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 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،
 أسعد اهلل أوقاتكم بكل خير و

محمود أحمد صالح . د ىـ1436الفصل األول لعام  قضايا ثقافية معاصرة: اختبار أسئلة
 :بعينو أو فئة اجتماعية بعينها مجتمع  لفكرية والعاطفية التي تميزجميع السمات الروحّية والمادية وا ىي .1

 تفسري الوجود  (1)
 القيم  تعريف (2)
 تعريف النظم (3)
 تعريف الثقافة (4)

 أي الخيارات التالية خطأ ؟ .2
 . اإلنسانيةبصفتو  اإلنسانهتم  إنسانيةإن القضايا الثقافية قضايا  (1)
 .بل ىي بناء متكاملعناصر الثقافة متداخلة وليست عناصر مفصولة عن بعضها البعض  (2)
 .نظرية بل الثقافة حياة مجاعية وواقع فكري وسلوكي يتحرك بو الناس  معارفالثقافة ليست  (3)
 .الثقافة دتيز فردي إن (4)

 :تشمل الثقافة  .3
 .الفنون واآلداب وطرائق احلياة (1)
 .احلقوق األساسية لإلنسان (2)
 .القيم والتقاليد وادلعتقداتنظم  (3)
 .مجيع ما سبق (4)

 :الثقافة بمجموعها تمثل  إن .4
 .دتيزاً للمجتمع أو لألمة عن اجملتمعات واألمم األخرى (1)
 .تغرياً للمجتمع أو لألمة عن اجملتمعات واألمم األخرى (2)
 .تعدداً للمجتمع أو لألمة عن اجملتمعات واألمم األخرى (3)
 .اجملتمعات واألمم األخرىختلفاً للمجتمع أو لألمة عن  (4)

 :عناصر الثقافة  .5
 .ثالثة عناصر أساسية تفسري الوجود والقيم والنظم (1)
 .عنصرين فقط القيم والنظم  (2)
 .عنصر واحد فقط الوجود (3)
 .مجيع ما سبق خطأ (4)

ااَو عَولَوى اللَّم : )قولة تعالى  .6 لِل َو جَوعَولْلنَواكُكمْل أُكمَّمًة وَوسَوطًا لِلتَوكُكووُكوا  ُكهَودَو سمة مل سمات (  كُكمْل  َوهِليًداعَولْلي ااِل وَويَوكُكونَو الرَّمسُكولُك وَوكَو َو
 :اإلسالميةاألمة 
 .العادلية  (1)
 .الوسطية (2)
 (.2)و ( 1) اإلجابتان (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)
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والمرسليل، وجعل  األوبيااميزه بها عل جميع  بخصائص لممحمدأ صلى اهلل عليو وااقد خص اهلل جل جاللو : ) مقولة  .7
وجعلهم وسطاً عدالً خياراً ... للناا  أخرجتأمتو خير أمة  جعل كماأفضل  رعة، وأكمل منهاج مبيل ،   رعة ومنهاجاً 

 :ىي لـ ( 
 ابن القيم رمحو اهلل  (1)
 .رمحو اهللابن تيمية  (2)
 .أمحد بن حنبل رمحو اهلل  (3)
 .الشافعي رمحو اهلل  (4)

 :الوسطية  .8
 .مسة من مسات األمة (1)
 .يتنازع العديد من األطراف ، منهم اجلايف وادلغايل (2)
 .لتمرير بعض ادلفاىيم اخلطأ ، وتلبس احلق بالباطل أحياناً خدم تست (3)
 .مجيع ما سبق صحيح (4)

 :المقصود بمفهوم الوسطية  .9
 .ىذه األمة آخر األممأهنا ملتقى الطرفني دائماً ألن  (1)
 .أن ىذه األمة أمة خيار عدول (2)
 (.2)و( 1)اإلجابتان  (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

الوسطية حالة محمودة تدفع صاحبها لاللتزام بهدي االسالم دون اوحراف عنو ، أو تغيير فيو ، بل تستقي الهدي ) .10
 (وتحقق عمارة األرض بوحداوية اهلل ،وتنشر الخير،العدل بيل الناا ة وتقيم الصادق مل النبع الصافي لتجعل االمة عادل

 .عبارة صحيحة  (1)
 .عبارة خاطئة  (2)
 .عبارة ركيكة (3)
 .عبارة غري مفهومة (4)

 :في مجال اإلعتقاد وجد اإلسالم وسطاً بيل  .11
كذبوىم واهتموىم وصبوا عليهم  الذينأو البنوة لإللو وبني  اإللوىيةإىل مرتبة  رفعوىمللذين يقدسون األنبياء حىت ا (1)

 العذاب كؤوس
 .وبني الذين جعلوه أسري جربية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية اإلنسانالذين يؤذّلون  (2)
 (.2)و ( 1)اإلجابتان  (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 :العالم في اللغة .12
 .اخللق كلو (1)
 .كل ما حواه بطن الفلك  (2)
 .اخللق كعامل احليوان وعامل النبات وغريىاكل صنف من أصناف  (3)
 .مجيع ما سبق صحيح (4)
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 وال مكان ، فهي تخاطب كل األمم وكل األجناا وكل الشعوب وكلغير محدودة بعصر وال جيل  اإلسالمرسالة  إن .13
 .الطبقات وىي ىداية رب الناا لكل الناا ورحمة اهلل لكل عباد اهلل 

 .الوسطية  مفهوم (1)
 .مفهوم العادلية (2)
 .مفهوم الًتابط (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

مَوًة لِللْلعَوالَومِليلَو : )قولو  تعالى  .14 يًرا وَووَو ِليًرا: ) وقولة تعالى (. وَومَوا أَورْلسَولْلنَواكَو إِلالَّم رَوحْل  (.وَومَوا أَورْلسَولْلنَواكَو إِلال كَوافَّمًة لِللنَّمااِل بَوشِل
 .مفهوم الوسطية  (1)
 .مفهوم العادلية (2)
 .العادلية إىلآخر وإحدامها يشري إىل الوسطية  (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 :جاا التشريع االسالمي  امالً كامالً  .15
 .سلتصاً بالزمان دون ادلكان (1)
 .دون الزمان بادلكانسلتصاً  (2)
 .سلتصاً بالزمان وادلكان (3)
 .ال خيتص بزمان وال مكان (4)

 :يستند مفهوم عالمية االسالم إلى  .16
 .نصوص القران الكرمي فقط  (1)
 .نصوص السنة النبوية فقط (2)
 .نصوص القرآن والسنة  (3)
 .العقل (4)

 :مل االدلة على عالمية االسالم مل القران الكريم  .17
 .)تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيرًا: ) قولو تعاىل  (1)
 (.َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُمونَ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ  : )قولو تعاىل (2)
يًعا: )قولو تعاىل (3)  ( .ُقْل يَا أَيّ َها النَّاس ِإِّني َرُسول اللَّو إِلَْيُكْم مجَِ
 .مجيع ما سبق (4)

 :مل االدلة على عالمية االسالم مل القران الكريم  .18
َر اإِلْسالِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُو وَ : )قولو تعاىل (1) ِإْن ُىَو ِإالَّ ذِْكٌر : )وقولو تعاىل(. ُىَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ َوَمْن يَ ْبَتِ  َغي ْ

 (.ليْلَعاَلِمنيَ 
بِاذْلَُدى َوِدين احلَّْق لُِيْظِهرُه  َرسُولوأَْرَسَل ُىَو الَِّذي : )وقولو تعاىل( . َوأُوِحَي ِإيَلَّ َىَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذرَُكْم بِوِ : )وقولو تعاىل (2)

ين ُكّلو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ  َعَلى  (.الدي
 .ما سبق مجيع (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)
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 :مل الوجوه الدالو على عالمية اإلسالم  .19
 .دعوة غري العرب/ االدلة الصرحية من القرآن الكرمي  (1)
 .عادلية القرآنيةالتشريعات / خطابات القرآن ونداءات العامة   (2)
 .بني الناساإلسالم ينبذ أي مقومات للفرقة  (3)
 .مجيع ما سبق (4)

 :منح اإلسالم ىوية جديدة لإلوسان قائمة على  .20
 .أسس عرقية (1)
 .أسس لونية (2)
 .أساس االعًتاف باإلنسان (3)
 .مجيع ما سبق (4)

 :أي العبارات التالية خطأ .21
ىو ىدف علمي لدراسة بال  البعض يف ذم االستشراق وكل ما ديت اليو بصلة ، بينما يرى البعض أن االستشراق إمنا  (1)

 الشرق
شراق  ىي احلضارة وذلك ألن احلضارة الغربية اليت نشأ فيها اإلستشغل اإلستشراق حيزاً كبرياً يف الكتابات العربية  (2)

 .ر احلاضر صالغالبة يف الع
 .كتب ادلستشرقون يف شىت القضايا اإلسالمية ابتداًء من القرآن وتفسري السنة والتاريخ اإلسالمي واللغة العربية وآداهبا (3)
 .اإلستشراق ما ىو إال السياحة يف الشرق (4)

 :أصل كلمة اإلستشراق  .22
 .من طلب الشرق (1)
 .اءتثالثة حروف ىي األلف والسني وال مث أضيف إليها[ شرق]مأخوذة من كلمة  (2)
 .من زيارة الشرق (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 :كلمة االستشراق كلمة مشتقة  .23
 .موّلدة وعصرية (1)
 .قددية (2)
 .ال أصل ذلا  (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 وما، وجمعو مستشرقون ( مستشرقاً )ىو طلب علوم الشرق ولغاتهم ،ويسمى مل يقوم ب ل  :االستشراق : )عبارة  .24
 :ىي لـ( ينجزووو يسمى استشراقاً 

 .صاحب معجم منت اللغة  (1)
 .الفريوزبادي (2)
 .لسان العرب (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)
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 :خرج مصطلح اإلستشراق قبل .25
 .القرن السادس عشر (1)
 .القرن الثامن عشر (2)
 .القرن التاسع عشر (3)
 .القرن احلادي والعشرين مباشرة (4)

 :وّصره؛ أي : تعريف التنصير لغًة مأخوذة مل  .26
 .أدخلو يف النصرانية (1)
 .جعلو نصرانياً  (2)
 (.2)و( 1)اإلجابتان  (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 :وّصره؛ ومنو : مل  مأخوذةالتنصير لغًة   .27
 (.وال تنّفروا،إمنا بعثتم ميّسرين ومل تبعثوا معّسرين،وبّشروا تعّسروا يّسروا وال : ) قولو صلى اهلل عليو وسلم (1)
 (.ما من مولود إال يولد على الفطرة،فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ديجسانو: ) قولو صلى اهلل عليو وسلم (2)
 (.واهلل الذي ال إلو إال ىو إِّن رسول اهلل إليكم خاصة وإىل الناس عامة: )قولو صلى اهلل عليو وسلم (3)
 .مجيع ما سبق (4)

 :سميت النصراوية ك ل  وسبة إلى  .28
 .مدينة الناصرة بفلسطني اليت ولد هبا ادلسيح عليو السالم (1)
 .النصر والعزة (2)
 ( 2)و ( 1)اإلجابتان  (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 :مّوه المستشرقيل لما سّموا التنصير بالتبشير لـ  .29
 .إخفاء غايتهم منو  (1)
 .أمهية التبشري (2)
 ( 2)و ( 1)اإلجابتان  (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 : يفيدمل البشارة ؛ وىي الخبر ال ي ى التبشير مأخوذة مسمّ  .30
 .النصر (1)
 .التقدم  (2)
 .السرور (3)
 .مجيع ما سبق (4)

 :تعريف اإلستعمار لغًة  .31
 .فرض السيادة على األرض واستغالذلا  (1)
 .سيطرة دول الشرق على دول الغرب (2)
 .ذلك خلدمة مصاحلهم  ه والسيادة على أىلو وتوجيو كلاإلستيالء على العامل االسالمي وعلى خريات (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)
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 :تعريف اإلستعمار اصطالحاً  .32
لو وتوجيو ه والسيادة على أهسيطرة دول الغرب على دول الشرق؛ أي العامل االسالمي بقصد االستيالء على خريات (1)

 .ذلك خلدمة مصاحلهم كل
 .فرض السيادة على األرض واستغالذلا  (2)
 ( .2)و ( 1)اإلجابتان  (3)
 .سبق ال شيء شلا (4)

 :أي العبارات التالية صحيحة  .33
 .احلروب الصليبية اليت استمرت قرنني استنزاف مجيع القوى البشرية وادلادية يف الشام ومصر استطاعت (1)
من أيدي ادلسلمني ادلتعصبني، فكان عهد جهد الصليبيني طوال قرنني الستعادة األرض ادلقدسة ( : ) شًت)يقول  (2)

 (.يف العصور الوسطى كلها احلروب الصليبية أروع العهود 
اليت  باءت احلمالت الصليبية بالفشل، وارتدت على أعقاهبا خائبة، ومل تلبث األمة أن تولت قيادهتا الدولة العثمانية (3)

 .العسكري الغريب أخطار زلاولة الغزوحفظت العامل االسالمي من 
 .مجيع ما سبق صحيح (4)

ليج العربي واليمل ومصر والسودان وجزااً مل الصومال وأريتريا استعمرت ماليزيا و بو القارة الهنديو وساحل الخ .34
 :العالمية األولى أضافت إليها العراق واألردن وفلسطيل وقبرص وويجيريا ، وبعد الحرب

 .فرنسا (1)
 .بريطانيا (2)
 .روسيا (3)
 .إسبانيا (4)

 العالمية األولى أضافتاستعمرت مالي وتشاد والسنغال وموريتاويا والمغرب والجزائر وتووس وجيبوتي ،وبعد الحرب  .35
 :إليها سوريا ولبنان 

 .فرنسا (1)
 .بريطانيا (2)
 .روسيا (3)
 .إسبانيا (4)

 : استعمرت ليبيا وجرااً مل الصومال .36
 .فرنسا (1)
 .بريطانيا (2)
 .روسيا (3)
 .ال شيء شلا سبق (4)

 أي العبارات التالية خطأ ؟ .37
 (.اآلن انتهت احلروب الصليبية : ) قال القائد العسكري اللنيب يف خطبتو دلا دخل القدس  (1)
 .عندما دخل اجلنرال غورو دمشق طلب أن يدلوه على قرب صالح الدين األيويب رمحو اهلل  (2)
 .استعمرت إيطاليا اندونيسيا  (3)
 .مجيع ما سبق صحيح (4)
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وشأ عل التنافس بيل الدول الغربية في السيطرة على المواقع االستراتيجية ومناطق الثروات المعدوي و الزراعية وبسط  .38
 :ر مل المساحة النفوذ على أكبر قد

 .للكنيسة صلييبىدف  (1)
 .ىدف سياسي (2)
 .ىدف اقتصادي  (3)
 .ىدف عدائي (4)

 :كاوت المرأة ىدفاً لدعاة التغريب ال يل دعوا إلى  .39
 .سلخ ادلرأة عن دينها وزلاكاة ادلرأة الغربية بإسم حترير ادلرأة  (1)
 .خلع حجاهبا وسلالطة الرجال األجانب يف ميادين التعليم والعمل (2)
 .بالكفار ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطالق وإيقاعو يف احملاكم إباحة زواجها  (3)
 .سبق مامجيع  (4)

 :مل آثار التغريب  .40
وتكريس التبعية للغرب يف كل توجهات ادلسلمني  اإلسالمبأحكام  االلتزامزعزعة اعتقاد ادلسلم ودفعو إىل ترك  (1)

 .وشلارساهتم 
 .اإلسالمية  منع تطبيق الشريعة االسالمية وإعاقة العمل حنو الوحدة (2)
 .إلغاء بعض عادات اجملتمع اإلسالمي وقيمو وإحالل بعض عادات الغرب وقيمو مكاهنا  (3)
 .مجيع ما سبق (4)

 (:العولمة)وشأ النظام الجديد  .41
 .بعد احلرب العادلية الثانية (1)
 .بعد إنتهاء احلروب الصليبية (2)
 .بعد إنتهاء احلرب الباردة بني القطبني أمريكا واالحتاد السوفيييت (3)
 .شيء شلا سبقال  (4)

 :الجدال لغًة  .42
 .الرجوع عن الشيء اىل الشيء (1)
 .ادلراجعة يف الكالم (2)
 .من جدل احلبل إذا فتلو (3)
 .مجيع ما سبق (4)

 :تعريف العصبية لغةً  .43
 .اجتمعوا حولو: من عصب القوم بو عصباً ؛ أي  (1)
 .ن يلزمك أمره ، وتلزمو لغرضاحملاماة وادلدافعة عمّ  (2)
الطبقي والعنصري والتمايز بني الناس على أساس اللون أو النسب أو الثروة أو رابطة استعالء تقوم على التعصب  (3)

 .اجلاه
 ( .2)و ( 1)االجابتان  (4)
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 ؛ ى ا(العدوان ال ي يمارسو أفراد أو جماعات أو دول بغياً على اإلوسان في دينو وعقلو ودمو ومالو وعرضو) :ىو .44
 :تعريف 
 .االرىاب حسب رلمع الفقو االسالمي  (1)
 .حسب عصبة االمم االرىاب  (2)
 .التطرف (3)
 .اجلهاد حسب منظمة االمم ادلتحدة (4)

 :يعتبر أبو األسود الدؤلي  .45
 .أول من عمل بالتصحيح والتضعيف (1)
 .أول من أسس دراسة لغوية عن العرب (2)
 .آخر الصحابة موتاً  (3)
 .من مشاىري علماء القرن العشرين (4)

 :في صورة مختفية وراا ظهرت اليوم آثار العنصرية في استعالا الجنس االبيض على االسود .46
 .السياسة العنصرية (1)
 .أساليب التعامل ادلهينة (2)
 .االتفاقات اجملحفة يف حق اقتصاد الشعوب ادللونة والسوداء (3)
 .مجيع ما سبق صحيح (4)

 أي العبارات التالية خطأ ؟ .47
 .لضرر أكرب اإلسالميةليس القبول ادلطلق للعودلة أو رفضها مجلة صحيحة ألنو مناٍف للحكمة ، ويعرض الشعوب  (1)
 .واثبات خصوصيتها أمتهموىوية  دينهم يتعارضفيما  العودلةادلسلمني رفض االنسياق مع يتعني على  (2)
واجملتمعات يف بوتقة واحده ىي بوتقة احلضارة الغربية وعلى اخلصوص احلضارة  األممالعودلة ال تستهدف صهر  (3)

 .األمريكية
 .صحيحة ذلو أقوى العناصر ادلؤثرة يف قلوب اجملتمعات والشعوب  عقيدةر ادلسلمني دلا ديتلكونو من ان استثما (4)

 :مل أىم الظواىر الفكرية واالجتماعية التي تعاوي منها  عوب العالم  .48
 .اخلواء الروحي ادلتفشي بني الناس وطغيان ادلادة ادلتسلطة (1)
 .وغياب القيم  األخالقالفتاكة الناشئة من فساد  األمراضانتشار  (2)
 .، وابتذال اجلنس  األفرادبني  ادلخدراترواج  (3)
 .مجيع ما سبق (4)

مل القوم ، وىم الجماعة مل الناا، تجمعهم جامعة يقومون لها ،وقوم الرجل عصبتو ،وىم أقاربو مل أبيو، : ) عبارة  .49
 :ىي تعريف ( أو قومو ال يل يتعصبون لو ، وينصرووو

 .القومية لغةً  (1)
 .القومية يف االصطالح (2)
 .االجتماععلم  (3)
 .القومي يف العرف (4)

 :تعتبر محاولة الجري الدائم وراا النموذج الغربي   .50
 . اإلسالميةمن أىم أسباب ختلف األمة  (1)
 .أمراً حسناً  (2)
 . اإلسالميعجزاً يف النموذج  (3)
. انتماء للقيم  (4)


