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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .مهند الدعجة .د - حاضر العامل اإلسالمي - اسئلة اختبارات

 3311-3313-3311لألعوام 

 أحالم الشريف: إعداد 

 3311 االسالمي العامل حاضر اسئله

 3 قارات وتشمل القديم العامل قلب االسالمي العامل حيتل 

 السوفييت االحتاد/  افريقيا/  اسيا _ا

 امريكا/ ريقيااف/  اسيا_ب

 اسرتاليا/  افريقيا/  اسيا _ج

 واوروبا/  افريقيا/  اسيا _د

 2 بني للصراع موطنا اصبح االسرتاتيجية االسالمي العامل هميه ال نظرا 

 املختلفة العاملية القوى 

 احلديث العصر يف _ا

 القدميه العصور يف_ب

 املختلفة العصور يف_ج

 فقط احلاضر الوقت يف_د

 1 االندلس الي شرقا املاليو جزر من سالمياال العامل ميتد 

 شرقا_ا

 غربا _ب

 مشاال _ج

 جنوبا_د

 3 يف يقال كما االسالمي العامل يقع 

 طرافهأب ممسكا العامل صرة_ا

 املتجمد الشمال يف_ب

 االرضيه الكره جنوب يف_ج

 املائيه مسطحات عن بعيدا _د
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 1 خالل من اهلادي احمليط على االسالمي العامل يطل 

 والفلبني اندونيسيا جلزرا بعض_ا

 اليمن_ب

 ايران ساحل_ج

 افريقيا جنوب_د

 6 هو املتوسط بالبحر االطلسي احمليط اتصال يف يتحكم الذي املضيق اسم 

 طارق جبل _ا

 املندب باب_ب

 البسفور _ج

 هرمز_د

 7 هي املتوسط بالبحر االمحر البحر تربط اليت القناه اسم 

 السويس قناه _ا

 ملقا _ب

 ندبامل باب _ج

 العقبه_د

 8 ببحر االمحر البحر اتصال يف عدن وخليج املندب باب مضيق يتحكم 

 العرب _ا

 متوسط _"ب

 العربي اخلليج _ج

 الدرنيل _د

 9 الصني ببحر اهلندي احمليط اتصال يف وسنغافوره ملقا مضيق يتحكم 

 واحمليط اجلنوبي

 اهلندي _ا

 االطلسي _ب

 اهلادي _ج

 القطيب املتجمد _د
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 30 _ باسم سرداريا نهر فيعر 

 اموداريا _ا

 سيحون_ب

 جيحون _ج

 ملقا _د

 33 _يف الكثيفه الغابات ذو العام طوال املاطر احلار االستوائي املناخ يسود 

 مصر _ا

 املاليو_ب

 اجلزائر _ج

 لبنان _د

 32 _يف ثار الصحراء تقع 

 بنغالدش _ا

 اهلند _ب

 تشاد _ج

 ليبيا_د

 31 _ هان املتوسط البحر مناخ ميتاز 

 العام طوال امطار_ا

 العام طوال حار _ب

 صحراوي قاري _ج

 لمعتد دايف _د

 33 _ يف والفواكه اخلضروات انتاج يف االسالمي العامل يشتهر 

 كربى صحراء _ا

 االستوائه الغابات اقليم _ب

 الكنغو حوض_ج

 املتوسط البحر اقليم -د
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 31 _هي العاملي ملطاطا انتاج من%  72 وحدها تنتج التى االسالميه الدوله 

 االردن _ا

 نيجرييا _ب

 العراق _ج

 سوريا _د

 36 _االسالمي العامل يف الداخليه البحار على االمثله من 

 قزوين حبر _ا

 االمحر حبر _ب

 متوسط حبر _ج

 العربي اخلليج_د

 37 _ مياه يف االسالمي العامل يف الواسعه شهره ذو الؤلؤ يكثر 

 العربي اخلليج _ا

 وسطاملت البحر _ب

 االطلسي احمليط _ج

 السويس قناه _د

 38 يف املهديه احلركه ظهرت 

 السودان_ا

 مورتيانيا _ب

 مصر_ج

 ليبيا_د

 39 _ هي البرتول احتياطي يف االسالمي العامل دول اوىل 

 السعوديه العربيه اململكه _ا

 الكويت _ب

 العراق _ج

 املتحده العربيه االمارات -د
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 23 _ االسالمي العامل يف البرتول احتياطي يف العامل يف وائلاال العشره الدول بني من 

 اسالميه دول 3 _ا

 اسالميه دول 1 _ب

 اسالميه دول 6 _ج

 اسالميه دول 1 _د

 22- هي لكروم انتاجا االسالمي العامل اقطار اكثر 

 السودان _ا

 تركيا _ب

 سوريا _ج

 مصر-د

 21 _ على يطلق عليه مانزل واتبع رسوال وسلم عليه هللا صلى ومبحمد ربا باهلل امن البشريه من كبري قطاع 

 االجناس كافه _ا

 القديم العامل _ب

 العربي الوطن _ج

 االسالميه االمه _د

 23 _ هو االسالميه اجلامعه انشاء فكره تزعم الذي 

 رشيدرضا _ا

 عبده حممد_ب

 االفغاني الدين مجال_ج

 ذكر ممن الاحد_د

 21 _بلفظه ختتصر قافهوالث للرتبيه االسالميه املنظمه 

 اليونسكو _ا

 ابكو _ب

 اليونسيف _ج

 ايسيسكو_د
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 26 _االيام وحبر والعرب اليهود بني م 3967 اكتوبر احلرب عرفت 

 اخلمسه_ا

 السبعه _ب

 السته _ج

 الثمانيه -د

 27 _هي اسيا قاره يف تقع التاليه االسالميه دول من واحده 

 صومال_ا

 العاج ساحل _ب

 افريقيا جنوب_ج

 بحرينال -د

 28 _ الزمين الرتتيب وفق شرسه وغازات حلمالت االسالمي العامل تعرض 

 احلديث االستعمار ثم الصليبني ثم املغول_ا

 احلديث االستعمار ثم املغول ثم الصلبني _ب

 املغول ثم احلديث االستعمار ثم الصليبني _ج

 ذكر مما احد ال _د

 29 _مدينه يف االزهر اجلامع يقع. 

 القاهره_ا

 املهديه _ب

 البصره _ج

 تونس -د

 13 _الي املسلمني تاخر سبب السلفيه االصالحيه واحلركات الدعوات اصحاب رد 

 الصحيحة دينهم تعاليم عن ابتعادهم_ا

 الغربيه احلضاره اساليب من باملفيد االخذ عن عزوفهم-ب

 الديين التعصب_ج

 الناقص والعلم اجلهل -د
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 13 _ لوجود املغولي لغزوا قبيل االسالمي العامل تصدع 

 االسالمي بالعامل خلفاء 1 _ا

 واحد خليفه _ب

 خليفتان _ج

 ذكر ممن الشي -د

 12 _هو بغداد يف االسالميه اخلالفه اسقاط جيوشه استطاعت الذي املغولي القائد 

 هوالكو_ا

 نابليون _ب

 هتلر _ج

 اسد قلب ريتشرد-د

 11- موقعه يف 618 عام عليهم وانتصار املغول هزميه من مصر يف املماليك متكن 

 جالوت عني _ا

 مالذكرد_ب

 الريموك _ج

 الريدانيه -د

 13 _ وهي وايزبيال فردينايد بيد م 3392/ ه 897 عام االندلس يف املسلمني معاقل اخر سقطت 

 سوسه _ا

 طارق جبل _ب

 القريوان_ج

 غرناطه-د

 11 _ وهي م 3397 سنه يف املسلمني السالجقه االتراك عاصمه الصليبني استولي 

 الرها _ا

 غرناطه_ب

 نيقيه-ج

 حران -د
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 16 _عام اجلغرافيه الكشوف حركه بدات 

 ميالدي عشر اخلامس القرن _3

 ميالدي اخلامس القرن _ب

 امليالدي العاشر القرن -ج

 امليالدي السادس القرن_د

 17 _هو خطرآ اكثرها و ادومها و واملعاصر احلديث االستعمار انواع اهم 

 الوصايه _ا

 الفكري االستعمار _ب

 احلمايه-ج

 العسكري االحتالل -د

 18 _ هي التاليه الدول من واحد بريطانيا استعمرت 

 لبنان_ا

 ماليزيا _ب

 اجلزائر _ج

 سوريا-د

 19 _ هي الدول من واحد ايطاليا استعمرت 

 العراق_ا

 ايليب _ب

 املراكشي الريف _ج

 مصر -د

 30 _استعمار حتت اندونيسيا وقعت 

 يجنليزاال _ا

 هلولنديا _ب

 الفرنسي _ج

 الروسي-د
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 33 _سيطرت حتت القوقاز بالد وقعت 

 بريطانيا _ا

 روسيا _ب

 فرنسا-ج

 ايطاليا -د

 32 _االسالمي العامل خارج من االتيه االحلاديه الدعوات من 

 الشيوعيه _ا

 البهائيه

 القاديانيه -ج

 ماذكر مجيع -د

 31 _االسالمي العامل ضعف مظاهر من 

 واالبداع التجدد روح عفوض اجلمود_ا

 االسالميه الشريعه تطبيق عن االبتعاد_ب

 والتقليد التبعيه_ج

 ماذكر مجيع _د

 33 _يف السنوسيه دركه ظهرت 

 تشاد_ا

 السودان

 ليبيا-ج

 نيجرييا -د

 31 _يف املهديه احلركه ظهرت 

 السودان

 ليبيا

 تشاد

 نيجرييا -د
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 36 _بوعد عرف فيما لسطنيف يف يهودي قومي وطن اقامه بريطانيا ساندت 

 هرتزل-ا

 بلفور-ب

 رميو سان-ج

 بيكو سايكس_د

 37 _ الدوله خالفه يف م 3311/ ه 817 القسطنطينيه فتحت 

 العثمانيه-ا

 العباسيه-ب

 االمويه-ج

 الفاطميه-د

 38 _لفرته االسالمي للعامل احلارسه القوه هي العثمانيه الدوله ظلت 

 قرون اربع -ا

 قرون ثالث -ب

 واحد قرن -ج

 ذكر نمم شي ال -د

 39 _هو فلسطني يف الصهيونيه املطامع رفض الذي العثماني السلطان 

 الثاني عبداحلميد -ا

 القانوني سليمان-ب

 الفاتح حممد ج

 االول بايزيد-د

 10 _( الدوله على االوربني اطلقته لقب) املريض اوروبا رجل 

 العثمانيه_ا

 االيوبيه -ب

 اململوكيه-ج

 العباسيه-د
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 13 _معاهده اتفاقيه يف اتاتورك مصطفي مع باتفاق الميهاالس االخالفه الغاء مت 

 لوزان-ا

 الرها -ب

 الرمله -ج

 قينيه-د

 12 _يف يعرف فيما وعزله فاعليته اضعاف طريق عن الداخل من االسالم ضرب الي االستعمار يهدف 

 الثقايف الغزو-ا

 االنتداب-ب

 الوصايه -ج

 العسكري االحتالل-د

 11 _باختصار العلمانيه كلمه تعين 

 التقليد-ا

 العلم-ب

 الدين عن الدوله فصل-ج

 ذكر ممن الشي-د

 11 _مومتر يف التينيه احرف الي العربيه العثمانيه اللغه احرف م 3926 اتاتورك كمال مصطفي نقل 

 مدريد-ا

 جنيف-ب

 باكو-ج

 بال-د

 16 _القدميه اهلنديه اللغات اشهر من 

 البابليه-ا

 الفرعونيه-ب

 الفينيقيه-ج

 السنسكريتيه-د
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 17 _االسالمية اهلوية طمس يف االسالم اعداء عليها اعتمد التى العصريه لالوسائ اخطر من كان 

 الديون-ا

 الصحافه-ب

 احلروب-ج

 ذكر ممن الشي-د

 18 _يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوه ظهرت 

 تبوك-ا

 جند-ب

 ليبيا-ج

 السودان-د

 19 _ ركهحب ماعرف هو مسلمني مبتعثني يدي علي والتقدم املدينه باسم دينهم عن منياملسل ابعاد 

 القادينيه-ا

 التعريب-ب

 البهائيه-ج

 التغريب-د

 60 _مدرسه باسم عرفت وقد املسلمني تضليل بهدف عليكره يف مدرسه خان امحد اسس 

 احملمديني-ا

 عليكره -ب

 الطبييعيني-ج

 الدهريني-د

 63 _هي دينيه اسس على مبنيني يكونا ال ان جيب والتعليم االخالق ان ترى التى الغربيه النظريه 

 علمانيهال-ا

 القاديانيه-ب

 املاسونيه-ج

 الشيوعيه-د
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 62 _ الي القاديانيه تنسب 

 امحد غالم مريزا-ا

 خان امحد

 خان جنكيز-ج

 ذكر ممن شي ال-د

 61 _هو املسمى كتابه يف القاديانيه اباطيل املودودي االعلى ابو عارض 

 القادياينيه املساله-ا

 الشرقيه املساله-ب

 العصر جمدد-ج

 ذكر ممن الشي-د

 63 _يف/ ه 3833 عام يف البابيه الفرقه ظهرت 

 كشمري-ا

 اهلند-ب

 ايران-ج

 الكامريون-د

 61 _على يطلق لقلب وهو تشويهه بهدف واديانه وحضاراته الشرق علوم بدراسه الباحثني من طائفه اشتغال 

 التنصري-ا

 البهائيه-ب

 االستشراق-ج

 التبشري-د

 66 _ وادابها العربيه اللغه وخدمه دراسه تفاني يوالذ املانيا يف العربيه الدراسات مستشرقني ابرز من 

 رايسكه جاكوب جوهان-ا

 دانيت -ب

 مولر-ج

 فولتري-د
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 67 _ الي التحويل عمليه هو للتنصري االساسي اهلدف 

 النصرانيه_ا

 اليهوديه -ب

 الوثنيه-ج

 املاسونيه-د

 68- هي امم عده بني االكراد تقسيم يف الكرديه املشكله متكن 

 رانيهاي وامه عربيه وامه تركيه امه-ا

 عربيه وامه تركيه امه-ب

 ايرانيه وامه عربيه امه-ج

 ذكر ممن الشي -د

 69 _ يف الدوليه العدل حمكمه مقر 

 باريس-ا

 الهاي-ب

 موسكو-ج

 واشنطن-د

 70 _االسالمي العامل االقطار بني يه احلدود مشاكل على االمثله من 

 برتكيا واحلقه السوري االسكندرونه لواء االستعمار اقتطع-ا

 املغربيه اءالصحر قضيه-ب

 وباكستان اهلند بني كشمري قضيه-ج

 صحيح ماذكر عمجي -د

 

 

 

 

 

 



15  |e n t s a b . c o m 
 

 

 3313 الثاني الفصل  االسالمي العامل حاضر

 

 3- ؟ يف فوديو دان عثمان حركة قامت 

 افريقيا غرب

 اسيا

 اهلند

 لبنان

 2- ؟ منها عدة اشكاال احلديث االستعمار اختذ 

 العسكري االحتالل

 الشركات ريقط عن االقتصادية اهليمنة

 االحتكار و القروض

 ماذكر مجيع

 1- ؟ الدولة يد على م 817 عام يف القسطنطينية فتحت 

 العباسية

 العثمانية

 االموية

 االيوبية

 3- شعب ممثله شاملة حرب ثم - الشبهات و النظريات و الرأي و احليلة و الفكرة اسلوب باستخدام يقصد 

 ؟ كلها املسلمني حياة

 العسكري االحتالل

 الفكري الغزو

 االنتداب

 الوصاية
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 1- ؟ عرفهم و الغربيني لغة يف تعين الالدينية كلمة 

 املاسونية

 االستشراق

 العلمانية

 التغريب

 6- ؟ يد على م618/ هـ3260 عام بغداد سقطت 

 املغول

 الصليبني

 االستعمار

 الطبيعية الكوراث

 7-؟ وهي االندلس يف م 897 عام املسلمني معاقل اخر سقطت 

 طارق جبل

 غرناطة

 8- االستعمار؟ سيطرة حتت ماليزيا وقعت 

 اهلولندي

 الفرنسي

 االسباني

 الربيطاني

 9- ؟ االستعمار سيطرة حتت تونس وقعت 

 االسباني

 الربيطاني

 الفرنسي

 اهلولندي
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 30- ؟ هو االسالمية املنار جملة صاحب 

 االفغاني الدين مجال

 رضا رشيد الشيخ

 حسن طه

 املودودي

 33- ؟ االستعمار من السودان ورثها مشكلة السودان نوبج 

 الربيطاني

 الفرنسي

 االيطالي

 االسرتالي

 32- ؟ بـ  احلقه و السوري االسكندرونة لواء االستعمار اقتطع 

 العراق

 لبنان

 تركيا

 االردن

 31- ؟ هو االسالمية اجلامعة انشاء فكرة تزعم الذي 

 االفغاني الدين مجال

 الغوري قانصوه

 منيا قاسم

 ذكر ممن احد ال

 33- ؟ هذا لتدريس املعتمد الكتاب االسالمي العامل حاضر كتاب مؤلف 

  حران السر تاج

 اجلمل شوقي

 اخلضري
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 36- االحرف؟ اىل العربية العثمانية اللغة احرف م3926 عام باكو مؤمتر يف اتاتورك كمال مصطفى نقل 

  الرتكية

 الالتينية

 االجنليزية

 العربية

 37- ؟ القدمية اهلندية اللغة تعرف 

 الكالسيكية

 اهلريوغليفية

 السنسكريتية

 السيانية

 38- ؟ اىل اهلدامة القاديانية احلركة تنسب 

 الدولة بهاء

 خان امحد

 خان جنكيز

 امحد غالم ميزرا

 39- ؟ هو القاديانية املسألة كتاب مؤلف 

 غالم امحد

 املسعودي

 املودودي االعلى ابو

 حسني طه

 20- ؟ يف  م 3833 عام يف البابية ةالفرق ظهرت  

 املغرب

 الصني

 ايران

 الصومال
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 23- ؟ اسد حممد باسم تسمى و اسلم الذي و املستشرقني ابرز من  

 فلهاوزن

 جب هاملتون

 هيجل

 فايس ليوبولد

 22- ؟ التنصري 

 السماوية الديانات من غريه او االسالم من سواء النصرانية اىل التحول عملية هو

 21- على السيطرة اوروبا تستطيع فلن  موجودة القران هذه مادام احلاقدين بريطانيا وزراء رؤساء احد يقول 

 ؟ هو القاتل امان يف نفسها هي تكون ان وال الشرق

 غالدستون

 زومري

 باول كولون

 ثاتشر

 23- االختصار يرمز FAO ؟ اىل 

  العاملية االغذية منظمة

  العاملية الصحة منظمة

 اليونسكو منظمة

 يونسيفال

 21- ؟ يدعى تركماني داعية يد على هـ3262/م663 عام حوالي رومانيا يف االسالمية الدعوة بدأت 

 سالتيك سامي

 االول بايزيد

 االول مراد

 الغوري قانصوه
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 26- ؟ هي للكروم انتاجا االسالمية العامل اقطار اكثر 

  االردن

 املغرب

 تركيا

 بولندا

 27- اهلجري القرن يف  خاصة االسالمي العامل بلدان بعض يف ظهرت اليت االسالمية احلركات على يطلق  (

 ؟ مفهوم(  امليالدي عشر التاسع

 االستشراق

 التبشري

 التغريب

 االسالمية الصحوات

 28- العثماني امليالدي عشر الثالث اخريات و/  اهلجري الثامن القرن اخريات يف البانيا اىل االسالم دخل 

 ؟ معركة يف 3189/  792 عام يف العثمانية لةالدو لسلطان خضعت وقد

 جالديران

 قوصوا

 الريدانية

 السالسل ذات

 10 - جزيرة؟ يف ولد الذي( م3881 -3833)  املهدي امحد حممد هو السودان يف املهدية احلركة مؤسس 

 لبب

 جاوة

 قربص

 الكربي طلب
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 13- يقودها م3899 عام مصرية لةمح عليها قضت حت السودان حكم على قائمة املهدية الدولة ظلت 

 ؟ هو بريطاني جنرال

 هتلر

 نابليون

 كتشنر

 خان جنكيز

 12- ؟ مدينة يف هـ 119 عام االزهر اجلامع تأسيس مت 

 بغداد

 القاهرة

 دمشق

 تونس

 11- ؟ يف فاس مدينة يف القرويني جامع يقع  

 اندونيسيا

 اهلند

 االقصى املغرب

 املاليو

 13- الدولة عهد يف افريقية والي النعمان بن حسان يد على م699/  هـ 80 ليحوا يف الزيتونه مسجد تأسس 

 ؟

 العباسية

 االموية

 العثمانية

 املماليك
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 11- ؟ يف التنمية و التكنولوجيا و العلوم و للرتبية االسالمية املنظمة مركز يقع 

 استانبول

 طنجة

 جدة

 القاهرة

 16- ؟ يف مياالسال التعليم و للرتبية العلمي املركز يقع 

 املكرمة مكة

  طنجة

 استانبول

 القاهرة

 17- ؟ االسالمي العامل رابطة اهداف من 

  عنه الشبهات دحض و  مبادئه شرح و االسالم دعوة تبليغ

 اهلدامة االفكار و للتيارات التصدي

 املسلمني مصاحل حيقق مبا االسالمية القضايا عن الدفاع

  ذكر ما مجيع

 18- ؟ يف الدولية االسالمية العربية للمدارس العاملي الحتادل العامة االمانة مقر 

 الرياض

 جدة

 الكويت

 البحرين

 19 - ؟ بنحو يقدر العامل دول يف اسالمي تواجد هناك 

  دولة 90

  دولة 30

  دولة 60

  دولة 10
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 30 - ؟ قارة على السمراء القارة لقب يطلق 

 اسيا

 افريقيا

 اوروبا

 اسرتاليا

 33- مؤمتر؟ يف الصهيونيني ايدي على فلسطني ابألغتص التحضري بدأ 

 نيقية

 باكو

 بال

 رميو سان

 32- يطلق و اليابانية اجلزر بني اسيا شرقي اقصى يف اهلادي احمليط مياة يف منتشرة اجلزر من جمموعة 

 ؟ دولة هي االسالمية مورو اسم اليوم عليها

 الفلبني

 الصني

 تنزانيا

 لبنان

 31- و الفلبينية اجلزر اسالمية دولة اقامة على تعمل كانت اليت الوطنية رومو بنجاسا حترير جبهة ظهرت 

 ؟ مورو حترير جلنة باسم م3962 عام تكونت قد االوىل نواتها كانت

 ميسواري نور

 عرابي امحد

 خان امحد

 السنوسي علي بن حممد
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 33- ؟ االموي اخلليفة عهد يف كشمري يف االسالم انتشر 

 الرشيد هارون

 املنصور جعفر ابو

 عبدامللك بن هشام

 سفيان ابي بن معاوية

 31- لغتها مجهوري فيها احلكم ونظام م 3993 السابق السوفييت االحتاد عن اذربيجان مجهورية انفصلت 

 ؟ هي تركية لغة

 االجنليزية

 الفرنسية

 الفلبينية

 االذرية

 36- ؟ بالبحر االسود البحر اتصال يف البوسفور و الدردنيل مضيق يتحكم 

 االمحر

 املتوسط

 العربي اخلليج

 االدرياتيكي

 37- ؟ باسم يعرف الذي و سرداريا االسالمي العامل انهار اشهر من 

 العاصمي

 اموداريا

 جيحون

 سيحون

 38-  ؟ هي% 72 البالغ و املطاط انتاج يف اسالمية دولة اكرب 

 تونس

 نيجرييا

 اجلزائر

 البحرين
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 39- ؟ بسبب االسالمي العامل سكان عدد عن دقيقة ارقام اعطاء الصعب من 

 الديين االنتماء تشمل اليت الدقيقة السكانية االحصاءات غياب

 الدينية السكان انتماءات خاصة السكانية التعدادت نتائج عن الدول افصاح عدم

 احيانا بها السياسية التوازنات ميس ذلك لكون

 ماذكر مجيع

 10- ؟ افريقيا قارة يف تقع اليت االسالمية الدول من 

 ماليزيا

 العراق

 الصومال

 بروناي
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 ه 3311 لعام األول الفصل اإلسالمي العامل حاضر اختبار اسئلة

 يف الدولية العدل حمكمة مقر : 

 واشنطن

 باريس

 موسكو

 الهاي

 2- قارات وتشمل القديم العامل قلب االسالمي العامل حيتل : 

 واوربا,  وافريقيا. آسيا

 امريكا,  ريقيااف, آسيا

 اسرتاليا,  افريقيا,  آسيا

 السوفييت االحتاد,  افريقيا,  آسيا

 1- االندلس اىل شرقًا املاليو جزر من االسالمي العامل ميتد : 

 مشاال

 شرقا

 جنوبا

 غربا

 3- يف يقال كما االسالمي العامل يقع : 

 . بأطرافة ممسكًا"  العامل صرة

 . االرضية الكرة جنوب يف

 . املتجمد الشمال يف

 . املائية املسطحات عن بعيدًا

 1- خالل من اهلادي احمليط على االسالمي العامل يطل : 

 اليمن

 . إيران ساحل

 . افريقيا جنوب

 . والفلبني اندونيسيا جزر بعض
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 6- هو املتوسط بالبحر االطلسي احمليط اتصال يف يتحكم الذي املضيق اسم : 

 البسفور

 هرمز

 املندب باب

 طارق جبل

 7- هي املتوسط بالبحر االمحر البحر تربط اليت القناة اسم : 

 السويس قناة

 املندب باب

 العقبة

 ملقا

 8- ببحر االمحر البحر اتصال يف عدن وخليج املندب باب مضيق يتحكم : 

 العرب

 املتوسط

 9- واحمليط اجلنوبي الصني ببحر اهلندي احمليط اتصال يف وسنغافورة ملقا مضيق يتحكم : 

 ياهلاد

 االطلسي

 اهلندي

 الشمالي املتجمد

 30 - باسم سرداريا نهر يعرف : 

 جيحون

 اموداريا

 سيحون

 ملقا
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 33  )يف الكثيفة الغابات ذو العام طوال املاطر احلار االستوائي املناخ يسود 

 مصر

 املاليو

 اجلزائر

 لبنان

 32  )يف ثار صحراء تقع : 

 اهلند

 بنغالديش

 ليبيا

 تشاد

 31  )انه املتوسط البحر مناخ ميتاز : 

 معتدل دافئ

 العام طوال حار

 صحراوي قاري

 العام طوال امطار

 33  )يف والفواكه اخلضروات انتاج يف االسالمي العامل يشتهر : 

 املتوسط البحر اقليم

 االستوائية الغابات اقليم

 الكونغو حوض

 الكربى الصحراء

 31  )هي العاملي املطاك جانتا من 72%  وحدها تنتج اليت االسالمية الدولة : 

 نيجرييا

 االردن

 العراق

 سوريا
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 36  )االسالمي العامل يف الداخلية البحار على االمثلة من : 

 االمحر البحر

 قزوين حبر

 املتوسط البحر

 العربي اخلليج

 37  )مياة يف االسالمي العامل يف الواسعه الشهرة ذو اللؤلؤ يكثر : 

 املتوسط البحر

 العربي اخلليج

 االطلسي طاحملي

 السويس قناة

 38  )يف املهدية احلركة ظهرت : 

 ليبيا

 موريتانيا

 السودان

 مصر

 39  )حنو النفط من االسالمي العامل ينتج : 

 العاملي االنتاج ثلث

 العاملي االنتاج ربع

 العاملي االنتاج مخس

 العاملي االنتاج عشر

 20  )هي البرتول احتياطي يف االسالمي العامل دول اوىل : 

 السعودية العربية ململكةا

 الكويت

 العراق

 املتحدة العربية االمارات
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 23  )االسالمي العامل يف البرتول احتياطي يف االوائل العشرة الدول بني من : 

 اسالمية دول 1

 اسالمية دول 6

 اسالمية دول 3

 اسالمية دول 1

 22  )هي للكروم انتاجًا االسالمية العامل اقطار اكثر : 

 السودان

 كياتر

 سوريا

 مصر

 21  )يطلق مفهوم علية ماانزل واتبع رسواًل وسلم علية اهلل صل ومبحمد ربًا باهلل آمن البشرية من كبري قطاع 

 : على

 االسالمية االمة

 العربي الوطن

 القديم العامل

 االجناس كافة

 23  )هو"  االسالمية اجلامعة"  انشاء فكرة تزعم الذي : 

 االفغاني الدين مجال

 عبدة حممد

 رضا رشيد

 ذكر ممن احد ال

 21  )بلفظة ختتصر والثقافة للرتبية االسالمية املنظمة : 

 ايسبسكو

 اليونسكو

 نيسيف اليو

 ابكو
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 26  )االيام حبرب والعرب اليهود بني م 3967 حرب عرفت : 

 الستة

 اخلمسة

 الثمانية

 السبعة

 27  )هي آسيا قارة يف تقع التالية اإلسالمية الدول من واحدة : 

 البحرين

 العاج ساحل

 افريقيا جنوب

 الصومال

 28  )الزمين الرتتيب وفق هي شرسة وغارات حلمالت االسالمي العامل تعرض : 

 احلديث االستعمار ثم الصليبني ثم املغول

 احلديث االستعمار ثم املغول ثم الصليبني

 املغول ثم احلديث االتعمار ثم الصليبيني

 ذكر مما الشئ

 29  )مدينة يف االزهر اجلامع يقع : 

 تونس

 املهدية

 البصرة

 القاهرة

 10  )اىل املسلمني تأخر سبب والسلفية االصالحية واحلركات الدعوات اصحاب رد : 

 الصحيحة دينهم تعاليم عن ابتعادهم

 الغربية احلضارة اساليب من باملفيد االخذ عن عزوفهم

 الديين التعصب

 الناقص والعلم اجلهل
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 13  )لوجود املغولي الغزو قبيل االسالمي العامل تصدع : 

 االسالمي العامل خلفاء 1

 واحد خليفة

 خليفتان

 ذكر مما الشئ

 12  )هو بغداد يف االسالمية اخلالفة إسقاط جيوشة استطاعت الذي املغولي القائد : 

 نابليون

 هوالكو

 هتلر

 االسد قلب ريتشرد

 11  )موقعة يف ه 618 عام عليهم رواالنتصا املغول هزمية من مصر يف املماليك متكن : 

 مالذكرد

 جالوت عني

 الريموك

 13  )وهي وإيزابيال فرديناند بيد م 3392/  ه 897 عام االندلس يف املسلمني معاقل آخر سقطت : 

 طارق جبل

 قريوان

 غرناطة

 11  )م 3097/  ه 393 سنة املسلمني السالجقة االتراك عاصمة على الصليبيني استوىل : 

 غرناطة

 ةنيقي

 الرها

 حران
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 16  )يف اجلغرافية الكشوفية حركة بدأت : 

 امليالدي عشر اخلامس القرن

 امليالدي اخلامس القرن

 امليالدي العاشر القرن

 امليالدي السادس القرن

 17  )هو,  خطرًا واكثرها,  وادومها واملعاصر احلديث االستعمار اهم : 

 الفكري االستعمار

 الوصاية

 الوصاية

 لعسكريا االحتالل

 18  )هي التالية الدول من واحدة بريطانيا استعمرت : 

 لبنان

 سوريا

 ماليزيا

 اجلزائر

 19  )هي التالية الدول من واحدة إيطاليا استعمرت : 

 العراق

 ليبيا

 املراكشي الريف

 مصر

 30  )ب يعرف فيما وعزتة فاعلية إضعاف طريق عن الداخل من االسالم ضرب اىل االستعمار يهدف : 

 الثقايف زوالغ

 العسكري االحتالل

 االنتداب

 الوصاية
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 33  )باختصار العلمانية كلمة تعين : 

 العلم

 الدين عن الدولة فصل

 التقليد

 مماذكر الشئ

 42 هي اختصار ملنظمة  WHO 

 اليونيسف

 العاملية التغذية منظمة

 الدولية العفو منظمة

 العاملية الصحة منظمة

 31  )دميةالق اهلندية اللغات اشهر من : 

 السنسكريتية

 الفرعونية

 البابلية

 الفينيقية

 33  )االسالمية اهلوية طمس يف االسالم أعداء عليها اعتمد اليت العصرية الوسائل اخطر من كان : 

 الصحافة

 احلروب

 الديون

 ذكر مما الشئ

 31  )ب ماعرف وه مسلمني مبتعثني ايدي على والتطور والتقدم املدينة باسم دينهم عن املسلمني إبعاد : 

 التعريب

 التغريب

 البهائية

 القاديانية
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 36  )مدرسة باسم عرفت وقد املسلمني تضليل بهدف عليكرة يف مدرسة خان امحد اسس : 

 احملمديني

 عليكرة

 الطبيعيني

 الدهريني

 37  )هي دينية أسس على مبنيني يكونا اال جيب والتعليم االخالق ان ترى اليت الغربية النظرية : 

 عيةالشيو

 القاديانية

 املاسونية

 العلمانية

 38  )هو املسمى كتابة يف القاديانية أباطيل املودودي االعلى أبو عارض : 

 العصر جمدد

 الشرقية املسألة

 القاديانية املسألة

 ذكر مما الشئ

 39  )هولف تشويهه بهدف وأديانة وحضارته الشرق علوم بدراسة الباحثني من طائفة اشتغال 

 البهائية

 ستشراقاال

 التنصري

 التبشري

 10  )واللغة وخدمة دراسة يف وتفاني والذي أملانيا يف العربية الدراسات مستشرقي ابرز من : 

 رايسكه جاكوب جوهان

 دانيت

 مولر

 فولتري
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 الثاني الفصل 3311 اإلسالمي العامل حاضر اسئلة حل

 .جامعي طالب اخوكم تصحيح

 .3 تاليةال الدول من واحدة بريطانيا استعمرت: -

 .لبنان – سوريا – ماليزيا - تونس

 .2 ومنها االسالمي العامل بلدان من العديد فرنسا استعمرت : -

 .تشاد – العراق – األردن - قطر

 .1 التالية الدول من واحدة ايطاليا استعمرت: -

 .الفلبني يف االسالمي مورو اقليم – املغربية الصحراء – املراكشي الريف - ليبيا

 .3 حتجيم عملية يف اوىل كخطوة األوربية والياتهم من العثمانيني طرد ببساطة يعين مفهوم 

- : ب ماعرف هو العثمانية اخلالفة على مربمًا قضاء والقضاء األسالمي اخلطر

 .االنكشارية – املريض اوروبا رجل – االستعمار – الشرقية املسألة

 .1 على م 3221/  ه 3133 لوزان اتفاقية نصت: -

 من العثماني اخلليفة اخراج – االسالمية اخلالفة الغاء – باالسالم لرتكيا صلة لك قطع

 – االسالمية الشريعة على القائم القديم تركيا دستور من بداًل مدني دستور واختاذ البالد

 .ماذكر مجيع

 .6 باإلستقالل"  مامسي منها خرجوا ان بعد استعمروها اليت للبالد املستعمرون اعطى" 

 .السكاني االحصاء – الفكري الغزو – املميز – انيالعلم

 .7 وعرفهم الغربيني لغة يف تعين العلمانية: -

 .القومية – الالدينية – التغريب – الفلسفة

 .8 يف األمحدية الدعوة ظهرت: -

 .كشمري – ايران – اهلند – العراق

 .2 احلكومة ثقة موضع امحد غالم املريزا حركة كانت : -

 .االسبانية – الفرنسية – االمريكية – الربيطانية

 .30 على يطلق مصطلح وثقافته ولغاته واديانه وحضارته الشرق علوم بدراسة الباحثني من طائفة اشتغال : -

 .املاسونية – االستشراق – التغريب – االستعمار
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 .33 وتارخيه سالماال تنصف ان عددها قلة على واستطاعت احباثها يف موضوعية املستشرقني من طائفة كانت 

- :املستشرق اولئك اهم من ولعل املردودة واملغالطات االفرتاءات من وحضارته

 .روسو – جب هاملتون - فولتري – فايس بولد ليو

 .32 منها املتعددة وسائلة للتنصري : -

  واملؤمترات والندوات النشر ودور الصحافة – واملالجيء املستشفيات – واجلامعات واملعاهد املدارس

 .ماذكر مجيع –

 .31 العاملية االغذية منظمة ختتصر :- .FAO –WHO  –NHO  –WAE  

 33. بث على املغرب بالد يف تشجيعه ذلك امثلة ومن والعنصرية القومية النزعات بتشجيع االستعمار اهتم : 

 . الفرعونية– الفنيقية– الرببرية – االشورية

 .31 االستعمار من نالسودا ورثها -دارفور- السودان جنوب مشكلة : -

 السويدي– االمريكي -الفرنسي -الربيطاني

 .36 هو املقرر هلذا االسالمي العامل حاضر كتاب مؤلف : -

 .اخلضري– خلدون ابن– عثيمني ابن – حران السر تاج

 .37 و اهلند بني كشمري قضية االستعمار خلفها اليت احلدودية املشاكل على االمثلة من : -

 . اندونيسيا – باكستان – ستانافغان - اوزبكستان

 .38 الثالث القرن يف خاصة االسالمي العامل بلدان بعض يف ظهرت اليت االسالمية احلركات بعض على يطلق 

 وممارسات سلوك من البالد تلك ماساد حماربة بهدف قامت واليت -امليالدي عشر التاسع - اهلجري عشر

- : حمصطل احلنيف االسالمي الدين جوهر مع تتنافى

 .الرجعية – التنصري – التنوير – االسالمية الصحوات

 .39 االسالمية املنار جملة صاحب : -

 .املودودي االعلى ابو – االفغاني الدين مجال – رضا رشيد – عبده حممد

 .20 على االسالم شيخ لقب يطلق :- 

 .بطوطة ابن – تيمية ابن – خلدون ابن– جبري ابن 

 .23 يف التميمي دالوهابعب بن حممد الشيخ نشأ :-  

 .اليمن – مصر – جند – العيينة
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 .22 السلفية عبدالوهاب بن حممد الشيخ بدعوة تأثر ممن : -

 – تونس يف التونسي الدين وخري – الشام يف القامسي الدين مجال – بغداد يف الكبري األلوسي

 .ماذكر مجيع

 .21 السبيل سواء لض من وهدي اجلاهل وتعليم الغافل تنبيه اىل دعا الذي : -

 .امني سالمة – غالم شريزا – املهدي امحد حممد – السنوسي علي حممد

 .23 م3831 -3833  املهدي امحد حممد املهدية احلركة مؤسس ولد ---: جزيرة يف 

 .لبب – القرم – الفرانية – ايا

 .21 تلك يف االسالمي الوجود استمرار يف الفضل اليه ويرجع االقصى باملغرب فاس مبدينة يقع الذي اجلامع 

 231 عام انشىء والذي الغربية افريقيا اطراف سائر يف ونشرها االسالمية والتعاليم العربية اللغة حفظ ويف الديار

  -:جامع هو انقطاع دون اسالمي اشعاع كمصدر دوره يؤدي وظل م 812/  ه

 .القريوان – الزيتونة – القرويني – االزهر

 .26 معني امتحان اجتياز شهادة على احلصول فأصبح م 3823/ ه 3132 عام الزيتونة امعج يف الدراسة نظمت 

 -: تسمى شهادة مينح منه املتخرج الطالب واصبح فيه مدرسًا العامل يصبح ألن االساس الشرط هي

 . االجتماعي العمل - الثقافة - البكالوريوس - التطويع 

 .27 هي " املركزي احللف"  اىل انضمت عندما هابين الوحدة من شي لتحقيق سعت اليت الدول:-  

 .ماذكر مجيع - باكستان – ايران – تركيا

 .28 يف االسالمي والتعليم للرتبية العلمي املركز يقع: -

 .السنغال - القاهرة -اسطنبول - ةمراملك مكة

 .22 هدفها االسالمية الثقافةو للرتبية عاملية مؤسسة هو:  الدولية االسالمية العربية للمدارس العاملي االحتاد 

 عقد الذي التأسيسي مؤمتره قرار مبوجب انشىء وقد وخارجه االسالمي العامل داخل يف االسالمية الثقافة نشر

 مدينة يف العامة امانته ومقر ه 3126 - م 3276 مارس 26 , االول ربيع 26 -22 مابني الفرتة يف الرياض يف

: -

 .الهاي - بغداد - الرياض - الكويت

 .13 ب تعرف مسلمة غري اغلبية وسط يف مسلمة غري دولة سلطان حتت تعيش املسلمني من جمموعة :-  

 .العامل - االسالمي العامل - االسالمية االمة - االسالمية االقليات
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 .13 يف الصهيوني الكيان دولة اعالن قبل عامًا مخسني الصهيونيني ايدي على فلسطني الغتصاب التحضري بدأ 

 -: مدينة يف انعقد الذي األول الصهيوني املؤمتر اقر عندما وذلك م 3238 عام مايو يف فلسطني

 .جنيف – بال – مدريد - فينا 

 .12 بني اسيا شرق اقصى يف اهلادي احمليط مياه يف منتشرة جزيرة 7333 عن عددها يزيد اجلزر من جمموعة 

 هذه واكرب ساكنوه اال يعرفه اليكاد جمهول صغري هاوبعض معروف بعضها اليابانية واجلزر االندونيسية اجلزر

 :  دولة هي"  مانيال"  العاصمة وفيها ووثنيون نصارى سكانها واغلب الشمالية املنطقة يف"  لوزون"  اجلزر

 .بروناي – اليابان – الفلبني – تايلند

 .11 االموي اخلليفة عهد يف قرون سبعة منذ كشمري يف االسالم انتشر : -

 . حممد بن مروان - باهلل املعتصم - الرشيد هارون – عبدامللك نب هشام

 .13 القرن يف والدعاة االسالمي الفتح طريق عن  -قفقاسية - القفقاس بالد يف االسالم انتشر: -

 . الرابع - الثالث - الثاني - األول

 .11 اللغة هي الرمسية يةاجلمهور ولغة طشقند عاصمتها اسيا وسط يف تركستان اقليم يف اوزبكستان تقع 

- : فيها احلكم ونظام االوزبكية

 .مطلق - امرباطوري - مجهوري - ملكي

 .16 هي اخلبز بسلة مسيت اليت الدولة :-  

 .ليبيا – تركمنستان - باكستان - اهلند

 .17 الفتح من امليالدي عشر الثالث واخريات اهلجري الثامن القرن اخريات يف البانيا اىل االسالم دخل 

  -: م 3182/  ه 722 عام يف..............  معركة بعد العثمانية الدولة لسلطان البانيا خضعت وقد لعثمانيا

 . الرها - جالديران - الريدانية - قوصوا

 .18 طبيعية ثروات من اهلل حباه مبا هائلة اقتصادية بأهمية االسالمي العامل ميتاز : 

 .رماذك مجيع - معدنية – حيوانية – زراعية

 .19 اىل يرجع املسلمني تأخر سبب ان االسالمي التجديد يف احلديثة االجتاهات اصحاب يرى:-  

 الغربية احلضارة اساليب من باملفيد االخذ عن عزوفهم - االسالمي الشرع تطبيق عن االبتعاد

 .العلمانية - السياسي االنقسام - 

 .30 االسالمي العامل طقمنا بعض صيفًا املاطر احلار املومسي املناخ يسود : -

 .ماذكر مجيع - نيجرييا - اليمن - بنجالش
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 .33 منها اهلامة االنهار من كثري فيه وجتري واسعة زراعية اراضي االسالمي العامل حيوي: -

 .ذكر مما الشي - الكبري الصني - الراين - الليطاني

 .32 البارد الصحراوي املناخ يسود :- 

 .ماذكر مجيع -تركستان -االناضول هضبة -ايران هضبة 

 .31 سالالتها وتعدد ثقافاتها وتباين ومناطقها بيئاتها اختالف على االسالمية العقيدة ذات والدول الشعوب 

 -: على يطلق مفهوم البشرية

 .االسالمي العامل -الثالث العامل دول– االسالمية االمة - االرضية الكرة 

 .33 هي اسيا قارة يف عتق التالية االسالمية الدول من واحدة : -

 .اثيوبيا – بروناي – مصر - املغرب

 .31 هي افريقيا قارة يف تقع التالية االسالمية الدول من واحدة : -

 .اندونيسيا - ماليزيا – اهلند – سرياليون

 .36 عليها اغار حني احلاضرة ظروفها تفوق عصبية بظروف املختلفة تارخيها احقاب يف املسلمة األمة مرت :- 

 .ماذكر مجيع - االستعمار - الصليبيون - والتتار ملغولا

 .37 ب اهلندي احمليط اتصال يف عمان وخليج هرمز مضيق يتحكم : -

 .قزوين حبر - الصني حبر - العربي اخلليج - العرب حبر

 .38 هم الوسطى العصور يف املقدسة االسالمية االراضي يف احلديث الغربي لالستعمار جتربة اول:- 

 .املغول – االستعمار – الصليبيني - وداليه 

 .39 عن مايزيد فأهلكوا اجلوامع اىل الالجئني املسلمني من............  فيها كان من مجيع الصليبيني قتل 

  -: مدينة يف مسلم الف

 . الرها - املعرة – القدس - انطاكيا

 .10 منها عدة اشكااًل احلديث االستمار اختذ : -

 .ماذكر مجيع– واالنتداب احلماية– االقتصادية اهليمنة -العسكري االحتالل

 

 .. وحلها  ة األسئلةشكرًا ملن أجتهد يف كتاب/ انتهى وباهلل التوفيق 

 


