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 : لديه متطلب أنها أنسان أي اإلنسان يشعر التي األجابة تلك هي (1
 الوجود تفسير
 : لقيما تعريفات (2

 – والوفاء ، الصدق العدل، مثل الحياه في اإلنسان معها يتعامل التي المعايير
 – الحيوانيه الحياه عن انيهاألنس الحياه بها تتميز التي مثلال

 – الحيوانية الحياه عن بها ليرتفعوا حياتهم عليها الناس يقيم التي القواعد
 : هي القيم أنواع (3
 الجمال وقيم ، الخير قيم ، فكرية قيم وهي ، أنواع ثالث
 سوا ؛ حياته في اإلنسان يمارسها التي الشعائر أو والتقاليد واألعراف التعاليم أو القوانين (4

 :) األدارية األعالمية التعليمية والنظم ( دونها وما ) األخالق العبادة ( باالنسان
 النظم تعريف
 أما عناصرها أو الثقافة جوانب ضبع تثيرها التي المشكالت أو المسائل أو الموضوعات هي (5

 : بالنظم أو بالقيم أو بالوجود
 المعاصرة الثقافية القضايا معنى
 : في الخيرية بمعنى هي التي الوسطية إلى القرآن أشار (6

 الوسطية لفظ على نصت آيات خمس من يتينآ
 األولى في قوله﴿ :ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا ةً َوَسطًا لِّتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ  .  ﴾َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ

 الثانية في قوله﴿ : أي: أعدلُهم وأرجُحهم عقالً. ﴾أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْوالَ تَُسبُِّحونَ قَاَل 

 : باإلنسان الثقافة عالقة (7
 - ثقافته وتبنى اإلنسان شخصية تتشكل عناصر خالل من

ُسولُ َعلَْيُكْم َوَكَذلَِك  ( تعالى قوله (8 اِس َوَيُكوَن الرَّ ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 : إلى يشير) َشِهيًدا

 الخيرية بمعنى الوسطية
 ال يأن وهللا اأم ( : هتدعبا واتقال الذين الرهط للثالثة وسلم عليه هللا صلى النبي حديث في ءجا (9

 نع برغ نفم ء االنس جوزوأت وأرقد وأصلي وأفطر أصوم ولكني ، له وأتقاكم هلل كماأخش
 : هو والمقصود ) مني فليس نتيس

 األحوال أعدل بمعنى لوسطيةا
 هوالي ، اليالع لزين هفالي طاألوس النمطب يكمعل : هقول هعن هللا يرض على األمام عن نقل (11

 : أنها على الوسطية في السلف فهم الوقل هذا خالل يتضح .. لزالنا يرتفع
 األحوال أعدل

  )نالدي يف الغلوب قبلكم كان من هلك فإنما ،الدين في والغلو ياكمإ ( وسلم عليه هللا صلى قال (11
 : معنى منه يتضح

 وغوالل واألنحراف الشطط عن البعد
 : المعرفة مصادر توحيد يكون (12

 والعقل الوحي بين الجمعب
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 نم هوج ) رينالخاس نم رةاألخ يف ووه همن ليقب نفل ادين األسالم غير يبتغ ومن ( قال (13
 وهو األسالم عالمية على القران ةدالل وجوه

 - الكريم القران في الصريحة ألدلةا
ا َسِمْعنا قُْرآناً َعَجَباً َيْهِدي إلى ) تعالى قال (14 ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن الِجنِّ َفَقالُوا إِنَّ قُل أُوِحَي إِلَيَّ أنَّ

ْشدِ   وهو األسالم عالمية على القران دالله وجوة من وجه إلى تشير اآلية هذه )األية الخ ...الرُّ
 - اإلسالم إلى البشر غير دعوة خالل من

 وفي والطائفية األقليمية اعاتزللن مكافحته هو عالمية رسالة اإلسالم أن على دليل أقوى أن (15
 : وهو اإلسالم عالمية وجوه من وجه
 - عالمية القرأنية التشريعات

 إلدى اكتب لأرس لموس هعلي هللا لىص أنه المطهرة النبوية السنة من األسالم عالمية أدلة من (16
 ومنهم مانهز عظما

 - الحبشة وملك القبط وعظيم فارس وكسرى ، الروم يصرق
 ودعائمها األسالم عالمية اتزمرتك من ليس اآلتي من واحد (17

 األرهاب نبذ
 هي : اتزالمرتك
 الدعوة عالمية 
 األنساني النوع وحدة 
 األنسانية طبيعة وحدة 

 : بانه اللغة في األستشراف عرف (18
 وآدابه علومه طلب : أي ؛ الشرق لبط

 : في )) الفرنسية األكاديمية قاموس (( في األستشراف مصطلح جأدر (19
 - عشر التاسع لقرنا

 بها تتحدث التي اللغات بعض معرفة على يقتصر ال الذي هو اللقب بهذا الجدير المستشرق (21
 والفكرية الروحية القوى على الوقوف ذلك إلى يجمع بل عاداتها وإدراك الشرقية األمم

 :هو القول هذا قال الذي اإلنسانية الثقافة في أثرت التي واألدبية
 جويدي أنجلو مياكئيل
 خطا العبارات هذة من واحدة (21

 عدواني هدف لالستشراق يوجد ال
 الصحيحة : العبارات
 وقت اي في وال الشرقية بالدراسات اعتني غربي اول اسم تحديد يمكن ال 
 مراحل 3 ب االستشراق مر 
 الذي "جربرت "الفرنسي الراهب الشرقية بالدرسات اهتموا الذين الكنيسة رجال اول من 

 االندلس من عودته بعد م 999 عام روما لكنيسة انتخب
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 قوتهم وسر المسلمين الفاتحين حقيقة و انتشارة اسباب , االسالم كنه استكشاف مرحلة (22
 هي العسكرية

 - األستشراق مراحل من األولى المرحلة
 بأنها األستشراق مراحل من الثانية المرحلة تسمتا (23
 المجتمع وبنية األسالمية العلوم في والنقائص العيوب عن وتبحث ، بالعدوان مشوبه
 صورة لتشويه أوروبا في المحلية باللغات الكتابة طريق عن الكنيسه رجل عليه حرص (24

 اإلسالم ويدخلوا اإلسالمية بالحضارة أوروبا أبناء يغتر ال وحتى  والعداء بالوحشية اإلسالم
 األستشراق أهداف من وهذا ؛ العثمانية الحضارة عالم في والسيما

 الدفاعية
 على ايضا ويطلق النصرانية الى الناس دعوة في جماعية او فردية بصفة المبذول الجهد و (25

 ه :ونشر النصراني الدين تعليم من الدينية المنظمات به تقوم ما
 للتنصير األصطالحي التعريف ذاه

 -:  إال المدعومين والنشاط بالتأثير النصرانية الى المسلمين دعوة تعرف لم (26
 الصليبية الحمالت فشل بعد

 دةابقي ايدديهم من المسلمون استردها ثم ومن المقدس بيت على الهيمنة من النصارى تمكن (27
 : معركة في األيوبي الدين صالح

 حطين
 جيالخل منطقة في للتنصير اً زمرك ليتخذها (ويمرز صموئيل) القس إليها وصل التي الدولة (28

 : هي العربي
 البحرين
 : باعث وهذا اإلسالمي؛ العالم في نفوذاً  التنصير طريق عن الغرب حقق (29
 سياسي
 الكنيسة توظفهم ممن الوظيفة لهذة المتفرغين المبشرين من مجموعة او فرد به يقوم يقدوم (31

 :النصرانية لنشر وعاظا
 مباشر تنصير
 :المغربية والصحرا لمغربيا الريف استعمرت (31
 إسبانيا
 :االستعمار أهداف من ليس األهداف هذه من واحد (32

 إغاثي هدف
 : مارعأهداف االست

 سياسي وهدف للكنيسة، صليبي هدف 
 اقتصادي هدف 
 عدائي هدف 
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 الى المصانع اصحاب فاحتاج االنتاج في هائلة زيادة اوروبا في الصناعية الثورة عن تجن (33
 من االوربية الدول تتمكن ولم منتجاتهم تصريف الى واحتاجوا كما العامله والقوى الخام المواد

 :بهدف االسالمي العالم الغرب فاستعمر الحاجات تلك سد
 اقتصادي

 ذاه لقب هإن إذ ي؛الماض رنالق نم ةيدالميال اتالثمانين عقد منتصف قبل وجود له يكن لم (34
 :  خاص حضور له يكن لم التاريخ

 العولمة
 : ظاهرة الواقع حيث من العولمة تمثل (35
 واجتماعية وثقافية واقتصادية سياسية
 : العولمة نظام إطار حدد (36

 األب بوش األمريكي لرئيسا
 االهتمام نحو العالمي التحول في المبذولة الغربية الجهود من القادمة المرحلة ستتجة (37

 : بالعولمة بالعولمة
 الثقافية
 خطا العبارات ههذ من واحدة (38
 لها الرئيس المحرك تعد التي الدولية التجارة وحرية االقتصاد في محصورة العولمة
 الصحيحة : العبارات
 العام توجهها في المسيحي الخط على تسير علمانيتها رغم للعولمةعلى تروج التي الغربية الدول تزل لم 
 او الفرد لحرية خاضعه فكرة وليست سريع بشكل والنظم والقيم العقائد تنقل وسائل مجرد ليست العولمة 

 يريد ماال ويدع منها يريدة ما منا واحد كل ياخذ بحيث الشعوب حريات

 وشرها بخيرها الغربية الحضارة معطيات مع وذوبان تاقلم هي ولمةالع 
 الدولية التجارة وحرية االقتصاد في محصورةليست  العولمة  

 :على لغة الحوار يطلق (39
 الكالم في المراجعة أو الشيء عن الرجوع
 : بالمعنى القرآن في الجدال ورود أكثر (41
 (الحق به ليدحضوا بالباطل جادلواو) كقوله المذموم
 : خطأ العبارات هذه من واحدة (41

 اإلسالمية الدعوة منظومة في بالغة اهمية الحوار يكتسب ال ج
 الصحيحة : العبارات
 اإلسالمية الدعوة منظومة في بالغة اهمية الحوار يكتسب  
 البناء اإليجابي للحوار مرادف احسن هي بالتي لجدالا 
 الوع لج هللا ولق جمعهمنا وقد والرد واألخذ الراي تطارح معنى والجدال الحوار بين يجمع:} - 
 ... بصير سميعهللا  إن اتحاوركم يسمع وهللا هللا إلى وتشتكي زوجها في تجادلك التي { . 
 الحور من اللغة في الحوار 

 :بسبب إلى ينتهي محددة نقطة له ليس عقيم جدل إلى تتحول التي الحوارات من كثير (42
 والقضية الهدف تحديد عدم
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 ءأنحا في دائرتها التساع الباحثين؛نظراً  اهتمام من الصدارة موقع الحاضر الوقت في احتلت (43
 : العالم

 اإلرهاب
 : اإلصالح في القومية مفهوم (44
 هذة افراد بعقول والتحكم بها واالعتزاز العنصر او القوم اصرة الى باالنتماء جماعة لدى قوي شعور

  وسلوكهم الجماعه
 :وضيع أحمر دم وآخر نبيل، رقأز دم وجود ضافترا أساس على قوم (45
 اللون عصبية
 : خطأ العبارات هذه من واحدة (46

 العربية باللغة االعتزاز يجوز ال
 الصحيحة : العبارات
 باطراد تتفاقم أخطاراً  تواجه فإنها اإلسالمية وللحضارة العربية لثقافةل وعاء باعتبارها العربية اللغة. 
 الجديد العالم صياغة يرفض الذي العالمي النظام هيمنة من تأتي اخطاراً  تواجه العربية اللغة 

 .وأعرافها وثقافتها الشعوب وخصوصيات
 يصنع الذي الفكر وعاء واللغة األمة عن للدفاع الهوية من الصدارة في العربية اللغة موقع إن 

 بالتصلب أو بالتكيف المواجهة
 العربية باللغة االعتزاز يجوز 

 :وهو ) رسل برتراند ( يقول كما التجريبيو الطبيعي العلم إليه يهدف ما غاية (47
 – نيمك ثبحي هاببعض الحقائق تصل التي القوانين ثم ومن العالم عن معينة حقائق اكتشاف حاولةم

 مستقبلية بحوادثالتنبؤ 
 :خطأ العبارات هذه من واحدة (48
 ونظريتهم العلماء آراء وبين المقدسة النصوص بين التوفيق على القدرة لديهم برجال وفقت الكنيسة
 الصحيحة : العبارات
 العلماء آراء وبين المقدسة النصوص بين التوفيق على القدرة لديهم برجال لم توفق  الكنيسة 

 ونظريتهم
 المنطق على وإقامتها الحياة عن الكنيسة بعزل ينادي اآلخر الطرف جعل الخالف تفاقم 
 اإلله وتنزل درجة نفسه فوق اإلنسان ترفع العلم يخطوها خطوة كل بأن الكنيسة في االعتقاد أصبح 

 القدر بنفس عليائه من
 الوثنية الخرافات تسرب إلى أدى الجغرافية واآلراء الفلكية النظريات لبعض الكنيسة تبني 

 الكنيسة تعاليم من كثير إلى البشرية لمعلوماتوا

 :العالم هو العلم؛ أصول من لصأ الحس أن " المنطق حدود في التقريب " كتابه في أكد 
 حزم ابن

 ئالناش ديسالتك هو حضارة ءبنا إلى االتجاه من أكثر الحضارية المنتجات من األكوام جمع (49
 :تكديس عن

 الشيئية الحضارة


