستشراق. دفاعٌا   هدفا (أ 

              ــــ 8ٔصــ                                                          لالستشراق. ٌبٌا  صل هدفا (ب 

 لالستشراق. علمٌا   هدفا (ج 

 لالستشراق. قومٌا   هدفا (د 

 

 : من اإلسالمٌة المعارف دائرة -9

              ــــ 9ٔصــ                                                         االستشراق. وسائل أشهر (أ 

 موضوعٌة. االستشراق أنتجه ما أكثر (ب 

 االستشراق. أهداف أخطر (ج 

 االستشراق. آثار أخطر (د 

 

  : من ذلك وكان المسلمٌن عقائد ضعفت -ٓٔ

              ــــ 9ٔصــ                                                                   االستشراق. آثار (أ 

 االستشراق. أسباب (ب 

 االستشراق. سائلو (ج 

 االستشراق. مراحل (د 

 

 :خطؤ التالٌة العبارة أي -ٔٔ

 الستشراق نأ البعض ٌرى بٌنما بصلة لٌهإ ٌمت ما وكل االستشراق ذم فً البعض بالغ (أ 

 .الشرق لدراسة علمً نماءإ

 فٌها نشأ التً الغربٌة الحضارة نأل وذلك العربٌة الكتابات فً كبٌرا   حٌزا   االستشراق شغل (ب 

 .الحاضر العصر فً العالمٌة لحضارةا االستشراق

 والتارٌخ والسنة وتفسٌره نالقرآ من ابتداء سالمٌةاإل القضاٌا شتى فً المستشرقون كتب (ج 

 .وآدابها العربٌة سالمًاإل

              ــــ ٔٙصــ                                       .الشرق فً السٌاحة الإ هو ما االستشراق (د 

 

 : راقاالستش كلمة صلأ -ٕٔ

 .الشرق طلب من (أ 

             .والتاء والسٌن لفاأل هً حروف ثالثة لٌهاإ ضٌفأ ثم شرق(  (كلمة من خوذمؤ (ب 

              ــــ ٙٔ صــ

 .الشرق زٌارة من (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 : مشتقة االستشراق كلمة -ٖٔ



 

  

 
 

12 
 

              ــــ ٔٙصــ                                                                   .عصرٌةو مولدة (أ 

 .قدٌمة (ب 

 .لها صلأ ال (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 "بذلك ٌقوم من وٌسمى ولغاتهم الشرق علوم طلب هو االستشراق (عبارة  -ٗٔ

 : ـل هً )استشراقا ٌسمى ٌنجزونه وما مستشرقون وجمعه " مستشرقا

              ــــ ٔٙصــ                                                           .اللغة متن معجم صاحب (أ 

 .باديأ الفٌروز (ب 

 .العرب لسان (ج 

 .خطأ سبق ما كل (د 

 

 : قبل االستشراق مصطلح خرج -٘ٔ

 .عشر السادس القرن (أ 

 .عشر الثامن القرن (ب 

              ــــ ٔٙصــ                                                                .عشر التاسع القرن (ج 

 .مباشرة والعشرٌن حاديال القرن (د 

 

 :  نهبؤ اللغة فً االستشراق عرف -ٙٔ

          ــــ ٙٔصــ                                          .وآدابه علومه طلب: أي الشرق؛ طلب (أ 

 .الشرق زٌارة (ب 

 .الشرق فً السٌاحة (ج 

 .الشرق معاداة (د 

 

 :  فً(( الفرنسٌـة األكادٌمٌـة قاموس)) فً االستشراق مصطلح أدرج  -7ٔ

 .عشر السادس القرن (أ 

  .عشر الثامن القرن (ب 

          ــــ ٙٔصــ                                                               .عشر التاسع القرن (ج 

 . والعشرٌن الحادي القرن (د 

 

 اللغـات بعض معرفة على ٌقتصر ال الذي هو اللقب بهذا الجدٌر المستشرق إن  -8ٔ

 القوى على الوقوف ذلك إلى ٌجمع بل عاداتها وإدراك شرقٌـةال األمم بها تتحدث التً

 هو: القـول هذا قال الذي اإلنسانٌـة الثقافـة فً أثرت التً واألدبٌـة والفكرٌـة الروحٌـة

          ــــ ٙٔصــ                                                            .جوٌدي أنجلو مٌكائٌل (أ 
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 ".جربرت" الفرنسً الراهب (ب 

 . المحترم بطرس (ج 

 .كرٌمون جٌراردي (د 

 

  خطـؤ: العبارات هذه من واحدة  -9ٔ

 .وقت أي فً وال الشرقٌة، بالدراسات عتنىا غربً أول سما تحدٌد ٌمكن ال (أ 

 .مراحل بثالث االستشراق مر (ب 

          ــــ ٙٔصــ                                              .عدوانً هدف ستشراقلال ٌوجد ال (ج 

( جربوت) الفرنسً الراهب الشرقٌة، بالدراسات أهتموا الذٌن الكنٌسة رجال أول من (د 

 .األندلس من عودته بعد( م999) عام روما لكنٌسه أنتخب الذي

 

 المسلمٌن الفاتحٌن وحقٌقة نتشارها أسبابو اإلسالم هكن ستكشافا مرحلة  -ٕٓ

  :هً العسكرٌة قوتهم وسر

          ــــ 7ٔصــ                                          .راقستشاال مراحل من األولى المرحلة (أ 

 .ستشراقالا مراحل من الثانٌة المرحلة (ب 

  .ستشراقاال مراحل من الثالثـة المرحلة (ج 

 .ستشراقاال مراحل من الرابعة المرحلة (د 

 

 :بؤنها ستشراقاال مراحل من الثانٌـة المرحلة تسمتا  -ٕٔ

 وبنٌة سالمٌـةاإل العلوم فً والنقائـص العٌوب نع وتبحث بالعدوان،مشوبة  مرحلة (أ 

          ــــ 7ٔصــ                                                                           . المجتمع

 .السافر العدوان مرحلة (ب 

 .نتشارها وأسباب اإلسالم كنه ستكشافا مرحلة (ج 

 .المسلمٌن الفاتحٌـن ٌقةقح عن البحث مرحلة (د 

 

 أوروبا فً المحلٌة باللغات الكتابـة طرٌق عن الكنٌسة رجل علٌه حرص  -ٕٕ

 بالحضارة أوروبا أبناء ٌغتر ال وحتى والعداء، بالوحشٌة اإلسالم صورة لتشوٌه

 أهداف من وهذا ؛ العثمانٌـة الحضارة عالم فً والسٌما اإلسالم وٌدخلوا اإلسالمٌـة

 :ستشراقاال

          ــــ 8ٔصــ                                                                          . الدفاعٌـة (أ 

 . الموضوعٌـة العلمٌة (ب 

 . الصلٌبٌة (ج 

 .اللغوٌـة (د 
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 :إلى منسوب وهو المسٌحٌة لدٌن اسم النصرانٌة -ٔ

 ــــ ٕٓصــ                                                       فلسطٌن. فً الناصرة مدٌنة (أ 

 السالم. علٌه المسٌح (ب 

 الدٌن. صالح الناصر (ج 

 بمصر. المنصورة مدٌنة (د 

 

 : معركة فً الصلٌبٌن على األٌوبً الدٌن صالح انتصر  -ٕ

 جالوت. عٌن (أ 

 الحطن. (ب 

 ــــ ٕٓصــ                                                                              حطٌن. (ج 

 المقدس. بٌت (د 

 

 : من المسلمٌن و اإلسالم على الصلٌبً الحقد ٌعتبر -ٖ

 ــــ ٕٔصــ                                                                   التنصٌر. بواعث (أ 

 التنصٌر. أهداف (ب 

 التنصٌر. غاٌات (ج 

 التنصٌر. آثار (د 

 

 : باعثا والمبشرٌن، الرهبان لدى فإن جهودهم على االستعمارٌة الدول العتماد بالنسبة  -ٗ

 ــــ ٕٕصــ                                                                             سٌاسٌا . (أ 

 عسكرٌا . (ب 

 ثقافٌا . (ج 

 صلٌبٌا . (د 

 

 :)السٌاسً الباعث جزئٌة تحت( أنه:  المسلمٌن بالد فً التنصٌر آثار من -٘

 ــــ ٕٕصــ                                                 اإلسالمٌة. للوحدة دعوة كل كسر (أ 

 الحقٌقً. اإلسالم عن بحث كل كسر (ب 

 لالستقالل. جهد كل ردع (ج 

 والوطنٌة. القومٌة صورة تشوٌه (د 
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 : من ٌعتبر الكنائس فً العام الوعظ -ٙ

 البسٌط. التنصٌر (أ 

 ــــ ٕٕصــ                                                                  المباشر. التنصٌر (ب 

 المباشر. غٌر التنصٌر (ج 

 البدائً. التنصٌر (د 

 

 : من كان لدٌنهم المسلمٌن من كثٌر والء إضعاف  -7

 االستشراق. آثار (أ 

 ــــ ٕٕصــ                                                                       التنصٌر. آثار (ب 

 التنصٌر. وسائل (ج 

 التغرٌب. وسائل (د 

 

 : أي نصرة من مؤخوذة لغة التنصٌر تعرٌف -8

 .ٌةانالنصر فً دخلهأ (أ 

 .ٌا  اننصر جعله (ب 

          ــــ ٕٓصــ                                                               (.ب) و (أ) جابتاناإل (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 : ومنه نصره من مؤخوذة لغة التنصٌر -9

 ولم تبعثوا رٌنٌسإنما بعثتم م ،روا وال تنفرواوبش ،ٌسروا وال تعسروا (ملسو هيلع هللا ىلص قوله (أ 

 ). عسرونم

 أو ٌنصرانه، أو ٌهودانه فؤبواه الفطرة؛ على ٌولد إال مولود من ما(ملسو هيلع هللا ىلص  قوله (ب 

 ــــ ٕٓصــ                                                                          .)ٌمجسانه

(  (.عامة الناس وإلى خاصة إلٌكم هللا رسول إنً : هو إال إله ال الذي هللاو ملسو هيلع هللا ىلص هقول (ج 

 .سبق ما جمٌع (د 

 

 : الى تسمٌة كذلك النصرانٌة سمٌت -ٓٔ

 ــــ ٕٓصــ                                 .فٌها المسٌح ولد التً بفلسطٌن الناصرة مدٌنة (أ 

 .والعزة النصرة (ب 

 (.ب (و (أ) اإلجابتان (ج 

 .سبق مما الشً (د 
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 : ـل بالتبشٌر نصٌرالت سموا لما المستشرقون موه  -ٔٔ

 ــــ ٕٓصــ                                                                .منه غاٌتهم إلخفاء (أ 

 .التبشٌر اهمٌة (ب 

 (.ب) و (أ) االجابتان (ج 

 .سبق مما شًء ال (د 

 

 : ٌفٌد الذي الخبر وهً البشارة من مؤخوذ التبشٌر مىسم  -ٕٔ

 .النصر (أ 

 .التقدم (ب 

 ــــ ٕٓصــ                                                                            .السرور (ج 

 .سبق ما جمٌع (د 

 

 النصرانٌـة إلى الناس دعوة فً جماعٌـة أو فردٌـة بصفة المبذول الجهد هو -ٖٔ

 ونشره: النصرانً الدٌن تعلٌم من الدٌنٌة المنظمات أٌضا وٌطلق

 . العالمٌـة فٌتعر هذا (أ 

 . الوسطٌـة فٌتعر هذا (ب 

 ــــ ٕٕصــ                                                    .رٌللتنص اللغـوي فٌالتعر هذا (ج 

 .للتنصٌر صطالحًاال التعرٌف هذا (د 

 

 لى النصرانٌة بالتؤثٌر والنشاط المدعومٌن إال : لم تعرف دعوة المسلمٌن إ  -ٗٔ

 ــــ ٕٓصــ                                                     بعد فشل الحمالت الصلٌبٌة . (أ 

 بعد رفع عٌسى .  (ب 

 بعد انطالق الحروب الصلٌبٌة .  (ج 

 بعد احتالل العالم االسالمً .  (د 

 

م استردها المسلمون من تمكن النصارى من الهٌمنة على بٌت المقدس ومن ث  -٘ٔ

 ٌدٌهم بقٌادة صالح الدٌن األٌوبً فً معركة : أ

  .القادسٌة (أ 

 ــــ ٕٓصــ                                                                              .حطٌن (ب 

  .الٌرموك (ج 

  .القدس الشرٌف (د 

 

الدولة التً وصل إلٌها القس )صموئٌل زوٌمر( لٌتخذها مركزا  للتنصٌر فً   -ٙٔ

 منطقة الخلٌج العربً هً : 
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 .قطر  (أ 

  .اإلمارات (ب 

 ــــ ٕٔصــ                                                                           .البحرٌن  (ج 

 .الكوٌت  (د 

 

 حقق الغرب عن طرٌق التنصٌر نفوذا  فً العالم اإلسالمً؛ وهذا باعث :  -7ٔ

 .دٌنً (أ 

 ــــ ٕٕصــ                                                                            .سٌاسً (ب 

 .صلٌبً (ج 

 .إنسانً (د 

 

من المبشرٌن المتفرغٌن لهذه الوظٌفة ممن توظفهم ٌقوم به فرد أو مجموعة  -8ٔ

 الكنٌسة وعاظا  لنشر النصرانٌة: 

 ــــ ٕٕصــ                                                                     .تنصٌر مباشر (أ 

 تنصٌر عن طرٌق مجال التعلٌم. (ب 

  .تنصٌر عن طرٌق الخدمة االجتماعٌة واإلعالم (ج 

 .جال عالجًتنصٌر عن طرٌق م (د 

 

 

 : تعرٌف هً استغاللها( و االرض على السٌادة فرض (عبارة:  -ٔ

 اصطالحا . االستعمار (أ 

 ــــ ٕٗصــ                                                                     لغة. االستعمار (ب 

 لغة. التغرٌب (ج 

 الحا .اصط االستشراق (د 

 

 : من بنداء المسلمٌن على الصلٌبٌة الحروب شرارة بدأت  -ٕ

 ــــ ٕٗصــ                                                                الثانً. اروبان البابا (أ 

 عشر. السادس بندكتوس البابا (ب 

 جربرت. الراهب (ج 

 كرٌمون. دي الراهب (د 
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 :قائالَ  األٌوبً الدٌن صالح قبر على فوقف دمشق غورو الجنرال دخل -ٖ

 الصلٌبٌة. الحروب انتهت اآلن (أ 

 ــــ ٕ٘صــ                                                        الدٌن. صالح ٌا عدنا قد ها (ب 

 جدٌد. من لنا الشرق (ج 

 الٌوم. االسالم سقط (د 

 

 : االستعمار أهداف بلغت  -ٗ

 أهداف. أربعة (أ 

 ــــ ٕ٘صــ                                                                       أهداف. ثالثة (ب 

 .هدفان (ج 

 عدٌدة. أهداف (د 

 

 : من القومٌة النعرات إحٌاء ٌعتبر -٘

 ــــ ٕٙصــ                                                                     االستعمار. آثار (أ 

 االستعمار. دوافع (ب 

 االستعمار. وسائل (ج 

 االستعمار. طرق (د 

 

 : لغة االستعمار عرٌفت -ٙ

 ــــ ٕٗصــ                                          واستغاللها. األرض على السٌادة فرض (أ 

 الشرق. دول على العرب دول سٌطرة (ب 

 لخدمة ذلك كل وتوجٌه أهله على والسٌادة خٌراته وعلى االسالمً العالم على االستٌالء (ج 

 مصالحهم.

 سبق. مما شًء ال (د 

 

 : اصطالحا   ماراالستع تعرٌف -7

 خٌراته على االستٌالء بقصد االسالمً العالم اي الشرق على الغرب دول سٌطرة (أ 

 ــــ ٕٗصــ                          مصالحهم. لخدمة ذلك كل وتوجٌه على أهله والسٌادة

 واستغاللها. رضاأل على السٌادة فرض (ب 

 )ب(. و )أ( االجابتان (ج 

 سبق. مما ال شًء (د 

 

 : صحٌحة الٌةالت العبارات أي -8
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 والمادٌة البشرٌة القوى جمٌع استنزاف قرنٌن استمرت التً الصلٌبٌة الحروب استطاعت (أ 

 ومصر. الشام فً

 المسلمٌن أٌدي من المقدسة األرض الستعادة قرنٌن طوال الصلٌبٌون جهد )شتر(  ٌقول (ب 

 العصور فً العهود وأروع ذلك أجل من الصلٌبٌة الحروب عهد فكان المتعصبٌن، 

 كلها. وسطىال

 تولت أن اآلمة تلبث ولم خائبة، أعقابها على وارتدَّت بالفشل، الصلٌبٌة الحمالت وباءت (ج 

 العسكري الغزو محاولة أخطار من اإلسالمً العالم حفظت التً العثمانٌة الدولة قٌادتها

 الغربً.

 ــــ ٕٗصــ                                                             صحٌح. سبق ما جمٌع (د 

 

 والسودان ومصر والٌمن العربً الخلٌج وساحل الهندٌة القارة وشبه مالٌزٌا استعمرت -9

 أضافت األولى العالمٌة الحرب ونٌجٌرٌا، وبعد وقبرص وأرٌترٌا من الصومال وجزئا  

 :واألردن وفلسطٌن العراق إلٌها

 فرنسا. (أ 

 ــــ ٕٗصــ                                                                            برٌطانٌا. (ب 

 روسٌا. (ج 

 اسبانٌا. (د 

 

 وتونس والجزائر والمغرب ومورٌتانٌا والسنغال وتشاد مالً استعمرت -ٓٔ

 : ولبنان سورٌا لٌهاإ اضافة ولىاأل العالمٌة الحرب بعد وجٌبوتً

 ــــ ٕ٘صــ                                                                              .فرنسا (أ 

 .برٌطانٌا (ب 

 .روسٌا (ج 

 .اسبانٌا (د 

 

 : الصومال من وجزء لٌبٌا استعمرت  -ٔٔ

 .فرنسا (أ 

 .برٌطانٌا (ب 

 .روسٌا (ج 

 ــــ ٕ٘صــ                               =< اإلجابة الصحٌحة اٌطالٌا .سبق مما شًء ال (د 

 

 : خطؤ التالٌة العبارات أي -ٕٔ

 ). الصلٌبٌة الحروب انتهت ناآل (القدس دخل الم خطبته فً للنبً العسكري القائد قال (أ 

 .هللا رحمه االٌوبً الدٌن صالح قبر على ٌدلوه نأ طلب دمشق غورو الجنرال دخل عندما (ب 
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 ــــ ٕ٘صــ                                                       إندونٌسٌا. اٌطالٌا استعمرت (ج 

 .صحٌح سبق ما جمٌع (د 

 

 االستراتٌجٌة المواقع على السٌطرة فً الغربٌة لالدو بٌن التنافس عن نشؤ -ٖٔ

 : المساحة من قدر كبرأ على النفوذ وبسط والزراعٌة المعدنٌة الثروات ومناطق

 .كنٌسً صلٌبً هدف (أ 

 ــــ ٕ٘صــ                                                                      .سٌاسً هدف (ب 

 .اقتصادي هدف (ج 

 .عدائً هدف (د 

 

 رت الرٌف المغربً والصحراء المغربٌة:استعم -ٗٔ

  .فرنسا (أ 

  .برٌطانٌا (ب 

 .روسٌا (ج 

 ــــ ٕ٘صــ                                                                             .إسبانٌا (د 

 

 واحد من هذه األهداف لٌس من أهداف االستعمار: -٘ٔ

 .هدف صلٌبً للكنٌسة، وهدف سٌاسً (أ 

 .هدف اقتصادي (ب 

 .هدف عدائً (ج 

 ــــ ٕ٘صــ                                                                       .هدف إغاثً (د 

 

نتج عن الثورة الصناعٌة فً أوروبا زٌادة هائلة فً اإلنتاج فاحتاج أصحاب  -ٙٔ

المصانع إلى المواد الخام والقوى العاملة كما احتاجوا إلى األسواق لتصرٌف 

تعمر الغرب العالم لدول األوروبٌة من سد تلك الحاجات فاسمنتجاتهم، ولم تتمكن ا

 : اإلسالمً بهدف

  .صلٌبً للكنٌسة (أ 

 .سٌاسً  (ب 

 ــــ ٕ٘صــ                                                                           .اقتصادي (ج 

 .عدائً (د 
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 :تعرٌف هً )حضارته و الغرب ثقافة وفق اإلسالمً العالم ثقافة صٌاغة عادةإ(: عبارة -ٔ

 .لغة التنصٌر (أ 

 ــــ 7ٕصــ                                                                 .اصطالحا   التغرٌب (ب 

 .اصطالحا  و  لغة التنصٌر (ج 

 .للتغرٌب تعرٌفا   لٌس (د 

 

 : ًف الغربٌة الحضارة بمظاهر التؤثر ظهر -ٕ

 .العثمانٌة الدولة وائلأ (أ 

 ــــ 7ٕصــ                                                            .العثمانٌة الدولة واخرأ (ب 

 .االوربً االستعمار بداٌة (ج 

 .الصلٌبٌة الحروب نهاٌة (د 

 

 : مفاهٌمه تبنً على الناس وحمل فكارهأ نشر نهجها التً التغرٌب طرق من -ٖ

 .والتقتٌل التروٌع (أ 

 ــــ 7ٕصــ                                            .التنصٌرٌة رسالٌاتاإل مدارس إنشاء (ب 

 .المسلمٌن بٌن الفرقة بث (ج 

 .الغربً للفكر التروٌج (د 

 

 : باإلرسالٌات اتصل من وائلأ من -ٗ

 .العثمانٌون (أ 

 ــــ 7ٕصــ                                                                     .الشام نصارى (ب 

 .العرب (ج 

 المغاربة. (د 

 

 : هم ،الكرٌم بالقران صلتهم لتنقطع العربٌة باللغة المسلمٌن جهلوا -٘

 .ونالمنصر   (أ 

 ــــ 8ٕصــ                                                                          .ونالمغربَ  (ب 

 .االستعمار (ج 

 .المستشرقون (د 

 

 : من وهذا  ،المشورة و الخبرة بتقدٌم ونالمغربّ  ٌقوم  -ٙ

 .ةالمباشر التغرٌب وسائل (أ 
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 ــــ 9ٕصــ                                                    ة.المباشر غٌر التغرٌب وسائل (ب 

 .التغرٌب هدافأ (ج 

 .التغرٌب ثارآ (د 

 

 المدارس تؤسٌس عبر الغربٌة ةالفلسف شؤن من رفعوا و بدٌنهم المسلمٌن جهلوا التً -7

 :من وهذا ،المدنٌة

 ــــ 9ٕصــ                                                         .المباشرة التغرٌب وسائل (أ 

 ة.المباشر غٌر التغرٌب وسائل (ب 

 .التغرٌب هدافأ (ج 

 .التغرٌب ثارآ (د 

 

 : بدعوى التغرٌب ولوٌاتأ رأس على المسلمة المرأة كانت -8

 ــــ ٖٓصــ                                                                           .تحرٌرها (أ 

 .شخصٌتها ضعف (ب 

 .خبرتها قلة (ج 

 .حرمتها (د 

 

 : من وهذا ، ممارساتهم و المسلمٌن توجهات فً للغرب التبعٌة تكرست -9
 ــــ ٖٓصــ                                                                       .التغرٌب ثارآ (أ 

 .العولمة عناصر (ب 

 .االستعمار مقومات (ج 

 .التبعٌة مراحل (د 

 

 : إلى دعوا الذٌن التغرٌب لدعاة هدفا   المرأة كانت -ٓٔ
 المرأة. تحرٌر باسم الغربٌة للمرأة ومحاكمتها دٌنها عن المرأة سلخ (أ 

 والعمل. التعلٌم مٌادٌن فً األجانب الرجال ومخالطة حجابها خلع (ب 

 المحاكم. فً ٌقاعهوإ الطالق وتقٌٌد الزوجات تعدد ومنع بالكافر زواجها إباحة (ج 

 ــــ ٖٓصــ                                                             صحٌح. سبق ما جمٌع (د 

 

 : التغرٌب أثار من -ٔٔ
 فً للغرب التبعٌة وتكرٌس اإلسالم بأحكام االلتزام ترك إلى ودفعه المسلم اعتقاد زعزعة (أ 

 وممارساتهم. المسلمٌن توجهات كل

 اإلسالمٌة. الوحدة نحو العمل إعاقة و اإلسالمٌة الشرٌعة تطبٌق منع (ب 

 مكانها. وقٌمه الغرب عادات بعض وإحالل وقٌمه اإلسالمً المجتمع عادات بعض إلغاء (ج 

 ــــ ٖٓصــ                                                                     سبق. ما جمٌع (د 
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 : تعرٌف هذا) العالم من عولم الفعل من شتق)م -ٔ
 .لغة العالمٌة (أ 

 ــــ ٖٔصــ                                                                        .لغة العولمة (ب 

 .اصطالحا   العالمٌة (ج 

 .اصطالحا   العولمة (د 

 

 :ـل مرادفات : العولمة مرادفات من -ٕ
 .والكوكبة العدالة (أ 

 ــــ ٖٔصــ                     والحداثة  الكوكبة مرادفاتها من ٌضا  <أ= .الشاملة ٌةالكون (ب 

 .السابقان الخٌاران (ج 

 .االستعمار (د 

 

 :تعرٌف هً) واحد رأسمالً فٌها ٌتحكم واحدة قرٌة الى العالم تحوٌل(: عبارة -ٖ
 .العالمً النظام (أ 

 .الرأسمالً النظام (ب 

 ــــ ٖٔصــ                                                                            .العولمة (ج 

 .االستعمار (د 

 

 : حدٌثة العولمة تعتبر -ٗ
 .اصطالحا   حدٌثة عملٌا   قدٌمة (أ 

 .نظرٌا   قدٌمة (ب 

 .اصطالحا   قدٌمة عملٌا   جدٌدة (ج 

 ــــ ٖٔصــ                                                                       .نظرٌا   جدٌدة (د 

 

 : من التقنٌة الثورة تعتبر  -٘
 .العولمة هدافأ (أ 

 ــــ ٖٕصــ                                                                     .العولمة دوافع (ب 

 .العولمة نتائج (ج 
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 .العولمة ثارآ (د 

 

 : من الجنسٌات متعددة الشركات تعتبر -ٙ

 .العولمة هدافأ (أ 

 ــــ ٕٖصــ                                                                     .العولمة دوافع (ب 

 .العولمة نتائج (ج 

 .العولمة ثارآ (د 

 

 )االنسانً النشاط جوانب مختلف تغطً شاملة كونٌة ثقافة صٌاغة إلى العولمة تطمح) -7

 :تعرٌف هذا
 ــــ ٖٖصــ                                                                   .الثقافٌة العولمة (أ 

 .الشاملة لعولمةا (ب 

 .الكونٌة العولمة (ج 

 .االنسانٌة العولمة (د 

 

 : من هو الثقافٌة للهوٌة الجزئً أو الكلً التذوٌب لىإ السعً -8
 .العولمة تعرٌفات (أ 

 .الثقافٌة العولمة تعرٌفات (ب 

 ــــ ٖٖصــ                                                             .الثقافٌة العولمة معالم (ج 

 .الثقافٌة العولمة بواعث (د 

 

 :) العولمة (الجدٌد النظام نشؤ -9
 الثانٌة. العالمٌة الحرب بعد (أ 

 الصلٌبٌة. الحروب هاءتان بعد (ب 

 ــــ ٕٖصــ              السوفٌتً. واالتحاد امرٌكا القطبٌن بٌن الباردة الحرب انتهاء بعد (ج 

 سبق. مما ال شًء (د 

 

 : خطؤ التالٌة العبارات أي -ٓٔ
 الشعوب وٌعرض للحكمة مناف ألنه صحٌحا ، جملة رفضها أو للعولمة المطلق ولالقب لٌس (أ 

 أكبر. لضرر اإلسالمٌة

 أمتهم وهوٌة دٌنهم مع ٌتعارض فٌما العولمة مع االنسٌاق رفض المسلمٌن على ٌتعٌن (ب 

 خصوصٌتها. واثبات

 الحضارة بوتقة هً واحدة بوتقة فً والمجتمعات األمم صهر ال تستهدف العولمة (ج 

 ــــ ٖٗصــ                                   االمرٌكٌة. الحضارة وعلى الخصوص لغربٌةا
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 قلوب فً المؤثرة العناصر أقوى لهو صحٌحة عقٌدة من ٌمتلكونه لما المسلمٌن استثمار نإ (د 

 والشعوب. المجتمعات

 

 : العامة شعوب منها تعانً التً واالجتماعٌة الفكرٌة الظواهر اهم من -ٔٔ

 المتسلطة. المادٌة وطغٌان الناس بٌن المتفشً الروحً الخواء (أ 

 القٌم. وغٌاب األخالق فساد من الناشئة الفتاكة األمراض انتشار (ب 

 الجنس. وابتذال األفراد، بٌن المخدرات رواج (ج 

 ــــ ٖٗصــ                                                                     سبق. ما جمٌع (د 

 

نٌنات المٌالدٌة من القرن الماضً، إذ وجود قبل منتصف عقد الثمالم ٌكن له   -ٕٔ

 نه قبل هذا التارٌخ لم ٌكن له حضور خاص:أ

  .االستعمار (أ 

 ــــ ٖٔصــ                                                                            .العولمة (ب 

 .التنصٌر (ج 

  .االستشراق (د 

 

 ظاهرة : تمثل العولمة من حٌث الواقع  -ٖٔ

  .سٌاسٌة فقط (أ 

  .ثقافٌة واجتماعٌة فقط (ب 

  .اقتصادٌة فقط (ج 

 ــــ ٖٔصــ                                         .سٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة واجتماعٌة (د 

 

 حدد إطار نظام العولمة :   -ٗٔ

 ــــ ٕٖصــ                                                     .الرئٌس األمرٌكً بوش األب (أ 

  .الرئٌس الروسً (ب 

  .ملكة برٌطانٌا (ج 

 الرئٌس األمرٌكً بوش االبن. (د 

 

ستتجه المرحلة القادمة من الجهود الغربٌة المبذولة فً التحول العالمً نحو  -٘ٔ

 االهتمام بالعولمة : 

  .السٌاسٌة (أ 

 ــــ ٖٖــ ص                                                                            .الثقافٌة (ب 

  .االقتصادٌة (ج 

  .االجتماعٌة (د 
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 من هذه العبارات خطؤ: ةواحد -ٙٔ

لمسٌحً لم تزل الدول الغربٌة التً تروج للعولمة على رغم علمانٌتها تسٌر على الخط ا (أ 

 فً توجهها العام.

  .العولمة محصورة فً االقتصاد وحرٌة التجارة الدولٌة التً تعد المحرك الرئٌس لها (ب 

 ــــ ٖٗصــ 

ولٌست فكرة  ،والنظم بشكل سرٌع ت مجرد وسائل تنقل العقائد والقٌممة لٌسالعول (ج 

ا ٌرٌده منها ، وٌدع ما رٌات الشعوب بحٌث ٌأخذ كل واحد محأو  الفرد خاضعة لحرٌة

 ال ٌرٌد

  .العولمة هً تأقلم وذوبان مع معطٌات الحضارة الغربٌة بخٌرها وشرها (د 

 

 : لغة الجدال -ٔ
 .الشًء لىإ الشًء عن الرجوع (أ 

 الكالم فً المراجعة (ب 

 ــــ ٖٙصــ                                                            .هفتل ذاإ الحبل جدل من (ج 

 .صحٌح سبق ما جمٌع (د 

 

 ٌطلق الحوار لغة على: -ٕ

 .الرجوع عن الشًء إلى الشًء فقط  (أ 

  .قطالمراجعة فً الكالم ف (ب 

 .الحبل إذا فتلهمن جدل  (ج 

 ــــ ٖٙصــ                                     .الرجوع عن الشًء أو المراجعة فً الكالم (د 

 

 أكثر ورود الجدال فً القرآن بالمعنى :  -ٖ

ٌُْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ ) كقوله : ،المذموم (أ   ــــ ٖٙصــ                       . (َوَجاَدلُوا ِباْلَباِطِل لِ

ًَ أَْحَسنُ )كقوله :  ،المحمود (ب   . (َواَل ُتَجاِدلُوا أَْهلَ اْلِكَتاِب إاِلَّ ِبالَِّتً ِه

َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتً ) كقوله : ال هذا وال ذاك، (ج  اْدُع إَِلى َسِبٌِل َربِّ

 ًَ ن   ِه  . (أ ْحس 

  .ٌن على حد سواءال ٌوجد أكثرٌة بل ورد بالمعنٌ (د 
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 واحدة من هذه العبارات خطؤ :  -ٗ

 حسن مرادف للحوار اإلٌجابً البناء . الجدال بالتً هً أ (أ 

عهما قول هللا جل وقد جم ،ي واألخذ والردن الحوار والجدال معنى تطارح الرأٌجمع بٌ (ب 

ُ َقْولَ الَّتًِ ُتَجاِدلُكَ ) :وعال ْسَمُع َتَحاُوَرُكَما إِنَّ َزْوِجَها َوَتْشَتكِ  فًِ َقْد َسِمَع هللاَّ ٌَ  ُ ِ َوهللاَّ ً إَِلى هللاَّ

َ َسِمٌٌع َبِصٌرٌ 
 .  (هللاَّ

 ــــ ٖٙصــ                همٌة بالغة فً منظومة الدعوة اإلسالمٌة .ال ٌكتسب الحوار أ (ج 

 الحوار فً اللغة من الحور .  (د 

 

 نتهً إلى بسبب:كثٌر من الحوارات التً تتحول إلى جدل عقٌم لٌس له نقطة محددة ٌ -٘

 ــــ 8ٖصــ                                                      .عدم تحدٌد الهدف والقضٌة (أ 

 .االتفاق على أصل ٌرجع إلٌه (ب 

  .إرادة الوصول إلى الحق (ج 

  .اإلخالص فً الحوار (د 

 

 االنسان على بغٌا   دول أو جماعات وأ فرادأ ٌمارسه الذي العدوان (بؤنه االرهاب ٌعرف -ٔ

 : قبل من) وعرضه وماله عقلهو دٌنه فً
 ــــ ٖٗصــ                                                             .االسالمً الفقه مجمع (أ 

 .العرب الداخلٌة وزراء (ب 

 .العلماء كبار هٌئة (ج 

 .المتحدة مماأل منظمة (د 

 

 : سالماإل نظر وجهة من رهاباإل -ٕ
 .للجهاد طرٌق (أ 

 ــــ ٘ٗصــ                                                                     .الظلم من نوع (ب 

 .حدٌثة ظاهرة (ج 

 .معقدة ظاهرة (د 
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 : ساسأ على عداوته ٌعلن مالم الدٌن فً له بالمخالف المسلم عالقة تقوم -ٖ
 ــــ ٙٗصــ                                                                       .القسطو البر (أ 

 .والحرابة المعاداة (ب 

 .المستمر الجهاد (ج 

 .التكافل (د 

 

 ودمه وعقله دٌنه فً اإلنسان على بغٌا   دول أو جماعات أو أفراد ٌمارسه الذي العدوان -ٗ

 : تعرٌف هذا وماله وعرضه
 ــــ ٖٗصــ                                            االسالمً. الفقه مجمع حسب االرهاب (أ 

 االمم. عصبت حسب االرهاب (ب 

 التطرف. (ج 

 المتحدة. األمم منظمة حسب الجهاد (د 

 

التساع دائرتها فً  نظرا  ، احتلت فً الوقت الحاضر موقع الصدارة من اهتمام الباحثٌن -٘

 : أنحاء العالم

  .التنصٌر (أ 

 .التبشٌر  (ب 

 .االستشراق (ج 

 ــــ ٖٗصــ                                                                            .اإلرهاب (د 

 

 : تعرٌف هً لها( ٌقومون جامعة الناس، تجمعهم من الجماعة وهم القوم،  من (عبارة: -ٔ

 ــــ 8ٗصــ                                                                  اللغة. القومٌة فً (أ 

 االصطالح. فً القومٌة (ب 

 االجتماع. علم (ج 

 العرف. فً ةالقومٌ (د 

 

 هً )بها االعتزاز و العنصر،  او القوم آصرة الى باالنتماء جماعة لدى شعور(عبارة:  -ٕ

 : تعرٌف
 فً اللغة. القومٌة (أ 
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 ــــ 8ٗصــ                                                            االصطالح. فً القومٌة (ب 

 االجتماع. علم (ج 

 العرف. فً القومٌة (د 

 

 الرجل وقوم لها، ٌقومون جامعة الناس، تجمعهم من الجماعة وهم ,القوم من (عبارة: -ٖ

 : تعرٌف هً وٌنصرونه( له، ٌتعصبون الذٌن قومه أو أبٌه، من أقاربه عصبته، وهم
 ــــ 8ٗصــ                                                                  اللغة. فً القومٌة (أ 

 االصطالح. فً القومٌة (ب 

 االجتماع. علم (ج 

 العرف. فً القومٌة (د 

 

 : لغة العصبٌة تعرٌف -ٗ
 .حوله ااجتمعو أي ،عصبا   به القوم عصب من (أ 

 .لغرض وتلزمه مرهأ ٌلزمك عمن والمدافعة المحاماة (ب 

 ساسأ على الناس بٌن ماٌزوالت والعنصري الطبقً التعصب على تقوم استعالء رابطة (ج 

 .الجاه وأ الثورة وأ النسب وأ اللون

 ــــ ٓ٘صــ                                                               (.ب) و (أ) االجابتان (د 

 

 مختلفة صور فً االسود على االبٌض الجنس استعالء فً العنصرٌة اثار الٌوم ظهرت  -٘

 : وراء
 .العنصرٌة السٌاسات (أ 

 .المهنٌة التعامل سالٌبأ (ب 

 .والسوداء الملونة الشعوب اقتصاد حق فً المجحفة االتفاقٌات (ج 

 ــــ ٓ٘صــ                                                             .صحٌح سبق ما جمٌع (د 

 

 مفهوم القومٌة فً اإلصالح :  -ٙ

عتزاز بها والتحكم شعور قوي لدى جماعة باالنتماء إلى آصرة القوم أو العنصر، واال (أ 

 ــــ 8ٗصــ                                            بعقول أفراد هذه الجماعة وسلوكهم .

 . الناس تجمعهم جامعة وٌقومون لها من القوم؛ وهم الجماعة من (ب 

 .عصبته؛ وهم أقاربه من أبٌه، أو قومه الذٌن ٌتعصبون له، وٌنصرونه :قوم الرجل (ج 

  .تعصب المرء أو الجماعة : ألصل والحسب، والعصبٌة تعنًوهو ا من العنصر:  (د 

 

 تقوم على أساس افتراض وجود دم أزرق نبٌل، وآخر دم أحمر وضٌع:  -7

 ــــ ٓ٘صــ                                                                      .عصبٌة اللون (أ 

  .عصبٌة الطبقة (ب 



 

  

 
 

31 
 

  .عصبٌة القوم (ج 

 .عصبٌة العنصر (د 

 

 : هو العرب عن لغوٌة دراسة سسأ من ولأ -ٔ
 .الدؤلً سدأ (أ 

 ــــ ٖ٘صــ                                                                 .الدإلً سوداأل ابو (ب 

 .الفراهٌدي حمدأ بن الخلٌل (ج 

 .سٌبوٌه (د 

 

 : الدولً سوداأل ابو ٌعتبر -ٕ
 والتضعٌف. بالتصحٌح عمل من أول (أ 

 ــــ ٖ٘صــ                                          العرب. عن لغوٌة دراسة أسس من أول (ب 

 .موتا   الصحابة خرأ (ج 

 العشرٌن. القرن علماء مشاهٌر من (د 

 

 واحدة من هذه العبارات خطؤ :  -ٖ

إنها تواجه أخطارا  اللغة العربٌة باعتبارها وعاء للثقافة العربٌة وللحضارة اإلسالمٌة ف (أ 

 تتفاقم باطراد .

اللغة العربٌة تواجه اخطارا  تأتً من هٌمنة النظام العالمً الذي ٌرفض صٌاغة العالم  (ب 

 الجدٌد وخصوصٌات الشعوب وثقافتها وأعرافها . 

إن موقع اللغة العربٌة فً الصدارة من الهوٌة للدفاع عن األمة واللغة وعاء الفكر الذي  (ج 

 التكٌف أو بالتصلب . ٌصنع المواجهة ب

 ــــ ٙ٘صــ                                                ال ٌجوز االعتزاز باللغة العربٌة . (د 
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الٌقٌن  سل ( وهو:اتراند رروالتجرٌبً كما ٌقول ) باٌة ما ٌهدف إلٌه العلم الطبٌعً غ -ٔ

 هو كما قال الراغب األصفهانً:واإلدراك، وهو نقٌض الجهل، ووالمعرفة 
 ( .قٌقةإدراك الشًء بح)  (أ 

 االعتقاد الجازم المطابق للواقع الناتج عن دلٌل .  (ب 

مجموعة المعارف والحقائق التً وصلت إلى اإلنسان عن طرٌق الوحً، أو توصل إلٌها  (ج 

 من خالل مالحظاته وتجاربه طوال فترة حٌاته . 

تشاف حقائق معٌنة عن العالم ومن ثم القوانٌن التً تصل الحقائق ببعضها محاولة اك (د 

 ــــ ٕٙصــ                                           بحوادث مستقبلٌة . بحٌث ٌمكن التنبإ

 

 واحدة من هذه العبارات خطؤ:  -ٕ

 الكنٌسة وفقت برجال لدٌهم القدرة على التوفٌق بٌن النصوص المقدسة وبٌن آراء (أ 

 ــــ ٖٙصــ                                                                العلماء ونظرٌتهم .

  .تفاقم الخالف جعل الطرف اآلخر ٌنادي بعزل الكنٌسة عن الحٌاة وإقامتها على المنطق (ب 

نفسه درجة أصبح االعتقاد فً الكنٌسة بأن كل خطوة ٌخطوها العلم ترفع اإلنسان فوق  (ج 

 . علٌائه بنفس القدر اإلله من وتنزل

تبنً الكنٌسة لبعض النظرٌات الفلكٌة واآلراء الجغرافٌة أدى إلى تسرب الخرافات  (د 

 البشرٌة إلى كثٌر من تعالٌم الكنٌسة .  والمعلوماتالوثنٌة 

 

من أصول العلم؛ هو  لصرٌب فً حدود المنطق " أن الحس أأكد فً كتابه " التق  -ٖ

 العالم:

  .ابن تٌمٌة (أ 

  .ن القٌماب (ب 

 ــــ ٘ٙصــ                                                                           .ابن حزم (ج 

  .الفارابً (د 

 

 : الغربً النموذج وراء الدائم الجري محاولة تعتبر -ٔ
 ــــ 8ٙصــ                                            .سالمٌةاإل مةاأل تخلف اسباب همأ من (أ 

 .حسنا مرا  أ (ب 

 .االسالمً النموذج فً اعجز   (ج 
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 .للقٌم انتماء (د 

 

 : سالمٌةاإل األمة تخلف اسباب أهم من  -ٕ
 .القدٌم االسالمً التراث وراء الجري (أ 

 ــــ 8ٙ صــ                                                    .الغربً النموذج وراء الجري (ب 

 .سالمًاإل النموذج عجز (ج 

 .المحٌطة االزمات كثرة (د 

 

جمع األكوام من المنتجات الحضارٌة أكثر من االتجاه إلى بناء حضارة هو التكدٌس  -ٖ

 الناشئة عن التكدٌس:

 .البناء  (أ 

 ــــ 7ٔصــ                                                                 .الحضارة الشٌئٌة  (ب 

 .فالتخل (ج 

  .التطور (د 

 

 

 

 

 أسأل اهلل يل ولكم أحبتي يف اهلل التوفيق والسداد

 

 ..أختكم  ::

 *Sarah * 


