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 ( حاضر العامل اإلسالمي ) 

 مراجعات الدكتـور مهند الدعجة يف احملاضرات املباشرة
 أحالم الشريف: إعداد 

 
 كم يبلغ إنتاج العامل اإلسالمي من الفوسفات ؟  -1

 %11يبلغ حوايل 
 كم يبلغ اإلنتاج العاملي من القطن ؟  -1

  % 04يبلغ حوايل 
 إىل من تنسب القاداينية ؟ -3

  منسوبة إىل مريزا غالم أمحد القادايين
 أشهر اللغات اهلندية القدمية ؟ -0

 السنسكريتية
 أين ظهرت حركة الشيخ دمحم بن عبد الوهاب ؟ -5

 يف جند
 أين ظهرت احلركة املهدية ؟ -6

  يف السودان
 أين ظهرت احلركة السنوسية ؟ -7

  يف ليبيا
 أين ظهرت حركة عثمان دان فوديو ؟ -8

  أفريقيا يف غرب
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 مصطفى كمال أاتتورك غري أحرف اللغة العثمانية العربية إىل اللغة الالتينيه مي مؤمتر ؟  -9
  ابكو
 يرمز ملنظمة الصحة العاملية ؟  -14

WHO 
 يرمز لـ ؟ WHOالرمز  -11

  منظمة الصحة العاملية
 يرمز ملنظمة األغذية العاملية ؟ -11

FAO 
 على من أطلق رجل أورواب املريض ؟ -13

  الدولة العثمانية
 يف عهد أي دولة فتحت القسطنطنية ؟ -10

  الدولة العثمانية
 ؟  فلسطني يف فومي يهودي وطن إلقامة م 1917 بريطانيا خارجية وزير أصدره الذي الوعد -15
 بلفور وعد
 أين ظهرت القاداينية ؟ -16

 .يف مدينة قاداين ابهلند 
 أين ظهرت الفرقة البابية ؟ -17

  يف إيران
 ملن تنسب الفرقة البابية ؟ - 18

 .علي دمحم الشريازي امللقب ابلباب 
 مشقة من الفرقة البابية >> إىل من تنسب البهائية ؟  -19

 .امليزرا حسني علي املازندراين امللقب ابلبهاء أو هباء هللا 
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 والالهورية منشقه من القاداينية األمحدية >> إىل من تنسب األمحدية ؟  - 14
  امليزرا غالم أمحد

 أيضاً تسمي نفسها ابألمحدية >> إىل من تنسب الالهوريه ؟  -11
  ي دمحم عليموالخواجة كمال الدين و 

 من أين أتت الدعوات اإلحلادية ؟  -11
  من خارج العامل اإلسالمي

 من الذي استعمر ليبيا ؟ -13
  إيطاليا
 من الذي استعمر سوراي ؟ -10
 فرنسا
 من الذي استعمر اندونيسيا ؟ -15

 هولندا
 من الذي استعمر القوقاز ؟ -16
  روسيا
 من الذي استعمر املغرب ؟ -17
  فرنسا
 من الذي استعمر اجلزائر ؟ - 18
  فرنسا
 من أخطر آاثر الغزوا اإلستعماري ؟  - 19

  الغزوا الفكري
 يف أي مدينة سقطت آخر معاقل املسلمني يف األندلس ؟ - 34

  مدينة غرطانة
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 ماهي املعركة اليت انتصر فيها املماليك على املغول يف مصر ؟ -31
  معركة عني جالوت

 املغويل الذي اسقط اخللفية العباسي ؟ إسم القائد ما -31
  هوالكو
 مل اإلسالمي ؟كم عدد اخللفاء املسلمني عند الغزو املغويل للعا  -33
 خلفاء 3
 من الذي تزعم إنشاء فكرة اجلامعة اإلسالمية ؟ -30

  مجال الدين األفغاين
 هـ بني املسلمني واليهود ؟1967مباذا عرفت حرب  -35

  حرب األايم السته
 أكثر دولة يف العامل إلنتاج الكروم ؟ -36
  تركيا
 ماهي أول دولة يف العامل احتياطاً للبرتول ؟ -37

 اململكة العربية السعودية
 مىت نقول عن الدولة هي دولة إسالمية ؟ -38

  %54اليت يزيد عدد سكاهنا عن 
 من هم األقليات اإلسالمية ؟ -39

 %54هم الذين ينقص عدد سكاهنم يف الدولة عن 
 مىت أتسس جملس التعاون اخلليجي ؟ -04

  م 1981/ هـ 1041أتسس عام 
 لتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ؟أين يقع مركز األحباث ل -01

  يف استانبول
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 أين يقع املركز الرئيسي العاملي للتعليم اإلسالمي ؟ -01
  يف مكة املكرمة

 من هو الذي دعى إىل جتمع إسالمي دويل ؟ -03
 امللك فيصل بني عبد العزيز عاهل الدولة السعودية 

 ؟ من اهلجرة 84من الذي أسس مسجد الزيتونه عام  -00
  حسان بن النعمان وايل أفريقية يف عهد الدولة األموية

 من أشهر من ملعت أمساءهم يف جامع القرووين ؟ -05
  ابن العريب و ابن بطوطه و ابن خلدون

 مل أعرف اجلواب>> كيف أثرت ثورة عرايب على انقاذ مصر من اإلحتالل الربيطاين ؟   -06
 14احلركة املهدية ابلسودان يف الدرس  فقرة ملزمة أبوفيصل 01صـ  راجعو امللزمة

 أين تقع حمكمة العدل الدويل ؟ -07
  الهاي
 سات العربية األملاين الذي أفىن عمره خلدمة اللغة العربية ؟امن هو أبرز املستشرقني للدر  -08

 جوهان جاكوب رايسكه
 ما إسم كتاب أبو األعلى املودودي ؟  -09

  املسألة القاداينية
 ماذا نعين ابلعلمانية ؟ -54

 .فصل الدين عن الدوله أو الالدينية أو فصل الدين عن األخالق أو فصل الدين عن كل مناحل احلياة 
 مىت مت إلغاء اخلالفة اإلسالمية ؟  -51

 م 1913/  1304مت إلغائها على يد مصطفى كمال يف اتفاقية لوزان 
 ودية وهل وافق عليها أم ال ؟ماموقف السلطان العثماين من األطماع اليه -51

  ال مل يوافق
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 أين يقع جامع األزهر ؟ -53
  مصر
 من صاحب جملة املنار ؟  -50

  الشيخ رشيد رضا
 املضيق الذي يتحكم يف اتصال احمليط األطلسي ابلبحر املتوسط ؟ -

 مضيق جبل طارق
 املضيق الذي يتحكم يف اتصال البحر األسود ابلبحر املتوسط ؟ -56

  الدردنيل والبوسفور مضيق
 اليت تربط البحر األمحر ابلبحر املتوسط ؟ -57

  قناة السويس
 الذي يتحكم يف اتصال البحر االمحر ببحر العرب ؟ -58
  ندب وخلي  عدنملاابب 
 الذي يتحكم يف اتصال احمليط اهلندي ابخللي  العريب ؟ - 59

  مضيق هرمز وخلي  عمان
 الذي يتحكم يف اتصال احمليط اهلندي ببحر الصني اجلنويب واحمليط اهلادي  -64

  مضيق ملقا وسنغافورة
 ماذا يقصد ابملناخ االستوائي ؟ -61

  احلار املاطر طوال العام
 ماذا يقصد ابملناخ املومسي ؟ -61

  احلار املاطر صيفاً 
 أين تقطع صحراء اثر ؟ -63

  يف اهلند
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 يتميز مناخ البحر املتوسط ؟ مباذا -60
  دايفء معتدل

 يطلق على هنر سرداراي اسم ؟  -65
  سيحون
 يطلق على هنر أموداراي ؟ -66

 جيحون
 مالفرق بني األمة اإلسالمية والعامل اإلسالمي ؟ -67

 : األمة اإلسالمية 
 واتبع ما أنزل عليه وما جاء به  قطاع كبري من البشرية آمن ابهلل راب ، ومبحمد ملسو هيلع هللا ىلص رسوال ،"

 :العامل اإلسالمي 
نعين ابلعامل اإلسالمي الشعوب والدول ذات العقيدة اإلسالمية على اختالف بيئاهتا ، ومناطقها ، وتباين 

 .وتعدد سالالهتا البشرية  ثقافاهتا ،
 . ري إسالميةويندرج حتت مفهوم العامل اإلسالمي أيضا األقليات املسلمة اليت تعيش يف دول غ

 هل أثرت احلركة الوهابية على الدعوات األخرى ؟ -68
  ، واملهدية يف السودان نية يف ليبياسنعم ، ومنها احلركة السنو 

 ماهو أول خطر أغار على العامل اإلسالمي ؟ -69
 . ذلك بعد الغريب االستعمار عليها وتكالب،  املعروفة حبمالهتم الصليبيون جاءها مث (الترتي ) الغزوا املغويل 

  ؟ ظهرت وأين فيها نقصد ماذا التطويع شهادة -74
  يف عهد الدولة األموية وظهرت الزيتونه جامع من يتخرج ملن متنع شهادة
   لست متأكدة من صيغة السؤال>>  ؟ ليبنيكم عدد الغزوات واجملازر للص -71

 ( فقرة احلروب الصليبية  )ضعف العامل اإلسالمي  0الدرس  13راجعـوا امللزمة صـ 
 فور يف السودان ؟ملقصود بقضية دار  ما -73

  مشكلة يف جنوب السودان ورثها من اإلستعمار الربيطاين هبدف فصل اجلنوب عن الشمال
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 كم املدة اليت جلست الدولة العثمانية حارسة للعامل اإلسالمي ؟ -70
  أربع قرون

 ماذا نعين حبرب األايم السته ؟  -75
  بني املسلمني واليهود 1967 حرب
 ؟" االستقال املميز " ماذا نعين ابالستقالل املزيف  -76

  تسليم احلكم لفئات تعلمت يف مدارس إرساليته
 مىت انتشر اإلسالم يف كشمري ويف أي عهد من اخللفاء األمويني ؟  -77

  يف عهد اخللفية األموي هشام بن عبد امللك
 ماهي عاصمة الفلبني ؟ -78
 مانيال
 ؟ املؤمتر ذلك إسم ما م 1908 عام مؤمتر يف فلسطني الغتصاب التحضري بدأ مىت -79
 ( ابل)  مؤمتر يف عاماً  54 منذ التحضري بدأ
 هي أكرب ثروة موجودة يف وقتنا احلاضر يف العامل اإلسالمي ؟ ما -84

  (البرتول ) النفط 
 يطل احمليط اهلادي من خالل جزر ؟  -81

  والفلبنيإندونيسيا 
 كم تنت  نيجرياي من املطاط ؟  -81
71% 
 أين يكثر اللؤلؤ ذو الشهرة الواسعة ؟ -83

 يف مياه اخللي  العريب وبعض مناطق البحر األمحر
 كم دولة اسالمية يف احتياطي البرتول يف العامل ؟  -80
  دول إسالمية 6
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 أكثر األقطار اإلسالمية انتاجاً للكروم ؟  -85
  تركيا
 كم ينت  العامل اإلسالمي من النفط ؟  -86

 ثلث اإلنتاج العاملي من النفط
 ابطرافه ؟  متمسكا......  العامل اإلسالمي حيتل قلب العامل القدمي وآسيا وافريقيا واورواب يقع يف  -87
  "صرة العامل " 
 مىت كان التحضري الغتصاب فلسطني على ايدي الصهاينة ؟ -88

   يف مؤمتر ابل هـ 1908مخسني عاماً يف مايو عام بدأ التحضري قبل 
 من أخطر الوسائل العصرية اليت اعتمد عليها اإلسالم أعداء اإلسالم يف طمس اهلوية اإلسالمية ؟ -89

  الصحافة
 مت الغاء اخلالفة اإلسالمية ابالتفاق مع مصطفى ااتتورك يف اتفاقية ومعاهدة ؟  -94
  لوزان
 جالوت ؟ ماذا نعرف عن عني  -91

  قيض املسلمني املماليك يف مصر واستطاعوا الوقوف يف وجه املغول وهزموهم يف معركة عني جالوت
 دولة مسيت بـ سلة اخلرب لوفرة القمح فيها ؟  -91

 "تركمانيا " مجهورية تركمانستان 
 من هو شيخ اإلسالم ؟  -93

  ابن تيمية
 حركة الكشوف اجلغرافية مىت ظهرت ؟  -90
  القرن اخلامس عشريف 
 من املطاط ؟ / 71الدولة اإلسالمية اليت تنت  وحدها  -95

  نيجرياي
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 تعين الالدينية يف لغة الغربيني ؟  -96
  العلمانية

 ماذا نعين ابلتنصري ؟ -97
 عملية التحول إىل النصرانية

 أين يقع جامع القرووين يف أي مدينة وأي دولة ؟ -98
  األقصىغرب يف مدينة فاس ابمل

 من هو ذلك الداعية؟ ، هـ على يد داعية تركماين661بدأت الدعوة اإلسالمية يف رومانيا حوايل عام  -99
 سامي سالتيك

 انتشر اإلسالم يف كشمري يف عهد من خلفاء بين أمية؟  -144
 يف عهد اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك

 على أي قارة يطلق لقب القارة السمراء؟ -141
 قياأفري

 هناك تواجد إسالمي يف دول العامل يقدر بنحو؟  -141
 تسعني دولة

 هي جمموعة من اجلزر منتشرة يف مياه احمليط اهلادي يف أقصى شرقي آسيا بني اجلزر األندونيسية  -143
 هي دولة ماذا؟ ( مورو اإلسالمية)ويطلق عليها اسم ، واجلزر الياابنية

 الفلبني
 لرتبية والعلوم والتكنولوجيا والتنمية أين مكاهنا؟ املنظمة اإلسالمية ل -140
 يف جدة
 مقر األمانة العامة لالحتاد العاملي للمدارس العربية اإلسالمية الدولية أين يوجد؟  -145

 يف الرايض
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، م ونظام احلكم فيها مجهوري1991انفصلت مجهورية أذربيجان عن االحتاد السوفييت السابق عام  -146
 ما اسم تلك اللغة؟، تركيةلغتها لغة 
 األذرية

اليت كانت تعمل على إقامة دولة " برائسة نور ميسوارى"ظهرت جبهة حترير بنجاسا مورو الوطنية  -147 
 م إبسم ؟ 1961وكانت نواهتا قد تكونت عام ، عن ابقي اجلزر الفلبينية إسالمية مستقلة
 جلنة حترير مورو

 .. (ما دام هذا القرآن موجود لن تكون أورواب خبري  )من هو رئيس الوزراء الذي قال -148 
 غالدسون
 املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة ختتصر بلفظة ؟ -149

 اإليسيسكو
 نقل مصطفى كمال أاتتورك أحرف اللغة العثمانية العربية إىل األحرف الالتينية يف مؤمتر ؟ -114
 ابكو
 داد ؟من أشهر تالمذة احلركة السلفية يف بغ -111

 االلوسي الكبري
 مقر حمكمة العدل الدولية يف ؟ -111
  الهاي
 يقصد ابملناخ القاري ؟  -113

  الصحراوي احلار ، الصحراوي البارد
 أكرب نسبة تواجد لعدد املسلمني يف قارة آسيا حيث بلغت النسبة بـ ؟-110
74% 
استطاع هوالكو الوصول إىل بغداد عاصمة دار اإلسالم فأحدث فيها اخلراب والدمار ، منهياً بذلك  -115

 اخلالفة ؟
 العباسية
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 ماهي املعركة اليت اهنزمت فيها املغول على يد املماليك ؟ -116
  معركة عني جالوت

آسيا ، ) لى ثالث قارات آخر دول اإلسالم الكربى اليت عرفها العامل يف عصورة املتأخرة امتدت ع -117
 ؟( وأفريقيا  وأورواب ،

  الدولة العثمانية
 نظراً ألمهية العامل اإلسالمي االسرتاتيجية أصبح موطناً للصراع بني القوى العاملية املختلفة ؟ -118

 .عرب العصور املختلفة 
 وهي ؟ 1497 /هـ 091استوىل الصليبني على عاصمة األتراك السالجقة املسلمني يف سنة  -119
 نيقية
 السلطان العثماين الذي رفض املطامع الصهيونية يف فلسطني هو ؟ -114

  عبد احلميد الثاين
 أسس أمحد خان مدرسة يف عليكرة هبدف تظليل املسلمني وقد عرفت إبسم مدرسة ؟ -111

  احملمديني
 العامل اإلسالمي من جزر املاليو شرقاً إىل األندلس ؟ ميتد -111
  غرابً 
 يشتهر العامل اإلسالمي يف إنتاج اخلضروات والفواكه يف ؟ -113

  إقليم البحر املتوسط
 من األمثلة على البحار الداخلية يف العامل اإلسالمي ؟ -110

  حبر قزوين
  ؟"  الشرقية ابملسألة"  ماعرف -115
  العثمانية اخلالفة على والقضاء  وأضعافها األوروبية والايهتم من العثمانيني طرد
 ؟ االستعماري للغزو فريسة ووقعت اإلسالمية األمة عقد انفك اخلالفة سقوط بعد -116
  والفكري واالقتصادي والعسكري السياسي االستعماري للغزو وقعت
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 فما اإلسالمي الدين يف الشكك زرع حملاولة افكار نشر على يرتكز"  الثقايف الغزو"  الفكري املخطط -117
 ؟ األفكار هي

  اإلستشراق حركة ، التنصري حركة ، العلماين الفكر
 ( . والشيوعية واإلشرتاكية القومية)  كالفكرة الغريب السياسي الفكر بث

 ويتم وثقافته ولغاته وأداينه وحضارته الشرق علوم بدراسة الباحثني من طائفة اشتغال هو االستشراق -118
 ؟ ستار حتت

  العلمي البحث
 ؟ االستعمار من السودان ورثها مشكلة هي السودان جنوب مشكلة -119

  الربيطاين
 ؟ بني تفصل اليت السياسية احلدود خطط حيث اراالستعم صنع من هي الكردية املشكلة -134
  إيرانية وأمة ، عربية وأمة ، تركية أمة

 ؟ هو العبيد على املوىل حق هو الذي التوحيد كتاب -131
  الوهاب عبد بن دمحم الشيخ كتاب
 ؟ هـ 359 عام أسس الذي املسجد عن نعرف ماذا -131

  العامل عرفها اليت اإلسالمية اجلامعات أقدم من وهو ( األزهر جلامعا)  
 ؟ هـ 105 عام أسس الذي املسجد عن نعرف ماذا -133
 األقصى ابملغرب فاس مدينة يف ( نيالقروي جامع) 

 ؟  هـ 84 عام أسس الذي املسجد -130
 النعمان  بن حسان يد على ( الزيتونه جامع) 

 ماذا نعين ابألقليات املسلمة ؟ -135
 . مسلمة غري أغليبة وسط يف مسلمة غري دولة سلطان حتت تعيش املسلمني من جمموعة

 


