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 و فئةالعاطفية التي تميز مجتمعا بعينها هي جميع السمات الروحية والمادية والفكرية و .1

 :  اجتماعية بعينها 

 تفسير الوجود -أ 

 تعريف القيم  -ب 

 تعريف النظم  -ج 

 تعريف الثقافة  -د 

 : أي العبارات التالية خطأ .2

 إن قضايا الثقافة قضايا انسانية تهم االنسان بصفته االنسانية  -أ 

 عناصر الثقافة متداخلة وليست عناصر مفصولة عن بعضها البعض بل هيا بناء متكامل -ب 

 الثقافة ليست معارف نظرية بل الثقافة حياة جماعية وواقع فكري وسلوكي يتحرك به الناس  -ج 

 ان الثقافة تميز فردي  -د 

 : تشمل الثقافة  .3

 الفنون واآلداب وطرائق الحياة  -أ 

  لإلنسانالحقوق االساسية  -ب 

 نظم القيم والتقاليد والمعتقدات  -ج 

 جميع ما سبق  -د 

 : ان الثقافة بمجموعها تمثل  .4

 تميزا للمجتمع او لالمة عن المجتمعات واالمم االخرى  -أ 

 االخرى واألممعن المجتمعات  لألمةتغيرا للمجتمع او  -ب 

 االخرى واألممعن المجتمعات  لألمةتعددا للمجتمع او  -ج 

 االخرى واألممعن المجتمعات  لألمةتخلفا للمجتمع او  -د 

 : عناصر الثقافة  -5

 ثالثة عناصر اساسية تفسير الوجودوالقيم والنظم  -أ 

 عنصرين فقط القيم والنظم  -ب 

 عنصر واحد فقط الوجود -ج 

 جميع ما سبق خطأ -د 

 المحاضرة التمهيدية 
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ُسولُ َعَلْيُكْم َشِهيًدا)قوله تعالى  .1 اِس َوَيُكوَن الرَّ ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّ  ( َكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 : يشير الى سمة من سمات االمة االسالمية

 العالمية  -أ 

 الوسطية  -ب 

 االجابتان أ و ب  -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 بخصائص ميزه بها على جميع االنبياء والمرسلين  محمد   جل جالله اللهقد خص ) مقولة  .2

 فضل شرعه وأكمل منهاج مبين كما جعل امته خير أمة اخرجتأوجعل له شرعة ومنهجا 

 :هي لـ  ( للناس وجعلهم وسطا عدال خيارا 

 ابن القيم رحمه الله  -أ 

 ابن تيمية رحمه الله -ب 

 احمد بن حنبل رحمه الله -ج 

 الشافعي رحمه الله  -د 

 :الوسطية  .3

 سمة من سمات االمة  -أ 

 نازعها العديد من االطراف ومنهم الجافي والمغالي تي -ب 

 بعض المفاهيم الخطأ وتلبيس الحق والباطل مرير تستخدم احيانا لت -ج 

 جميع ما سبق صحيح  -د 

 

 :المقصود بمفهوم الوسطية  .4

 انها ملتقى الطرفين دائما الن هذه االمة اخر االمم  -أ 

 ان هذه االمة امة خيار وعدول  -ب 

 االجابتان أو ب  -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 

 والثانية  االولىالمحاضرة 
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الوسطية حالة محمودة تدفع صاحبها لاللتزام بهدي االسالم دون انحراف عنه أو تغير فيه بل  -5

 تستقي الهدى الصادق من النبع الصافي لتجعل االمة عادلة تقيم العدل بين الناس وتنشر الخير

 :وحدانية الله بوتحقق عمارة االرض  

 عبارة صحيحة  -أ 

 عبارة خطأ -ب 

 عبارة ركيكة  -ج 

 عبارة غير مفهومة  -د 

 

 :في مجال االعتقاد نجد االسالم وسطا بين .6

وبين الذين كذبوهم  لإللهبنوة الالذين يقدمون االنبياء حتى رفعوهم الى مرتبة االلوهية أو  -أ 

 واتهموهم وصبوا عليهم كؤوس العذاب 

 االنسان وبين الذين جعلوه اسيرة جبرية اقتصادية او اجتماعية او دينية  ؤلهونالذين ي -ب 

 االجابتان أ و ب -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 

 

 

 

 

 :العالم في اللغة  .1

 الخلق كله  -أ 

 كل ماحواء بطن الفلك  -ب 

 كل صنف من اصناف الخلق كعالم الحيوان وعالم النبات وغيرها  -ج 

 جميع ما سبق صحيح  -د 

 

 

 الثالثة  المحاضرة 
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 واالجناس ان رسالة االسالم غير محدودة بعصر وال جيل وال مكان فهي تخاطب كل االمم وكل  .2

 : وكل الشعوب وكل الطبقات وهي هدية رب الناس لكل الناس ورحمة الله لكل عباد الله 

 مفهوم الوسطية  -أ 

 مفهوم العالمية  -ب 

 مفهوم الترابط  -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 

 وما أرسلناك إَّل كافة)قوله جل جالله (  أَْرَسْلَناَك إَِّلَّ َرْحَمًة لِْلَعاَلِمينَ َوَما )جل جالله قوله  .3

 : يشيران الى (  للناس بشيراً ونذيراً  

 مفهوم الوسطية  -أ 

 مفهوم العالمية  -ب 

 احدهما يشير الى الوسطية واالخر الى العالمية  -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 

 :جاء التشريع االسالمي شامال كامال  .4

 مختصا بالزمان دون المكان  -أ 

 مختصا بالمكان دون الزمان  -ب 

 مختصا بالمكان والزمان  -ج 

 ال يختص بالزمان والمكان  -د 

 

 :يستند مفهوم عالمية االسالم الى  .5

 نصوص القران الكريم فقط  -أ 

 نصوص السنة النبوية فقط  -ب 

 نصوص القران والسنة  -ج 

 العقل  -د 
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 : من االدلة على عالمية االسالم من القران الكريم  .6

 ( تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن َنِذيًرا) قوله جل جالله -أ 

اِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ أَْكَثَر )قوله جل جالله  -ب  اِس ََّل َيْعَلُمونَ َوَما أَْرَسْلَناَك إَِّلَّ َكافًَّة لِّلنَّ  (النَّ

ِ إَِلْيُكْم َجِميًعا)قوله جل جالله  -ج  اُس إِنِّي َرُسولُ َّللاَّ  (  قُلْ َيا أَيَُّها النَّ

 جميع ما سبق  -د 

 : من االدلة على عالمية االسالم من القران الكريم  .7

 (  اْلَخاِسِرينَ  َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلسالم ِديناً َفَلْن ُيْقَبلَ ِمْنُه َوُهَو فِي اْْلِخَرِة ِمَن )قوله جل جالله  -أ 

 (  إِْن ُهَو إَِّل ِذْكَرى لِْلَعاَلِمينَ )قول جل جالله 

َذا  َوُأوِحيَ ) قوله جل جالله -ب  نِذَرُكم بِهِ إَِليَّ َهَٰ  قوله جل جالله   ( َوَمن َبَلغَ  اْلُقْرآُن ِِلُ

ِذي َأْرَسلَ َرُسوله بِاْلُهَدى) ين ُكّله َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ  ُهَو الَّ  ( َوِدين اْلَحّق لُِيْظِهرهُ َعَلى الدِّ

 كل ما سبق  -ج

  شيء مما سبق ال -د 

 : على عالمية االسالم الداللة وجوه من  .8

 االدلة الصريحة في القران الكريم دعوة غير العرب  -أ 

 خطابات القران ونداءاته العامة التشريعات القرانية العالمية  -ب 

 االسالم ينبذ أي مقومات للتفرقة بين الناس  -ج 

 جميع ما سبق  -د 

 : تم منح االسالم هوية جديدة لالنسان قدمت على  .9

 اسس عرقية  -أ 

 اسس لونية  -ب 

 اساس االعتراف باالنسان -ج 

 جميع ما سبق  -د 

 : على (( إنما أنا رحمة مهداة ): )يستدل من حديث  .11

 مرتكزات العالمية  -أ 

 الروابط البشرية -ب 

 خيرية االمة -ج 

 عالمية الدعوة  -د 
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 : هما ,الروابط البشرية لها نوعان اساسيان  .11

 فطرية و متغيرة  -أ 

 خاصة و عامة  -ب 

 طارئة و اصيلة  -ج 

 فطرية و مكتسبة  -د 

 

 : يدل دخول الناس افواجا في دين الله على  . 12

 عالمية الروابط البشرية  -أ 

 وسطية الدعوة  -ب 

 عالمية الدعوة -ج 

 قوة الحضارة االسالمية  -د 

 : و بالمرونة في تطبيقها , تتسم القيم االسالمية بالعالمية في ذاتها  . 13

 استجابة للفطرة السوية  -أ 

 تمثل حضارة عالمية  -ب 

 موجهة لكل االزمان  -ج 

 قابلة للتغير و التطور  -د 

 

 

 : أي العبارة التالية خطأ .1

بالغ البعض في ذم االستشراق وكل ما يمت اليه بصلة بينما يرى البعض ان  -أ 

 راسة الشرق لداالستشراق انماء علمي 

 شغل االستشراق حيزا كبيرا في الكتابات العربية وذلك الن الحضارة الغربية -ب 

 التي نشا فيها االستشراق الحضارة العالمية في العصر الحاضر  

كتب المستشرقون في شتى القضايا االسالمية ابتداء من القران وتفسيره والسنة  -ج 

 والتاريخ االسالمي العربية وآدابها 

 االستشراق ماهو اال السياحة في الشرق  -د 

 

 الرابعة  المحاضرة 
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 : اصل كلمة االستشراق  .2

 من طلب الشرق  -أ 

 ثم اضيف اليها ثالثة حروف هي االلف ووالسين والتاء ( شرق ) ماخوذ من كلمة  -ب 

 من زيارة الشرق  -ج 

 الشيء مما سبق  -د 

 : كلمة االستشراق مشتقة   .3

 عصرية ومولدة  -أ 

 قديمة  -ب 

 ال اصل لها  -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 

 (مستشرقا )االستشراق هو طلب علوم الشرق ولغاتهم ويسمى من يقوم بذلك  )  عبارة .4

 :هي لـ ( استشراقا وجمعه مستشرقون وما ينجزونه يسمى  

 صاحب معجم متن اللغة  -أ 

 الفيروز ابادي  -ب 

 لسان العرب  -ج 

 كل ما سبق خطأ  -د 

 

 : خرج مصطلح االستشراق قبل  .5

 القرن السادس عشر -أ 

 القرن الثامن عشر -ب 

 القرن التاسع عشر -ج 

 القرن الحادي والعشرين مباشرة  -د 

 : االستشراق هو  .6

 طلب علوم الشرق  -أ 

 معرفة علوم الشرق  -ب 

 زيارة الشرق -ج 

 السياحة في الشرق -د 
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 : من يستحق لقب المستشرق في عرف احدهم هو الذي  .7

 يقتصر على معرفة لغات الشرق فقط  -أ 

 ال يقتصر على معرفة لغات الشرق فقط  -ب 

 يقبل علوم الشرق  -ج 

 ينقل علوم الشرق - د

 : كان انتشار االستشراق في اروبا على اوجه بعد .8

 عهد االضطهاد الديني  -أ 

 عهد االصالح الديني  -ب 

 اإلسالميةعهد الفتوحات  -ج 

 عهد الحروب الصليبية -د 

 : المراحل التي مر بها االستشراق تاريخيا بلغت  .9

 مرحلتين  -أ 

 اربعة مراحل -ب 

 ثالثة مراحل -ج 

 خمسة مراحل -د 

 : اظهر االستشراق عداوته لألمه االسالمية  .11

 اثناء الحروب الصليبية  -أ 

 بعد فشل الحروب الصليبية  -ب 

 قبل الحروب الصليبية  -ج 

 بعد نجاح الحروب الصليبية  -د 

 : كان االطالع على حضارات األمم و ثقافتها بالنسبة للمستشرقين  .11

 هدفا دفاعيا  -أ 

 هدفا صليبيا  -ب 

 و يسمى ايضا هدف موضوعي >>  هدفا علميا  -ج 

 هدفا عاما -د 
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 : اهداف االستشراق مبلغها  . 12

 ثالثة اهداف  -أ 

 خمسة اهداف -ب 

 هدفين  -ج 

 اهدافا كثيرة  -د 

 :كانت الحاجة إلى العلوم اإلسالمية  .13

 هدفا دفاعيا لالستشراق  -أ 

 هدفا صليبيا لالستشراق  -ب 

 هدفا علميا لالستشراق  -ج 

 هدفا قوميا لالستشراق  -د 

 : دائرة المعارف االسالمية  من  .14

 اشهر وسائل االستشراق  -أ 

 اكثر ما انتجه االستشراق موضوعية  -ب 

 اخطر اهداف االستشراق  -ج 

 االستشراق اخطر اثار  -د 

  : ضعفت عقائد المسلمين وكان ذلك من .15

  آثار اإلستشراق -أ 

 أسباب اإلستشراق -ب 

  وسائل اإلستشراق -ج 

 مراحل اإلستشراق -د 
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 : تعريف التنصير لغة مأخوذه من نصره أي  .1

 ادخله في النصرية  -أ 

 جعله نصريا  -ب 

 االجابتان أ و ب  -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 :التنصير لغة مأخوذه من نصره ومنه  .2

 َّل منفرين نما بعثتم مبشرين بشروا وَّل تنفروا يسرو وَّل تعسروا ) قوله  -أ 

 ( وميسرين َّل معسرين 

 . )يمجسانه أو ينصرانه، أو يهودانه فأبواه الفطرة؛ على يولد إال مولود من ما) قوله  -ب 

 (  وإلى الناس عامة خاصةحقاً  إليكمإني رسول َّللا  :هلل الذي َّل إله إَّل هوو)   قوله  -ج 

 جميع ما سبق  -د 

 : سميت النصرانية كذلك تسمية الى  .3

  التي ولد المسيح فيها مدينة الناصرة بفلسطين  -أ 

 النصرة والعزة  -ب 

 االجابتنا أ و ب  -ج 

 الشي مما سبق  -د 

 : موه المستشرقون لما سموا التنصير بالتبشير لـ  .4

 الخفاء غايتهم منه  -أ 

 اهمية التبشير  -ب 

 االجابتان أ و ب  -ج 

 ال شيء مما سبق  -د 

 : سمي التبشير مأخوذ من البشارة وهي الخبر الذي يفيد  .5

 النصر  -أ 

 التقدم  -ب 

 السرور  -ج 

 جميع ما سبق  -د 

 الخامسة  المحاضرة 
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  :النصرانية اسم لدين المسيحية وهو منسوب الى .6

 مدينة الناصرة في فلسطين -أ 

 المسيح عليه السالم  -ب 

 الناصر صالح الدين  -ج 

 مدينة المنصورة بمصر -د 

  :صالح الدين االيوبي على الصليبين في معركة انتصر  .7

 عين جالوت  -أ 

 الحطن  -ب 

 حطين  -ج 

 بيت المقدس  -د 

  :يعتبر الحقد الصليبي على االسالم و المسلمين من  .8

 بواعث التنصير  -أ 

 اهداف التنصير  -ب 

 غايات التنصير -ج 

 اثار التنصير  -د 

  :باعثا ,المبشرين بالنسبة العتماد الدول االستعمارية على جهودهم فإن لدى الرهبان و   .9

 سياسيا -أ 

 عسكريا  -ب 

 ثقافيا -ج 

 صليبيا  -د 

 (تحت جزئية الباعث السياسي) :من اثار التنصير في بالد المسلمين انه  .11

 كسر كل دعوه للوحدة االسالمية -أ 

 كسر كل بحث عن االسالم الحقيقي  -ب 

 ردع كل جهد لالستقالل  -ج 

 تشوية صورة القومية و الوطنية  -د 
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  :من  الوعظ العام في الكنائس يعتبر .11

 التنصير البسيط  -أ 

 التنصير المباشر -ب 

 التنصير غير المباشر -ج 

 التنصير البدائي  -د 

 : إضعاف والء كثير من المسلمين لدينهم كان من  .12

 اثار االستشراق  -أ 

 اثار التنصير -ب 

 وسائل التنصير  -ج 

 وسائل التغريب  -د 

 

والجزائر وتونس وجيبوتي بعد الحرب استعمرت مالي وتشاد والسنغال وموريتانيا والمغرب  .1

 :العالمية االولى اضافة اليها سوريا ولبنان 

 فرنسا  -أ 

 بريطانيا  -ب 

 روسيا  -ج 

 اسبانيا  -د 

 : استعمرت ليبيا وجزء من الصومال  .2

 فرنسا  -أ 

 بريطانيا  -ب 

 روسيا  -ج 

 الشيء مما سبق  -د 

 : أي العبارات التالية خطأ  .3

 ( االن انتهت الحروب الصليبية ) قال القائد العسكري للنبي في خطبته لما دخل القدس  -أ 

 عندما دخل الجنرال غورو دمشق طلب ان يدلوه على قبر صالح الدين االيوبي رحمه الله  -ب 

 استعمرت ايطاليا اندنوسيا  -ج 

 جميع ما سبق صحيح  -د 

 السادسة  المحاضرة 
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نشا عن التنافس بين الدول الغربية في السيطرة على المواقع االستراتجية ومناطق الثروات  .4

 : المعدنية والزراعية وبسط النفوذ على اكبر قدر من المساحة 

 هدف صليبي كنيسي  -أ 

 هدف سياسي  -ب 

 هدف اقتصادي  -ج 

 هدف عدائي  -د 

 

 : تعريف االستعمار لغة  .5

 فرض السيادة على االرض واستغاللها  - أ

 دول العرب على دول الشرق  سيطرة - ب

 مصالحهم لخدمة ذلك كل وتوجيه أهله على والسيادة العالم االسالمي وعلى خيراته  على االستيالء - ج

 ال شيء مما سبق  -د

 

 : تعريف االستعمار اصطالحا  .6

 على والسيادة على خيراته بقصد االستيالء العالم االسالمي  ايسيطرة دول الغرب على الشرق  -أ 

 مصالحهم لخدمة ذلك كل وتوجيه أهله

 فرض السيادة على االرض واستغاللها -ب 

 االجابتان أ و ب  -ج 

 الشيء مما سبق  -د 

 

 : أي العبارات التالية صحيحة  .7

أستطاعت الحروب الصليبية التي استمرت قرنين استنزاف جميع القوى البشرية و المادية في  - أ

 الشام ومصر 

 المسلمين أيدي من المقدسة اآلرض الستعادة قرنين طوال الصليبيون جهد)شتر( يقول - ب

 كلها الوسطى العصور في العهود وأروع ذلك أجل من الصليبية الحروب عهد فكان المتعصبين,

 قيادتها تولت أن اآلمة تلبث ولم خائبة, أعقابها على وارتدَّت بالفشل, الصليبية الحمالت وباءت -ج

 الغربي العسكري الغزو محاولة أخطار من اإلسالمي العالم حفظت التي العثمانية الدولة

 جميع ما سبق صحيح  -د
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 وجزءا من والسودان ومصر واليمن العربي الخليج وساحل الهندية القارة وشبه ماليزيا استعمرت .8

 واآلردن العراق إليها أضافت اآلولى العالمية الحرب وبعد ونيجيريا, وقبرص وأريتريا الصومال

 : وفلسطين

 فرنسا  -أ 

 بريطانيا  -ب 

 روسيا  -ج 

 اسبانيا  -د 

  :هي تعريف  )فرض السيادة على االرض و استغاللها(: عبارة  .9

 االستعمار اصطالحا -أ 

 االستعمار لغة  -ب 

 التغريب لغة -ج 

 االستشراق اصطالحا  -د 

  :بدأت شرارة الحروب الصليبية على المسلمين بنداء من  .11

 ان الثاني البابا اروب -أ 

 البابا بندكتوس السادس عشر -ب 

 الراهب جربرت  -ج 

 الراهب دي كريمون  -د 

  :دخل الجنرال غورو دمشق فوقف على قبر صالح الدين االيوبي قائال .11

 االن انتهت الحروب الصليبية  -أ 

 ها قد عدنا يا صالح الدين  -ب 

 الشرق لنا من جديد  -ج 

 سقط االسالم اليوم  -د 

  :بلغت اهداف االستعمار  .12

 اربعة اهداف  -أ 

 ثالثة اهداف  -ب 

 هدفان -ج 

 اهداف عديدة  -د 
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  :يعتبر إحياء النعرات القومية من  .13

 اثار االستعمار  -أ 

 دوافع االستعمار  -ب 

 وسائل االستعمار -ج 

 طرق االستعمار  -د 

 

 

 

 : كانت المرأة هدفا لدعاة التغريب الذين دعوا الى  .1

 سلخ المرأة عن دينها ومحاكمتها للمراة الغربية باسم تحرير المرأة  -أ 

 يادين التعليم والعمل الرجال االجانب في مخلع حجابها ومخالطة  -ب 

 إباحة زواجها بالكافر ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطالق وإيقاعه في المحاكم  -ج 

 جميع ما سبق صحيح  -د 

 

 : من أثار التغريب  .2

 كل في للغرب التبعية اإلسالم وتكريس بأحكام االلتزام ترك إلى ودفعه المسلم اعتقاد زعزعة -أ 

 وممارساتهم المسلمين توجهات

 اإلسالمية الوحدة نحو العمل إعاقة  اإلسالمية و الشريعة تطبيق منع -ب 

 مكانها وقيمه الغرب عادات بعض وإحالل وقيمه اإلسالمي المجتمع عادات بعض إلغاء -ج 

 ق جميع ما سب -د 

  :هي تعريف( إعادة صياغة ثقافة العالم اإلسالمي وفق ثقافة الغرب و حضارته : )عبارة  .3

 التنصير لغة -أ 

 التغريب اصطالحا -ب 

 التنصير لغة و اصطالحا -ج 

 ليس تعريفا للتغريب  -د 

 

 السابعة  المحاضرة 
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  :ظهر التأثر بمظاهر الحضارة الغربية في  .4

 اوائل الدولة العثمانية -أ 

 اواخر الدولة العثمانية -ب 

 بداية االستعمار االوربي -ج 

 نهاية الحروب الصليبية -د 

 :من طرق التغريب التي نهجها نشر افكاره وحمل الناس على تبني مفاهيمه .5

 الترويع و التقتيل -أ 

 إنشاء مدارس االرساليات التنصيرية  -ب 

 بث الفرقة بين المسلمين  -ج 

 الترويج للفكر الغربي  -د 

 

  :من اوائل من اتصل باالرساليات .6

 العثمانيون -أ 

 نصارى الشام  -ب 

 العرب  -ج 

 المغاربه -د 

 

  :هم ,المسلمين باللغة العربية لتنقطع صلتهم بالقران الكريم جهلوا .7

 المنصرون -أ 

 المغربون -ب 

 االستعمار -ج 

 المستشرقون  -د 

 

  :وهذا من , يقوم المغربون بتقديم الخبرة و المشورة  .8

 وسائل التغريب المباشر -أ 

 وسائل التغريب غير المباشر -ب 

 اهداف التغريب -ج 

 اثار التغريب  -د 
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المدنية التي جهلوا المسلمين بدينهم و رفعوا من شأن الفسلفة الغربية عبر تأسيس المدارس  .9

  :وهذا من,

 وسائل التغريب المباشرة -أ 

 وسائل التغريب غير المباشر -ب 

 اهداف التغريب -ج 

 اثار التغريب  -د 

 : كانت المرأه المسلمة على رأس اولويات التغريب بدعوى  .11

 تحريرها -أ 

 ضعف شخصيتها -ب 

 قلة خبرتها -ج 

 حرمتها  -د 

  :وهذا من , تكرست التبعية للغرب في توجهات المسلمين و ممارساتهم  .11

 اثار التغريب -أ 

 عناصر العولمة -ب 

 مقومات االستعمار  -ج 

 مراحل التبعية  -د 

 

 

 ( : العولمة ) نشا النظام الجديد  .1

 بعد الحرب العالمية التانية  -أ 

 بعد انهاء الحروب الصليبية  -ب 

 بعد انهاء الحرب الباردة بين القطبين امريكا واالتحاد السوفيتي  -ج 

 الشيء مما سبق  -د 

 

 

 

 الثامنة  المحاضرة 
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 : أي العبارات التالية خطأ  .2

ليس القبول المطلق للعولمة أو رفضها جملة صحيحا النه مناف للحكمة ويعرض الشعوب  -أ 

 االسالمية لضرر اكبر 

يتعين على المسلمين رفض االنسياق مع العولمة فيما يتعارض مع دينهم وهوية امتهم واثبات  -ب 

 خصوصيتها 

قه الحضارة الغربية وعلى تقه واحدة هي بوتالعولمة التستهدف صهر االمم والمجتمعات في بو -ج 

 الخصوص الحضارة االمريكية 

وى العناصر المؤثرة في قلوب ان استثمار المسلمين لما يمتلكونه من عقيدة صحيحة لهو اق -د 

 المجتمعات والشعوب

 

 : من اهم الظواهر الفكرية واالجتماعية التي تعاني منها شعوب العامة  .3

 الخواء الروحي المفتشي بين الناس وطغيان المادية المتسلطة  -أ 

 انتشار االمراض الفتاكة الناشئة من فساد االخالق وغياب القيم  -ب 

 رواج المخدرات بين االفراد وابتذال الجنس  -ج 

 جميع ما سبق  -د 

 

  :هذا تعريف ( مشتق من الفعل عولم من العالم )  .4

 العالمية لغة -أ 

 العولمة لغة -ب 

 العالمية اصطالحا -ج 

 العولمة اصطالحا  -د 

 

  :مرادفات ل: لمة من مرادفات العو  .5

 العدالة والكوكبة  -أ 

 الكوكبه و الحداثه ايضا من مرادفاتها>>        الكونية الشاملة  -ب 

 الخياران السابقان  -ج 

 االستعمار  -د 
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  :هي تعريف )تحويل العالم الى قرية واحدة يتحكم فيها رأسمالي واحد (: عبارة  .6

 النظام العالمي  -أ 

 النظام الرأسمالي -ب 

 العولمة  -ج 

 االستعمار  -د 

  :تعتبر العولمة حديثة  .7

 قديمة عمليا حديثة اصطالحا -أ 

 قديمة نظريا -ب 

 جديدة عمليا قديمه اصطالحا  -ج 

 جديدة نظريا -د 

  :تعتبر الثورة التقنية من  .8

 اهداف العولمة -أ 

 دوافع العولمة -ب 

 نتائج العولمة -ج 

 اثار العولمة -د 

 : تعتبر الشركات متعددة الجنسيات من   .9

 اهداف العولمة -أ 

 دوافع العولمة -ب 

 نتائج العولمة -ج 

 اثار العولمة -د 

هذا ,( كونية شاملة تغطي مختلف جوانب النشاط االنساني  ثقافةتطمح العولمة إلى صياغة ) .11

  :تعريف

 العولمة الثقافية  -أ 

 العولمة الشاملة  -ب 

 العولمة الكونية  -ج 

 العولمة االنسانية  -د 
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  :السعي الى التذويب الكلي أو الجزئي للهوية الثقافية هو من  . 11

 تعريفات العولمة  -أ 

 تعريفات العولمة الثقافية  -ب 

 الثقافيةمعالم العولمة  -ج 

 بواعث العولمة الثقافية -د 

 

 

 : الجدال لغة  .1

 الرجوع عن الشيء الى الشيء  -أ 

 المراجعة في الكالم  -ب 

 من جدل الحبل اذا فتله  -ج 

 جميع ما سبق صحيح  -د 

 

 

 

 وماله ودمه وعقله دينه في بغيا على اإلنسان دول أو جماعات أو أفراد يمارسه الذي العدوان .1

 : هذا تعريف  وعرضه

 االرهاب حسب مجمع الفقه االسالمي  -أ 

 االرهاب حسب عصبت االمم  -ب 

 التطرف  -ج 

 الجهاد حسب منظمة االمم المتحدة  -د 

العدوان الذي يمارسه افراد او جماعات أو دول بغيا على االنسان في دينه ) يعرف االرهاب بأنه  .2

  :ل بمن ق, ( و عقله و ماله و عرضه 

 الفقه االسالميمجمع  -أ 

 وزراء الداخلية العرب -ب 

 هيئة كبار العلماء -ج 

 منظمة االمم المتحدة  -د 

 التاسعة  المحاضرة 

 العاشرة  المحاضرة 
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 : االرهاب من وجهة نظر االسالم   .3

 طريق للجهاد -أ 

 نوع من الظلم  -ب 

 ظاهرة حديثة  -ج 

 ظاهرة معقدة  -د 

 : تقوم عالقة المسلم بالمخالف له في الدين مالم يعلن عداوته على اساس  .4

 البر و القسط -أ 

 المعاداة و الحرابة  -ب 

 الجهاد المستمر -ج 

 التكافل  -د 

 

 

 : تعريف العصبية لغة  .1

 من عصب القوم به عصبا أي اجتمعو حوله  -أ 

 المحاماة والمدافعة عمن يلزمك امره وتلزمه لغرض  -ب 

رابطة استعالء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمايز بين الناس على اساس اللون  -ج 

 اوالنسب او الثورة او الجاه 

 االجابتان أ و ب  -د 

 

 : ظهرت اليوم اثار العنصرية في استعالء الجنس االبيض على االسود في صور مختلفة وراء  .2

 السياسات العنصرية  -أ 

 اساليب التعامل المهنية  -ب 

 االتفاقيات المجحفة في حق اقتصاد الشعوب الملونة والسوداء  -ج 

 جميع ما سبق صحيح  -د 

 

 

 

 

 عشرالحادية المحاضرة 
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 عصبته, الرجل وقوم لها, يقومون جامعة تجمعهم الناس, من الجماعة وهم القوم, من) عبارة  .3

 :هي تعريف (  وينصرونه له, يتعصبون الذين قومه أو أبيه, من أقاربه وهم

 القومية في اللغة  -أ 

 القومية في االصطالح  -ب 

 علم االجتماع  -ج 

 القومي في العرف  -د 

 : هي تعريف ( تجمعهم جامعة يقومون لها ,وهم الجماعة من الناس , من القوم : ) عبارة  .4

 القومية اللغة  -أ 

 القومية في االصطالح -ب 

 علم االجتماع  -ج 

 العرف -د 

 : هي تعريف ( و االعتزاز بها, شعور لدى جماعة باالنتماء الى آصرة القوم او العنصر : )عبارة   .5

 القومية اللغة  -أ 

 االصطالحالقومية في  -ب 

 علم االجتماع  -ج 

 القومي في العرف  -د 

 

 

 : يعتبر ابو االسود الدولي  .1

 اول من عمل بالتصحيح والتضعيف -أ 

 اول من اسس دراسة لغوية عن العرب  -ب 

 اخو الصحابة موتا  -ج 

 من مشاهير علماء القرن العشرين  -د 

 

 

 الثانية عشر المحاضرة 
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 : اول من اسس دراسة لغوية عن العرب هو   .2

 الدؤلياسد  -أ 

 ابو االسود الدؤلي -ب 

 الخليل بن احمد الفراهيدي -ج 

 سيبويه -د 

 

 

 اليوجد في الترمين أي سؤال 

 

 

 : تعتبر محاولة الجري الدائم وراء النموذج الغربي  .1

 من اهم اسباب تخلف االمة االسالمية  -أ 

 امرا حسنا  -ب 

 عجزا في النموذج االسالمي -ج 

 انتماء للقيم  -د 

 

  :من أهم اسباب تخلف االمه االسالمية   .2

 الجري وراء التراث االسالمي القديم  -أ 

 الجري وراء النموذج الغربي  -ب 

 عجز النموذج االسالمي  -ج 

 كثرة االزمات المحيطة  -د 

 

 

 الثالثة عشرالمحاضرة 

 الرابعه عشر المحاضرة 
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 اال نموذجين فقط واسالتو واضحة ومباشرة جزاء الله الف خير الجزاء الدكتور ماله

 اخطأت فمن نفسي ومن الشيطانان اصبت فهو من الله وان 

 دعواتكم 

 

 الله يسعدها ويوفقها يارب خاص لجنونشكر 

 اللي كتبتواسلتها ساعدتني كثير وملفها الرائع 

 بظهر الغيب صادقة كل ما اتمنى دعوه 

 ان  ةولوالدتي الغالي و لوالدي رحمة الله عليه

 ولكل من ساهم وساعديحفظها لي 

 امنياتي لكم كل التوفيق والنجاح 

 الوردة الخجولة 

 

 


