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 توضيحات : 
هــو % أن هــ ا 8>ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االخطاء لكـ  ذبا وجـدخ خطـاء لدر ال س طاع بال عاون مم القروي ن الف وحاولكالد يكون هكاك اخطاء ألنه جهد بشري  -

 . أت كل تك يهن

  مقرر : اس ئةلحل 

 قضااي ثقافية معارصة
ىل الفصل  4141من (  ثالث فصول)  لــ  ه 4141/4141 الثاينا 

 صفحة  72،، عدد الصفحات :  سؤال 051عدد الاس ئةل : 
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 ه 5341/  5341(  الفصل الثاني)  قطاٜا ثكاف١ٝ َعاصس٠اختبار  أسئلة  
 

 
 

 أْٗا َطًب يدٜ٘ .......... : -أٟ إْطإ  -ٖٞ تًو اإلداب١ اييت ٜػعس اإلْطإ  .1
 (التمهيدية  المحاضرة )                     تفسير الوجود   -
 تعريف القيم  -
 تعريف النظم -
 تعريف الثقافة  -

 

 : عسٜفات يٝظ تعسٜفّا يًكِٝ ، ٖٛ .......... ٚاسد َٔ ٖرٙ ايت .2
 المعايير التي يتعامل معها اإلنسان في الحياة مثل العدل ، الصدق ، الوفاء -
 الُمثل التي تتميز بها الحياة اإلنسانية عن الحياة الحيوانية  -
 (التمهيدية  المحاضرة )                              اإلجابة التي يشعر اإلنسان أنها مطلب لديو -
 القواعد التي يقيم الناس عليها حياتهم ليرتفعوا بها عن الحياة الحيوانية -

 

 :أْٛاع ايكِٝ ٖٞ ..........  .3
 نوعان اثنان ىما قيم فكرية وقيم الخير  -
 نوعان اثنان ىما قيم فكرية وقيم الجمال -
 (التمهيدية  المحاضرة )                     ثالث أنواع ، ىي قيم فكرية وقيم الخير وقيم الجمال -
 نوعان اثنان ىما قيم الخير وقيم الجمال  -

 

عباد٠ ............... ايكٛاْني أٚ ايتعايِٝ ٚا٭عساف ٚايتكايٝد أٚ ايػعا٥س اييت ميازضٗا اإلْطإ يف سٝات٘ ، ضٛا٤ ايًصٝك١ باإلْطإ ) اي .4
 :(  ا٭خ٬م ( أٚ َا دْٚٗا ) ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ ، اإلع١َٝ٬ ، اإلداز١ٜ

 تفسير الوجود  -
 تعريف القيم  -
 (التمهيدية  المحاضرة )                     تعريف النظم -
 تعريف الثقافة -

 

أٚ  .......... ٖٞ املٛضٛعات أٚ املطا٥ٌ أٚ املػه٬ت اييت تجريٖا بعض دٛاْب ايجكاف١ أٚ عٓاصسٖا ، أَا َا ٜتعًل َٓٗا بايٛدٛد أٚ بايكِٝ .5
  : بايٓعِ

 (التمهيدية  المحاضرة )                     ثقافية المعاصرةمعنى القضايا ال -
 تعريف عناصر الثقافة -
 الوسطية -
 اإلرىاب  -

 KFUأبٛ فٝصٌ تٓطٝل :       ،، ،       ٜصٜد ا٭مسسٟ  : نتاب١ ٚتصشٝح

 



             
   KFUتنسيل :  أبو فيصل              ،،،             ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،            حممود صاحلد/   قضايا ثكافية معاصرة      2

 

  : ع٬ق١ ايجكاف١ باإلْطإ ........... .6
 ليس لها دور في تشكيل شخصية اإلنسان -
 (ة التمهيدي المحاضرة )                     من خالل عناصر تشكل شخصية اإلنسان وتبني ثقافتو   -
 عنصران فقط من عناصر الثقافة ، ىما اللذان يشكالن شخصية اإلنسان  -
 عنصر واحد فقط من عناصر الثقافة يشكل شخصية اإلنسان ، وال عالقة لغير ىذا العنصر  -
ٍُ َع { قٛي٘  .7 َٕ ايسَُٓضٛ َُٜهٛ َٚ َٓٓاِع  ََٗدا٤َ َع٢ًَ اي ََٚضطّا ٔيَتُهُْٛٛا ُغ  ١ََّٓ ِِ ُأ َٓاُن ًِ ِٗٝدّاََٚنَرٔيَو َدَع ِِ َغ ُِٝه  : ٜػري إىل } ًَ
 ( 1 المحاضرة )                     الوسطية بمعنى الخيرية -
 الوسطية بمعنى البعد عن االنحراف  -
 أىمية الشهادة  -
 عالمية اإلسالم  -
 : أغاز ايكسإ ايهسِٜ إىل ايٛضط١ٝ اييت ٖٞ مبع٢ٓ اشبري١ٜ يف .......... .8
 ( 1 المحاضرة )                     يةآيتين من خمس آيات نصت على لفظ الوسط -
 آيتين من سبع آيات نصت على لفظ الوسطية -
 ثالث من تسع آيات نصت على لفظ الوسطية -
 ثالث من خمس آيات نصت على لفظ الوسطية -
،  ، ٚأصًٞ ٚأزقد أفطسأَا ٚاهلل إْٞ ٭خػانِ هلل ٚأتكانِ ي٘ يهين أصّٛ ٚ [ يًج٬ث١ ايسٖط سني تكايُٓٛا عبادت٘  دا٤ يف سدٜح ايٓيب  .9

  :ٚاملكصٛد ٖٛ  ] ٚأتصٚز ايٓطا٤ فُٔ زغب عٔ ضٓيت فًٝظ َين
 الوسطية بمعنى الخيرية -
 الوسطية بمعنى البعد عن الشطط واالنحراف واللغو  -
 ( 1 المحاضرة )                     الوسطية بمعنى أعدل األحوال   -
 تقليل العبادة -
بايُٓط ا٭ٚضط ، فأيٝ٘ ٜٓصٍ ايعايٞ ، ٚأيٝ٘ ٜستفع ايٓاشٍ ( ، ٜتطح خ٬ٍ ٖرا ايكٍٛ فِٗ ايطًف يف  قٛي٘ ) عًٝهِ ْكٌ عٔ ا٭َاّ عًٞ  .11

 : ايٛضط١ٝ ، ع٢ً أْٗا ..........
 ( 1 المحاضرة )                     أعدل األحوال   -
 البعد عن الشطط واالنحراف واللغو -
 الخيرية -
 أعدل األحوال الخيرية -
  : ٜٚتطح َٓ٘ َع٢ٓ .......... ]ِ ٚايػًٛ يف ايدٜٔ ، فإمنا ًٖو َٔ نإ قبًهِ بايػًٛ يف ايدٜٔ إٜان [:  قاٍ ايٓيب  .11
 أعدل األحوال   -
 ( 1 المحاضرة )                     البعد عن الشطط واالنحراف واللغو -
 الخيرية -
 أعدل األحوال الخيرية -
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   :ٜهٕٛ تٛسٝد َصادز املعسف١ .........  .12
 ( 2 المحاضرة )                             والعقل بالجمع بين الوحي -
 بالجمع بين االىتمام بأعمال الجوارح وأعمال القلوب  -
 بما يعرف بفقو الظاىر وفقو الباطن  -
 بالجمع بين منهجي مدرسة الرأي ومدرسة األثر  -

 

ّّٓا { قاٍ  .13 ِّ ٔدٜ َِٝس اِيِإِض٬ َِٜبَتِؼ َغ  ِٔ ََ َٚ ُٖ َٚ  ُ٘ ِٓ َٔ  ٌَ ُِٜكَب  ِٔ ََٔفًَ َٔ اِيَدأضِسٜ َٔ  :  ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ د٫ي١ ايكسإ ع٢ً عامل١ٝ اإلض٬ّ ٖٚٛ } َٛ ٔفٞ اِيآٔخَس٠ٔ 
 ( 3 المحاضرة )                     األدلة الصريحة في القران الكريم -
 من خالل دعوة الجن إلى اإلسالم -
 من خالل خطابات القران و نداءاتو العامة  -
 لقرآنية عالميومن خالل إثبات أن التشريعات ا -

 

ِٗٔدٟ ِإَي٢ ايسُٓ { قاٍ  .14 َٜ ّْا َعَذّبا.  َٓا ُقِسآ ُِٔع َْٓا َض ِٔٓ َفَكاُيٛا ِإ َٔ اِئذ َٓٔ ََْفْس  ََُع  ُ٘ اِضَت َْٓ َٞٓ َأ َٞ ِإَي ٌِ ُأٚٔس اآل١ٜ ،  ٖرٙ اآل١ٜ تػري إىل ٚد٘  }......  ِغٔدُق
  :. َٔ ٚدٛٙ د٫ي١ ايكسإ ايهسِٜ ع٢ً عامل١ٝ اإلض٬ّ ، ٖٚٛ ........

 األدلة الصريحة في القران الكريم  -
 ( 3 المحاضرة )                     من خالل دعوة غير البشر إلى اإلسالم -
 من خالل خطابات القران و نداءاتو العامة  -
 من خالل إثبات أن التشريعات القرآنية عالميو -

 

 : ١ًُٝٝ ٚايطا٥ف١ٝ يف ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ عامل١ٝ اإلض٬ّ ، ٖٚٛ ..........إٔ أق٣ٛ ديٌٝ ع٢ً إٔ اإلض٬ّ زضاي١ عامل١ٝ ، َهافشت٘ يًٓصاعات اإلق .15
 دعوة غير العرب  -
 من خالل خطابات القران و نداءاتو العامة -
 ( 3 المحاضرة )                     اإلسالم ينبذ أي مقومات للتفرقة بين الناس -
 من خالل إثبات أن التشريعات القرآنية عالميو -

 

 : أزضٌ نتبّا إىل ععُا٤ شَاْ٘ َِٚٓٗ ......... إلض٬ّ َٔ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗس٠ ، أْ٘ َٔ أدي١ عامل١ٝ ا .16
 قيصر الروم فقط  -
  عظيم القبط وملك الحبشة فقط -
 كسرى فارس فقط -
 ( 3 المحاضرة )                     قيصر الروم وكسرى فارس وعظيم القبط وملك الحبشة   -

 : عامل١ٝ اإلض٬ّ ٚدعا٥ُٗا ، ٖٛ .......... ٚاسد َٔ اآلتٞ ، يٝظ َٔ َستهصات .17
 ( 3 المحاضرة )                       نبذ اإلرىاب -
 عالمية الدعوة -
 وحدة النوع اإلنساني -
 وحدة الطبيعة اإلنسانية  -
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 : ُعسف ا٫ضتػسام يف ايًػ١ بأْ٘ .......... .18
 ( 4 )المحاضرة                        طلب الشرق ، أي طلب علومو وآدابو -
 زيارة الشرق -
 السياحة في الشرق -
 معاداة الشرق -

 

  : ُأدزز َصطًح ا٫ضتػسام يف قاَٛع ا٭نادمي١ٝ ايفسْط١ٝ ، يف ...........19
 القرن السادس عشر -
 القرن الثامن عشر -
 ( 4 المحاضرة )                       القرن التاسع عشر -
 القرن الحادي والعشرين -

 

ًكب ٖٛ ايرٟ ٫ ٜكتصس ع٢ً َعسف١ بعض ايًػات اييت تتشدخ بٗا ا٭َِ ايػسق١ٝ ٚإدزاى عاداتٗا فشطب ، بٌ إٔ املطتػسم ازبدٜس بٗرا اي .21
  : جيُع إىل ذيو ايٛقٛف ع٢ً ايك٣ٛ ايسٚس١ٝ ، ايرٟ قاٍ ٖرا ايكٍٛ ٖٛ .........

 ( 4 المحاضرة )                       ميكائيل أنجلو جويدي -
 الراىب الفرنسي جربرت -
   محترمبطرس ال -
 جيراردي كريمون -

 

  :ٚاسد٠ َٔ ايعبازات ايتاي١ٝ ، خطأ  .21
 مر االستشراق بثالث مراحل -
 ( 4 المحاضرة )                       ال يوجد لألستشراق ىدف عدواني -
 ال يمكن تحديد أسم أول غربي اعتنى بالدراسات الشرقية ، وال في أي وقت -
 الشرقية ، الراىب الفرنسي جربرت   ِمن أول رجال الكنيسة المهتمين بالدراسات -

 

  : َسس١ً اضتهػاف ُن١ٓ اإلض٬ّ ٚأضباب اْتػازٙ ٚسكٝك١ ايفاذبني املطًُني ٚضس قٛتِٗ ايعطهس١ٜ ٖٞ .......... .22
 المرحلة الرابعة من االستشراق  -
 المرحلة الثالثة من االستشراق -
 المرحلة الثانية من االستشراق -
 ( 4 المحاضرة )                       المرحلة األولى من االستشراق -

  :اتطُت املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ َساسٌ ا٫ضتػسام ، أْٗا .........  .23
 ( 4 المحاضرة )                       مرحلة مشوبٌة بالعدوان ، وتبحث عن العيوب والنقائص في العلوم اإلسالمية   -
 مرحلة العدوان السافر -
 اب انتشارهمرحلة استكشاف ُكنة اإلسالم وأسب -
 مرحلة البحث عن حقيقة الفاتحين المسلمين -
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ا سسص عًٝ٘ زدٌ ايهٓٝط١ عٔ طسٜل ايهتاب١ بايًػات احمل١ًٝ يف أٚزٚبا يتػٜٛ٘ صٛز٠ اإلض٬ّ بايٛسػ١ٝ ٚايعدا٤  ٚست٢ ٫ ٜػرت أبٓا٤ أٚزٚب.24
  : باسبطاز٠ اإلض١َٝ٬ ٜٚدخًٛا اإلض٬ّ ، ٖٚرا َٔ أٖداف ا٫ضتػسام ..........

 مية الموضوعيةالعل -
 ( 4 المحاضرة )                         الدفاعية -
 اللغوية  -
 الصليبية -

ٖٛ ازبٗد املبرٍٚ بصف١ فسد١ٜ أٚ مجاع١ٝ يف دع٠ٛ ايٓاع إىل ايٓصسا١ْٝ ٜٚطًل أٜطّا ع٢ً املٓعُات ايد١ٜٝٓ َٔ تعًِٝ ايدٜٔ ايٓصساْٞ  .25
  : ْٚػسٙ ..........

 ىذا تعريف العالمية -
   طيةىذا تعريف الوس -
 ىذا تعريف اللغوي والتنصير -
   ( 5 المحاضرة )                       ىذا التعريف االصطالحي للتنصير -

  : مل تعسف دع٠ٛ املطًُني إىل ايٓصسا١ْٝ بايتأثري ٚايٓػاط املدعَٛني ، إ٫ ......... .26
   ( 5 المحاضرة )                      بعد فشل الحمالت الصليبية -
 الحمالت الصليبية بعد انطالق -
 قبل احتالل العالم اإلسالمي  -
 بعد احتالل العالم اإلسالمي -

  : ..ح ايدٜٔ ا٭ٜٛبٞ يف َعسن١ .....متهٔ ايٓصاز٣ ، َٔ اهل١ُٓٝ ع٢ً بٝت املكدع َٚٔ ثِ اضرتدٖا املطًُني َٔ أٜدِٜٗ بكٝاد٠ ص٬ .27
 القادسية -
   ( 5 المحاضرة )                      حطين -
 اليرموك -
 قدس الشريفال -

 : ايدٚي١ اييت ٚصٌ إيٝٗا ايكظ ) ص٥ٌُٛٝ شٚميس ( يٝتدرٖا َسنصّا يًتٓصري يف َٓطك١ اشبًٝر ايعسبٞ ٖٞ ......... .28
 قطر -
 اإلمارات  -
   ( 5 المحاضرة )                      البحرين -
 الكويت -

 :  سكل ايػسب عٔ طسٜل ايتٓصري ْفٛذّا يف ايعامل اإلض٬َٞ ، ٖٚرا باعح ......... .29
 ديني -
   ( 5 المحاضرة )                      سياسي -
 صليبي -
 إنساني -
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 :ٜكّٛ ب٘ فسد أٚ صبُٛع١ َٔ املبػسٜٔ املتفسغني هلرٙ ايٛظٝف١ ممٔ تٛظفِٗ ايهٓٝط١ ٚعاظّا يٓػس ايٓصسا١ْٝ  .31
   ( 5 المحاضرة )                      تنصير مباشر   -
 تنصير عن طريق مجال التعليم -
 ريق الخدمة االجتماعية واألعالم تنصير عن ط -
 تنصير عن طريق مجال عالجي -

 

 :اضتعُست ايسٜف املػسبٞ ٚايصشسا٤ ايػسب١ٝ  .......... .31
 فرنسا -
 بريطانيا -
 روسيا -
  ( 6 المحاضرة )                      إسبانيا -

 

 :ٚاسد َٔ ٖرٙ ا٭ٖداف يٝظ َٔ أٖداف ا٫ضتعُاز   .32
 ىدف صليبي للكنيسة ، وىدف سياسي  -
 دف اقتصاديى -
 ىدف عدائي -
   ( 6 المحاضرة )                     ىدف إغاثي -

 

ْتر عٔ ايجٛز٠ ايصٓاع١ٝ يف أٚزٚبا شٜاد٠ ٖا١ً٥ يف اإلْتاز فأستاز أصشاب املصاْع إىل املٛاد اشباّ ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ نُا استادٛا إىل  .33
 :  اسبادات فأضتعُست ايعامل اإلض٬َٞ ، بٗدف .........ا٭ضٛام يتصسٜف َٓتذاتِٗ ، ٚمل تتُهٔ ايدٍٚ ا٭ٚزٚب١ٝ َٔ ضد تًو 

 صليبي للكنيسة -
 سياسي -
   ( 6 المحاضرة )                     اقتصادي -
 عدائي -

 

 : مل ٜهٔ ي٘ ٚدٛد قبٌ َٓتصف عكد ايجُاْٝٓات امل٬ٝد١ٜ َٔ ايكسٕ املاضٞ ، إذ أْ٘ قبٌ ٖرا ايتازٜذ مل ٜهٔ ي٘ سطٛز خاص ، َصطًح.34
 االستعمار -
   ( 8 المحاضرة )                     لعولمةا -
 التنصير  -
 االستشراق -

 

 : متجٌ ايعٛمل١ َٔ سٝح ايٛاقع ، ظاٖس٠ .......... .35
 سياسية فقط -
 ثقافية سياسية فقط -
 اقتصادية فقط -
   ( 8 المحاضرة )                     سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية -
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  :١ ......... سدد إطاز ْعاّ ايعٛمل .36
  ( 8 المحاضرة )                     الرئيس األمريكي بوش األب -
 الرئيس األمريكي بوش االبن   -
 الرئيس الروسي -
 ملكة بريطانيا -

 

 :ضتتذ٘ املسس١ً ايكاد١َ َٔ ازبٗٛد ايػسب١ٝ املبرٚي١ يف ايتشٍٛ ايعاملٞ عبٛ ا٫ٖتُاّ بايعٛمل١ ..........   .37
 السياسية  -
   ( 8 المحاضرة )                     الثقافية -
 االقتصادية -
 االجتماعية -

 

  :ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ايعبازات خطأ  .38
 لم تزل الدول الغربية التي تروج للعولمة على رغم علمانيتها تسير على الخط المسحي في توجهها -
   ( 8 المحاضرة )                     العولمة محصورة في االقتصاد وحرية التجارة الدولية التي تعد المحرك الرئيسي لها -
 العولمة ليست مجرد وسائل تنقل العقائد والقيم والنظم بشكل سريع ، وليست فكرة خاضعة لحريات الشعوب -
 العولمة ىي تأقلم وذوبان مع معطيات الحضارة الغربية بخيرىا وشرىا  -

 

   :ٜطًل اسبٛاز ع٢ً يػ١ ..........  .39
 الرجوع عن الشيء إلى الشيء فقط -
 في الكالم فقط المراجعة -
 الحبل إذا فتلو -
   ( 9 المحاضرة )                     الرجوع عن الشيء أو المراجعة في الكالم -

 

 :أنجس ٚزٚد يًذدٍ يف ايكسإ باملع٢ٓ ..........  .41
   ( 9 )المحاضرة                      } َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحق   { المذموم ، كقولو  -
 } َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإال  بِال ِتي ِىَي َأْحَسنُ  { المحمود ، كقولو  -
 }ادُْع ِإَلٰى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِال ِتي ِىَي َأْحَسُن  { ال ىذا وال ذاك ، كقولو  -
 د بالمعنيين على حد سواءال يوجد أكثرية ، بل ور  -

 

  :ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ايعبازات خطأ  .41
 الجدال بالتي ىي أحسن مرادف للحوار اإليجابي البناء -
َقْد َسِمَع الل ُو قَ ْوَل ال ِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها  { يجمع بين الحوار والجدال معنى ، تطارح الرأي واألخذ وقد جمعهما قولو  -

 } ِو َوالل ُو َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإن  الل َو َسِميٌع َبِصيرٌ َوَتْشَتِكي ِإَلى الل  
   ( 9 المحاضرة )                     ال يكتسب الحوار أىمية بالغة في منظومة الدعوة اإلسالمية -
 الحوار في اللغة من الحور -
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 : طبب ........نجري َٔ اسبٛازات اييت تتشٍٛ إىل ددٍ عكِٝ يٝظ ي٘ ْكط١ ضبدد٠ ، ٜٓتٗٞ ب.42
   ( 9 المحاضرة )                     عدم تحديد الهدف والقضية -
 اإلنفاق على أصل يرجع إليو -
 إرادة الوصول إلى الحق -
 اإلخالص في الحوار -

 

  :.......... استٌ يف ايٛقت اسبايٞ َٛقع ايصداز٠ َٔ اٖتُاّ ايباسجني ، ْعسّا ٭تطاع دا٥ستٗا يف أعبا٤ ايعامل  .43
 التنصير -
 التبشير -
 االستشراق -
   ( 11 المحاضرة )                     اإلرىاب -

 

 : َفّٗٛ ايك١َٝٛ يف اإلص٬ح ..........  .44
   (11)م واالعتزاز بها والتحكم بعقول أفراد ىذه الجماعة وسلوكهم نتماء إلى أصرة القوم أو العنصرشعور قوي لدى جماعة باال -
 عهم جامعة ويقومون عليومن القوم ، وىم الجماعة من الناس تجم -
 قوم الرجل وعصبتو ، وىم أقاربو من أبيو أو قومو الذين يتعصبون لو وينصرونو -
 من العنصر ، وىو األصل والحسب والعصبية تعني تعصب المرء أو الجماعة -

 

 : تكّٛ ع٢ً أضاع افرتاض ٚدٛد دّ أشزم ْبٌٝ ، ٚأخس دّ أمحس بػع  .......... .45
   ( 11 المحاضرة )                     عصبية اللون -
 عصبية الطبقة -
 عصبية القوم -
 عصبية العنصر -

 

 :ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ايعبازات خطأ  .46
 اللغة العربية باعتبارىا وعاء للثقافة العربية وللحضارة اإلسالمية فإنها تواجو أخطارًا تتفاقم  -
 غة العالم الجديد وخصوصيات الشعوب وثقافاتها اللغة العربية تواجو أخطارًا تأتي من ىيمنة النظام العالمي الذي يفرض صيا -
 أن موقع اللغة العربية في الصدارة من الهوية للدفاع عن األمة واللغة وعاء الفكر الذي يصنع المواجهة بالتكيف أو بالتصلب -
   ( 12 المحاضرة )                      ال يجوز االعتزاز باللغة العربية  -

 

 :ايطبٝعٞ ٚايتذسٜيب نُا ٜكٍٛ ) بستساْد زضٌ ( ، ٖٛ ......... غا١ٜ َا ٜٗدف إيٝ٘ ايعًِ  .47
 اليقين والمعرفة واإلدراك ، وىو نقيض الجهل وىو كما قال الراغب األصفهاني : إدراك الشيء بحقيقة -
 االعتقاد الجازم المطابق للواقع الناتج عن دليل  -
 يمجموعة من المعارف والحقائق التي وصلت لإلنسان عن طريق الوح -
  ( 13 )م    محاولة اكتشاف حقائق معينة عن العالم ومن ثم القوانين التي تصل الحقائق ببعضها بحيث يمكن بحوادث -
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 :ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ايعبازات خطأ  .48
   ( 13 المحاضرة )           الكنيسة وفقت برجال لديهم القدرة على التوفيق بين النصوص المقدسة وبين أراء العلماء ونظريتهم -
 فاقم الخالف جعل الطرف األخر ينادي بعزل الكنيسة عن الحياة وإقامتها على المنطقت -
 أصبح االعتقاد في الكنيسة بأن كل خطوة يخطوىا العلم ترفع اإلنسان فوق نفسو درجة  -
 تبني الكنيسة لبعض النظريات الفلكية واآلراء الجغرافية أدى إلى تسريب الخرافات الوثنية  -

 

   :يف نتاب٘ ) ايتكسٜب يف سدٚد املٓطل ( إٔ اسبظ أصٌ َٔ أصٍٛ ايعًِ .......... أند  .49
 ابن تيمية -
 ابن القيم -
   ( 13 المحاضرة )                     ابن حزم -
 الفارابي -

 

 : مجع ا٭نٛاّ َٔ املٓتذات اسبطاز١ٜ أنجس َٔ ادباٖ٘ إىل بٓا٤ سطاز٠ ، ٖٚٛ ايتهدٜظ ايٓاغ٧ عٔ ......... .51
-  
 البناء -
   ( 14 المحاضرة )                     الشيئية الحضارة -
 التخلف  -
 التطور -
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  قطاٜا ثكاف١ٝ َعاصس٠اختبار  أسئلة  
 

 
 بعٝٓٗا : ادتُاع١ٝ فهس١ٜ ٚايعاطف١ٝ اييت متٝص صبتُعَا بعٝٓ٘ اٚ ف١٦يٖٞ مجٝع ايُطُات ايسٚسٝ٘ ٚاملاد١ٜ ٚا .1

 .. تفسير الوجود -
 .. تعريف القيم -
 .. تعريف النظم -
 المحاضرة التمهيدية                                      .. تعريف الثقافة -

 

 ايتايٝ٘ خطأ ؟ اشبٝازاتٟ أ .2
 .. اإلنسانية بصفتوقضايا انسانيو تهم االنسان  الثقافيةان قضايا  -
 .. متكامل بناء ىي بل البعض بعضها عن مفصولة عناصر وليست متداخلة الثقافة عناصر -
 .. الناس وب يتحرك وسلوكي فكري وواقع جماعية حياة الثقافة بل نظرية معارف ليست الثقافة -
 المحاضرة التمهيدية                                      ..ان الثقافة تميز فردي  -

 

 تػٌُ ايجكاف١ : .3
 ..الفنون واآلداب وطرائق الحياة  -
 .. لإلنسان الحقوق األساسية -
  ..ظم القيم والتقاليد والمعتقدات ن -
 المحاضرة التمهيدية                                      ..سبق  جميع ما -

 

 إٕ ايجكاف١ مبذُٛعٗا متجٌ : .4
 المحاضرة التمهيدية                ..االخرى  واألممعن المجتمعات  مةلأل أوللمجتمع  تميزاً  -
            ..ات واألمم االخرى  للمجتمع أو لألمة عن المجتمع تغييراً  -
           ..للمجتمع أو لألمة عن المجتمعات واألمم االخرى   تعدداً  -
             .. للمجتمع أو لألمة عن المجتمعات واألمم االخرى تخلفاً  -

 

 : ايجكاف١عٓاصس  .5
 محاضرة التمهيديةال                  .. (والنظم ، والقيم ، تفسير الوجود )  أساسيةعناصر  ثالثة -
 .. ( والنظم، القيم ) عنصرين فقط   -
 ..   ( الوجود) عنصر واحد فقط  -
 .. سبق خطأ جميع ما -

 
 
 

 KFUأبٛ فٝصٌ تٓطٝل : تصشٝح ٚ 
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 : (ٜػري اىل مس١ َٔ مسات ا١َ٫ ا٫ض١َٝ٬ تهْٛٛا غٗدا٤ ع٢ً ايٓاع ٜٚهٕٛ ايسضٍٛ عًٝهِ غٗٝداٚنريو دعًٓانِ أ١َ ٚضطا يقاٍ تعاىل ) .6
   ..العالمية  -
 (1المحاضرة  )                              ..الوسطية  -
 .. 2 و 1االجابتان  -
 .. مما سبق شيء ال -
، فطٌ غسع١ أ ٚدعٌ ي٘ غسع١ َٚٓٗذّا، ٗا ع٢ً مجٝع ا٫ْبٝا٤ ٚاملسضًني َكٛي١ ) خص اهلل دٌ د٬ي٘ ضبُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خبصا٥ص َٝصٙ ب .7

 ( ٖٞ يـــ :  خٝازّا عد٫ّ ٚدعًِٗ ٚضطّا ۔۔۔ خسدت يًٓاع ، نُا دعٌ أَت٘ خري أ١َ أنٌُ َٓٗاز َبني ٚأ
 ..ابن القيم رحمو  اهلل  -
 ( 1المحاضرة )                              ..ابن تيمية رحمو اهلل  -
  ..بن حنبل رحمو اهلل احمد -
 ..الشافعي رحمو اهلل  -
 ايٛضط١ٝ : .8
 .. سمة من سمات االمة -
 .. ومنهم الجافي والمغالي، العديد من االطراف يتنازع  -
   .. تستخدم احيانا لتمرير بعض المفاىيم الخطأ وتلبيس الحق والباطل -
 (1المحاضرة )                              ..صحيح سبق  جميع ما -
 كصٛد مبفّٗٛ ايٛضط١ٝ :امل .9
 مم ألن ىذه األمة آخر األ نها ملتقى الطرفين دائماً أ -
                         ( 1المحاضرة )                      ..عدول أن ىذه األمة أمة خيار  -
   ..   االجابتان  أ  و ب -
 ..شئ مما سبق  ال -
بٌ تطتكٞ اهلدٟ ايصادم َٔ ايٓبع ايصايف يتذعٌ  ، ٚ تػري فٝ٘، أّ دٕٚ اعبساف عٓ٘ ايٛضٝط١ ساي١ ضبُٛد٠ تدفع صاسبٗا ي٬يتصاّ بٗدٟ ا٫ض٬ .11

 ا١َ٫ عادي١ تكِٝ ايعدٍ بني ايٓاع ٚتٓػس اشبري ٚذبكل عُاز٠ ا٫زض بٛسدا١ْٝ اهلل :
 ( 1المحاضرة )                                          ..عبارة صحيحة  -
 .. خاطئة عبارة  -
 ..عبارة ركيكة  -
 ..عبارة غير مفهومة  -
 بني : يف صباٍ ا٫عتكاد ظبد ا٫ض٬ّ ٚضطّا .11
 .. لو وبين الذين كذبوىم واتهموىم وصبوا عليهم كؤوس العذابالنبوة لإلو أ اإللوىيةحتى رفعوىم الى مرتبة  األنبياء يقدسون اللذين -
 .. او دينيةالذين يؤلهون االنسان وبين الذين جعلوه اسيرة جبرية اقتصادية او اجتماعية  -
 (  2المحاضرة )                                      .. االجابتان أ  و  ب -
 .. مما سبق شيء ال -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
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 ايعامل يف ايًػ١ : .12
 .. الخلق كلو -
  ..حواه بطن الفلك  كل ما -
                          ..صناف الخلق كعالم الحيوان وعالم النبات وغيرىا أكل صنف من  -
 (3المحاضرة )                                    ..حيح سبق ص جميع ما -

 

ٚنٌ ايػعٛب  ٚنٌ ايطبكات  ٖٚٞ ٖدا١ٜ زب  ا٭دٓاعٚنٌ  ا٭َِفٗٞ رباطب نٌ  ، إ زضاي١ ا٫ض٬ّ غري ضبدٚد٠  بعصس ٫ٚ دٌٝ ٫ٚ مبهإ  .13
 ايٓاع يهٌ ايٓاع ٚزمح١ اهلل يهٌ عباد اهلل :

 ..مفهوم الوسطية  -
 ( 3المحاضرة )                                             ..مفهوم العالمية  -
 .. مفهوم الترابط -
 .. مما سبق شيء ال -

 

 : ناف١  يًٓاع ٚبػريا  ْٚرٜسا ( ٜػري اىل إ٫) َٚا ازضًٓاى تعاىل ٫ زمح١ يًعاملني (ٚقٛي٘ إ)َٚا ازضًٓاى  تعاىلقٍٛ  .14
 .. مفهوم الوسطية -
 ( 3المحاضرة )                                                    ..مفهوم العالمية  -
 ..احدىما يشير الى الوسطيو واحدىما يشير الى العالمية  -
  ..مما سبق  شيء ال -

 

  نا٬َّ دا٤ ايتػسٜع ا٫ض٬َٞ غا٬َّ .15
 ..بالزمان دون المكان  مختصاً  -
 ..بالمكان دون الزمان  تصاً مخ -
 .. بالمكان والزمان مختصاً  -
 ( 3المحاضرة )                                   .. ان وال مكانيختص بزم ال -

 

 ٜطتٓد  َفّٗٛ  عامل١ٝ ا٫ض٬ّ اىل  .16
 نصوص القرآن الكريم فقط -
 نصوص السنة النبوة فقط -
 ( 3نصوص القرآن والسنة معا                                       المحاضرة )  -
 العقل -

 

 : ٔ ايكسإٓ ايهسَِٜٔ ا٫دي١ ع٢ً عامل١ٝ ا٫ض٬ّ َ .17
 .. ( تعالى ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقول -
 ..يعلمون (  كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس ال  إال أرسلناكقولو تعال ) وما  -
  .. أيها الناس اني رسول اىريا ليكم جميعا ( قولو تعالى ) قل يا -
 (  3المحاضرة )                                                            ..سبق  جميع ما -
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 َٔ ا٫دي١ ع٢ً عامل١ٝ ا٫ض٬ّ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ : .18
 ذكرى للعالمين ( إالن ىو إفلن يقبل منو وىو في االخرة من الخاسرين  ( وقولو )  قولو تعالى ) ومن يتبع غير االسالم ديناً  -
رسل رسولو بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلو ولو كره أ) ىو الذي تعالى ( وقولو  بو ألنذركما القرآن الي ىذ وأوحيقولو تعالى )  -

 المشركون(
 ( 3المحاضرة )                                              ..سبق  جميع ما  -
  .. مما سبق  الشيء -

 

 ايٛدٛٙ ايداي١ ع٢ً عامل١ٝ ا٫ض٬ّ .19
 ..  ي القرآن الكريم ودعوة غير العربف الصريحةاالدلة  -
 ..  خطابات القرآن الكريم  ونداءاتو العامة والتشريعات القرآنية العالمية  -
 ..  االسالم ينبذ اي مقومات للتفرقة بين الناس  -
 ( 3المحاضرة )                                                ..سبق  جميع ما -

 

 َٓح ا٫ض٬ّ ١ٜٖٛ ددٜد٠ يإلْطإ قدَت ع٢ً : .21
 ..  سس عرقيةأ -
 .. لونية سس أ -
 ( 3المحاضرة )                                     .. باإلنساناالعتراف أسس  -
 ..  سبق جميع ما -

 

 : أٟ ايعبازات ايتاي١ٝ خطأ .21

 ..  علمي لدراسة الشرقىدف  إنما ىوالستشراق يمت اليو بصلة بينما يرى البعض ان ا بالغ البعض في ذم االستشراق وكل ما -
 .. في العصر الحالي  الغالبةالحضارة ىي فيها االستشراق  الحضارة الغربية التي نشأ ألنشغل االستشراق حيزا كبيرا في الكتابات العربية وذلك  -
 ..  وآدابهاخ االسالمي العربية من القرآن وتفسيره والسنة والتاري ابتداءً  اإلسالمية القضاياكتب المستشرقون في شتى  -
 ( 4المحاضرة  )                    ..السياحة في الشرق  إالىو  االستشراق ما -

 

 :صٌ ن١ًُ ا٫ضتػسام أ .22

 ..  من طلب الشرق -
 ..  والسين والتاء األلفليها ثالثة حروف وىي إضيف أمأخوذة من كلمة ) شرق( ثم  -
 ..  ة الشرقر من زيا -
 ..  مما سبق شيء ال -

 

 :ن١ًُ  ))ا٫ضتػسام (( ن١ًُ َػتك١  .23

 ( 4المحاضرة )                           ..مولدة وعصرية  -
 .. قديمة  -
 .. ال اصل لها  -
 ..  مما سبقشيء  ال -
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َٚآٜذصْٚ٘ ٜط٢ُ  ، ٜٚط٢ُ َٔ ٜكّٛ بريو )َطتػسقا(ٚمجع٘ َطتػسقٕٛ، عباز٠ ) ا٫ضتػسام ٖٛ طًب عًّٛ ايػسم ٚيػاتِٗ .24
 ٞ يــ :اضتػساقا ( ٖ

 (4المحاضرة )                  .. صاحب معجم متن اللغة -
 .. الفيروز ابادي  -
 .. لسان العرب  -
 ..  سبق خطأ كل ما -

 

 خسز َصطًح ا٫ضتػسام قبٌ .25

 ..  القرن السادس عشر -
 ..  القرن الثامن عشر -
 (4المحاضرة )                          ..القرن التاسع عشر   -
  .. اشرة رين مبوالعشالقرن الحادي  -

 

 : ، اٟ تعسٜف ايتٓصري يػ١ َأخٛذ٠ َٔ : ْصسٙ .26

 ..  دخلو في النصرانيةأ -
 ..  جعلو نصرانياً  -
 (5المحاضرة )                                   ..االجابتان )ا( و)ب(   -
 ..  مما سبق شيء ال -

 

 : تعسٜف ايتٓصري يػ١ َأخٛذ٠ َٔ : ْصسٙ ، َٚٓ٘ .27

 .. معسرين( منفرين وميسرين ال تنفروا انما بعثتم مبشرين ال وبشروا وال تعسروا قولو )يسروا وال -
 .. ىو اني رسول اهلل اليكم حقا خاصة والى الناس عامة  إالالو  قولو )واهلل الذي ال -
 (5المحاضرة )        ..من مولود اال يولد على الفطرة فأبواه يهودانو او ينصرانو او يمجسانو (  قولو ) ما -
 ..  سبق اجميع م -

 

  : مسٝت ايٓصسا١ْٝ نريو ْطب١ اىل .28

 (5المحاضرة )          ..عليو السالم مدينة الناصرة بفلسطين التي ولد فيها المسيح  -
 ..  النصرة والعزة -
 ..  االجابتان أ و ب -
 ..   مما سبق الشيء -

 

 َٛٙ املطتػسقٕٛ ملا مسٛا ايتٓصري بايتبػري يـــ : .29

 (5المحاضرة )                            ..غايتهم منو   إخفاء -
 .. أىمية التبشير  -
 ..  االجابتان أ و ب -
 ..  مما سبق الشيء -
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 َط٢ُ ايتبػري َأخٛذ٠ َٔ ايبػاز٠ ٖٚٞ اشبرب ايرٟ ٜفٝد : .31

 ..  النصر -
 ..  التقدم  -
 (5) المحاضرة                                         ..السرور  -
   ..  سبق جميع ما -

 

 از يػ١ :ا٫ضتعُ  .31

 (6المحاضرة )          ..رض واستغاللها فرض السيادة على األ -
 .. سيطرة دول الغرب على دول الشرق  -
 ..  ىلو وتوجيو كل ذلك لخدمة مصالحهمأعلى  والسيادةاالستيالء على العالم االسالمي وعلى خيراتو  -
 ..  مما سبق ال شيء -

 

 :تعسٜف ا٫ضتعُاز اصط٬سّا  .32

 على خيراتو والسيادة على اىلو وتوجيو كل ذلك لخدمة االستيالءعلى الشرق اي العالم االسالمي بقصد سيطرة دول الغرب  -
 (6المحاضرة )         ..مصالحهم  

 .. فرض السيادة على االرض واستغاللها  -
 ..  االجابتان أ و ب -
 ..  مما سبق ال شيء -

 

 أٟ ايعبازات ايتاي١ٝ صشٝش١ ؟ .33

 ..  لتي استمرت قرنين استنزاف جميع قوى البشرية والمادية في الشام ومصراستطاعت الحروب الصليبية ا -
فكان عهد الحروب ، يقول )شتر( جهد الصليبيون طوال قرنين الستعادة االراضي المقدسة من ايدي المسلمين المتعصبين  -

 ..(  العهود في العصور الوسطى كلها أروعالصليبية 
تدت على اعقابها خائبة ولم تلبث االمة ان تولت قيادتها الدولة العثمانية التي حفظت وباءت الحمالت الصليبية بالفشل وار  -

 ..  العالم االسالمي من اخطار محاولة الغزو العسكري الغربي
 (6المحاضرة )                                ..سبق صحيح  جميع ما -

 

ٞ ٚايُٝٔ ٚايطٛدإ ٚدص٤ َٔ ايطٛدإ ٚايصَٛاٍ ٚازٜرتٜا ٚقربص ْٚٝذريٜا اضتعُست َايٝصٜا ٚغب٘ ايكاز٠ اهلٓد١ٜ ٚضاسٌ اشبًٝر ايعسب.34
 : ٚبعد اسبسب ايعامل١ٝ ا٫ٚىل اضافت ايٝٗا ايعسام ٚا٫زدٕ ٚفًططني

 ..  فرنسا -
 (6المحاضرة )                                                ..بريطانيا  -
 روسيا -
 ..  اسبانيا -
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 : ػاٍ ٚاملػسب ٚازبصا٥س ٚتْٛظ ٚدٝبٛتٞ ٚبعد اسبسب ايعامل١ٝ ا٫ٚىل اضافت ايٝٗا ضٛزٜا ٚيبٓإاضتعُست َايٞ ٚتػاد ٚايطٓ .35

 (6المحاضرة)                                      ..فرنسا  -
 .. بريطانيا  -
 ..  روسيا -
 ..  اسبانيا -

 

 :اضتعُست يٝبٝا ٚدص٤ا َٔ ايصَٛاٍ  .36

 فرنسا -
 بريطانيا  -
 روسيا -
 (6المحاضرة )                            الشئ مما سبق       -

 

 ؟ أٟ ايعبازات ايتاي١ٝ خطأ .37

 .. ) االن انتهت الحروب الصليبية (: قال القائد العسكري اللنبي في خطبتو لما دخل القدس  -
 ..  عندما دخل الجنرال غورو دمشق طلب ان يدلوه على قبر صالح الدين االيوبي رحمو اهلل -
 (6المحاضرة )                             ..يسيا اندوناستعمرت ايطاليا  -
 .. سبق صحيح  جميع ما -

ْػأ عٔ ايتٓافظ بني ايدٍٚ ايػسب١ٝ يف ايطٝطس٠ ع٢ً املٛاقع ا٫ضرتاتٝذ١ٝ  َٚٓاطل ايجسٚات املعد١ْٝ ٚايصزاع١ٝ ٚبطط ايٓفٛذ ع٢ً انرب  .38
 : قدز ممهٔ َٔ املطاس١

 ..  ىدف صليبي للكنيسة -
 (6) المحاضرة                     ..ىدف سياسي  -
 .. ىدف اقتصادي  -
 .. ىدف عدائي -

 

 ناْت املسأ٠ ٖدفا يدعا٠ ايتػسٜب ايرٜٔ دعٛا اىل: .39

 ..  باسم تحرير المرأة للمرأة الغربية ومحاكاتهاسلخ المرأة من دينها  -
 ..  خلع حجابها ومخالطة الرجال االجانب  في ميادين التعليم والعمل -
 ..  في المحاكم وإيقاعور ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطالق اباحة زواجها بالكفا -
 (7المحاضرة )                               ..سبق  جميع ما -

 

 َٔ اثاز ايتػسٜب : .41

 ..  االسالم وتكريس التبعية للغرب في كل توجهتن المسلمين وممارساتهم بأحكامزعزعة اعتقاد المسلم  ودفعو الى ترك االلتزام  -
 ..  العمل نحو الوحدة االسالمية وإعاقةطبيق الشريعة االسالمية  منع ت -
 ..  بعض عادات الغرب وقيمو مكانها وإحاللالغاء بعض عادات المجتمع االسالمي وقيمو  -
 (7المحاضرة )                                 ..سبق  جميع ما -
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 : ْػأ ايٓعاّ ازبدٜد ) ايعٛمل١ ( .41

 ..  نيةبعد الحرب العالمية الثا -
 ..  بعد انتهاء الحروب الصليبية -
 (8المحاضرة)                      ..بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين امريكا واالتحاد السوفيتي  -
 ..  مما سبق شيء ال -

 

 ازبداٍ يػ١ :.42

 ..  الرجوع عن الشيء الى الشيء -
 ..  المراجعة في الكالم -
 (9المحاضرة )                               ..من جدل الحبل اذا فتلو  -
 ..  سبق جميع ما -

 

 تعسٜف ايعصب١ٝ يػ١ .43

 ..  ي اجتمعوا حولوأ من عصب القوم بو عصباً  -
 ..  مره وتلزمو لغرضأالمحاماة والمدافعة عمن يلزمك  -
 ..  لجاهرابطة استعالء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمايز بين الناس على اساس اللون او النسب او ا -
 ( 11المحاضرة )                                               ..االجابتان )أ( و )ب(  -

 

 ْطإ يف دٜٓ٘ ٚعكً٘ ٚدَ٘ َٚاي٘ ٚعسض٘ ( ٖرا تعسٜف :ع٢ً اإل ٖٛ : ) ايعدٚإ ايرٟ ميازض٘ افساد اٚ مجاعات اٚ دٍٚ  بػّٝا .44

 (11المحاضرة )                           .. االرىاب حسب مجمع الفقو االسالمي -
 ..  االرىاب حسب عصبة االمم -
 ..  التطرف -
 ..  الجهاد حسب منظمو االمم المتحدة -

 

 ايد٩يٞ  ا٭ضٛدٜعترب ابٛ  .45

 ..  ول من عمل بالتصحيح والتضعيفأ -
 (12المحاضرة )                            ..سس دراسة لغوية عن العرب  أول من أ -
 ..  خر الصحابة موتاآ -
 ..   شهر علماء القرن العشرينمن أ -

 

 ظٗست ايّٝٛ اثاز ايعٓصس١ٜ يف اضتع٤٬ ازبٓظ ا٫بٝض ع٢ً ا٫ضٛد يف صٛز٠ َتدف١ٝ ٚزا٤ .46

 ..   السياسات العنصرية -
 .. اساليب التعامل المهنية  -
 ..  االتفاقيات المجحفة في حق اقتصاد الشعوب الملونة والسوداء -
 (11المحاضرة)                                                   ..سبق  جميع ما -
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 ٟ ايعبازات ايتاي١ٝ خطأ:أ .47

 ..  مناف للحكمة ويعرض الشعوب االسالمية لضرر اكبر ألنو مطلق للعولمة او رفضها جملة صحيحةالقبول الليس  -
 ..  خصوصيتها يتعين على المسلمين رفض االنسياق  مع العولمة فيما يتعارض مع دينهم وىوية امتهم واثبات -
                                العولمة التستهدف صهر االمم والمجتمعات في بوتقة واحدة ىي بوتقة الحضارة الغربية وعلى الخصوص الحضارة االمريكية                   -

 (8المحاضرة )
 .. في قلوب المجتمعات والشعوب ان استثمار المسلمين لما يملكونو من عقيدة صحيحة لهو اقوى العناصر المؤثرة  -

 

 : َٔ أِٖ ايعٛاٖس ايفهس١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا  غعٛب ايعامل .48

 ..  الخواء الروحي المتفشي بين الناس وطغيان المادة المتسلطة -
 ..  انتشار االمراض الفتاكة الناشئة من فساد االخالق وغياب القيم -
 ..  نسرواج المخدرات بين االفراد وابتذال الج -
 (8المحاضرة )                                           .. سبق  جميع ما -

 

عباز٠ ) َٔ ايكّٛ ِٖٚ ازبُاع١ َٔ ايٓاع دبُعِٗ داَع١ ٜكَٕٛٛ هلا ٚقّٛ ايسدٌ عصبت٘ ِٖٚ اقازب٘ َٔ  ابٝ٘ اٚ قَٛ٘ ايرٜٔ ٜتعصبٕٛ  .49
 : ي٘ ٜٚٓصسْٚ٘ ( ٖرا تعسٜف

 (11المحاضرة)                                           ..القومية في اللغة  -
 ..  القومية في االصطالح -
 ..  علم االجتماع -
 ..  القومي في العرف -

 

 تعترب ضباٚي١ ازبسٟ ايدا٥ِ ٚزا٤ ايُٓٛذز ايػسبٞ .51
 (14المحاضرة)          ..اإلسالمية   األمةىم اسباب تخلف أمن  -
 ..  امرًا حسناَ  -
   ..  عجزَا في النموذج االسالمي -
  ..  انتماء للقيم -
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 ه 5341/  5343(  الثانيالفصل  )  قطاٜا ثكاف١ٝ َعاصس٠اختبار  أسئلة  
 

 

 يف ايطٝام ايكسآْٞ ٜتصسف َع٢ٓ ايٛضط١ٝ إىل ؟ .1

 الدين الوسط .. -
 األمة الوسط .. -
 الرسالة الوسط .. -
 (الثانية  جميع ما سبق ..                 المحاضرة ) -

 

 سٚابط ايبػس١ٜ املهتطب١ ؟                     َٔ أَج١ً اي .2

 (الثالثة  المحاضرة )                 الدين .. -
 الرحم .. -
 الجوار .. -
 جميع ما سبق .. -

 

 ) يتهْٛٛا غٗدا٤ ع٢ً ايٓاع ٜٚهٕٛ ايسضٍٛ عًٝهِ غٗٝدا( ٖرٙ اآل١ٜ ديٌٝ ع٢ً ؟        .3

 (األولى  المحاضرة )                 األمة الوسط .. -
 الدين الوسط .. -
 الرسالة الوسط .. -
 جميع ما سبق .. -

 

 ذبسٜس املسأ٠ َٔ ايٛافد املطتًب َٚٔ ايتكًٝد املٛزٚخ َٔ ؟            .4

 التأثير بالتغريب .. -
 (الثانية  المحاضرة )                 معالم الوسطية .. -
 عالمة اإلسالم .. -
 جميع ما سبق .. -

 

 َٚس١ْٚ يف تطبٝكٗا ؟  عامل١ٝ ايكِٝ اإلض١َٝ٬ يف ذاتٗا  .5

 (الثالثة  المحاضرة )                 استجابة للفطرة السوية .. -
 تمثل حضارة عالمية .. -
 موجهة لكل األزمان .. -
 قابلة للتغير والتطور .. -

 
 
 

 KFUأبٛ فٝصٌ تٓطٝل : تصشٝح ٚ 
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 املطتػسم ازبدٜس بتط١ُٝ املطتػسم ٖٛ ايرٟ ؟    .6

 يقتصر على معرفة لغات الشرق فقط .. -
 (الرابعة  المحاضرة )                 الشرق فقط ..ال يقتصر على معرفة لغات  -
 يقبل علو الشرق .. -
 ينقل علوم الشرق .. -

 

 )تبازى ايرٟ ْصٍ ايفسقإ ع٢ً عبدٙ يٝهٕٛ يًعاملني ْرٜسا( ، د٫ي١ ع٢ً ؟      .7

 (الثالثة  المحاضرة )                 عالمية الدعوة .. -
 الروابط البشرية .. -
 خيرية األمة .. -
 ألمة ..تفرد ا -

 

 )ٖٛ ايرٟ أْػأنِ َٔ ْفظ ٚاسد٠ فُطتكس َٚطتٛدع( ، ٖرٙ اآل١ٜ تدٍ ع٢ً ؟      .8

 رابطة الجنس .. -
 (الثالثة  المحاضرة )                 رابطة وحدة األصل .. -
 رابطة التكريم اإلنساني .. -
 رابطة وحدة المصير .. -

 

 ٗا ؟                      املسس١ً ا٭ٚىل َٔ َساسٌ ا٫ضتػسام تعترب َسس١ً متٝصت بأْ .9

 (الرابعة  المحاضرة )                 موضوعية .. -
 مشوبة بالعدوان .. -
 عدوان سفر .. -
 جميع ما سبق .. -

 

  َٔ بني أٖداف ا٫ضتػسام اإلط٬ع ع٢ً سطازات ا٭َِ ٚثكافتٗا ٚيػاتٗا ٚنإ ٖرا ؟     .11

 ىدفاً دفاعياً .. -
 ىدفاً صليبياً .. -
 (الرابعة  المحاضرة )                 ىدفاً علمياً .. -
 ىدفاً عاماً .. -

 

  َٔ آثاز ا٫ضتػسام ع٢ً ثكافتٓا اإلض١َٝ٬ املعاصس٠ ؟        .11

 إضعاف عقيدة المسلمين .. -
 وتشويو صورة اإلسالم لدى أبنائو خمسة أىداف .. -
 وإشعارىم بتناقض دينهم وقصوره في مواجهة الجديد والمتطور في واقع الحياة .. -
 (الرابعة  المحاضرة )                 ما سبق ..جميع  -
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     دع٠ٛ املطًُني إىل ايٓصسا١ْٝ مل تعسف بايتأثري ٚايٓػاط املدعَٛني إ٫ بعد ؟       .12

 (الخامسة  المحاضرة )                 فشل الحروب الصليبية .. -
 صلب المسيح عليو السالم .. -
 فتح القدس .. -
 الحرب العالمية األولى .. -

 

  َعسن١ سطني ضد ايصًٝبٝني ناْت بكٝاد٠ ؟          .13

 المظفر قطز .. -
 الظاىر بيبرس .. -
 (الخامسة  المحاضرة )                 صالح الدين األيوبي .. -
 عماد الدين زنكي .. -

 

  ٜطتٓد املٓصسٕٚ يف دعٛتِٗ ايٓاع إىل ايٓصسا١ْٝ ع٢ً تفٜٛض إهلٞ بصعُِٗ ٜعترب ٖرا باعجّا ؟   .14

 سياسياً .. -
 (الخامسة  المحاضرة )                 دينياً .. -
 ثقافياً .. -
 صليبياً .. -

 

  ايتٓصري يف ب٬د املطًُني غهٌ عا٬َّ َُّٗا يف ؟       .15

 (الخامسة  المحاضرة )                 كسر كل دعوة للوحدة اإلسالمية .. -
 كسر كل بحث عن اإلسالم الحقيقي .. -
 ردع كل جهد لالستقالل .. -
 صورة القومية والوطنية .. تشويو -

 

  َٔ أظبح ايٛضا٥ٌ يٓػس ايٓصسا١ْٝ ؟          .16

 الوعظ المباشر في الكنائس .. -
 (الخامسة  المحاضرة )                 التعليم .. -
 العمل التطوعي .. -
 االستعمار .. -

 

  إضعاف ق٠ٛ املطًُني بإضعاف صًتِٗ بدِٜٓٗ نإ َٔ ؟        .17

 آثار االستشراق .. -
 (الخامسة  المحاضرة )                 التنصير ..آثار  -
 أسباب التنصير .. -
 آثار الحروب الصليبية .. -
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 نإ أٍٚ َٔ ْاد٣ باسبسٚب ايصًٝب١ٝ ع٢ً املطًُني ؟     .18

 القديس أغسطين .. -
 الراىب جربرت .. -
 (السادسة  المحاضرة )                 البابا أوربان الثاني .. -
 ثاني ..البابا يوحنا بولس ال -

 

 اسب١ًُ ايصًٝب١ٝ ا٭ٚىل ع٢ً ايعامل اإلض٬َٞ اييت قادٖا ؟    .19

 الملك رتشارد قلب األسد .. -
 (السادسة  المحاضرة )                 بطرس الراىب .. -
 فرديناند وإيزابيال .. -
 اإلمبراطور قسطنطين .. -

 

 ؟ عٓدَا دخٌ دَػل قاٍ: )ٖا قد عدْا ٜا ص٬ح ايدٜٔ( ٖرٙ ايه١ًُ قاهلا  .21

 (السادسة  المحاضرة )                 الجنرال الفرنسي غورو .. -
 القائد العسكري البريطاني اللنبي .. -
 أوربان الثاني .. -
 جميع ما سبق .. -

 

 ملا دخٌ ايكدع قاٍ: )اآلٕ اْتٗت اسبسٚب ايصًٝب١ٝ( ٖرٙ ايه١ًُ قاهلا ؟    .21

 الجنرال الفرنسي غورو .. -
 (السادسة  المحاضرة )                 ي ..القائد العسكري البريطاني اللنب -
 أوربان الثاني .. -
 جميع ما سبق .. -

 

 (6شزع أضباب ايفت١ٓ ٚاشب٬ف بني املطًُني ؟   احملاضس٠ ) .22

 آثار االستشراق .. -
 (السادسة  المحاضرة )                 آثار االستعمار .. -
 آثار العولمة .. -
 جميع ما سبق .. -

 

 آخس يٓػس أفهازٙ ٚمحٌ ايٓاع ع٢ً تبين َفاُٖٝ٘ ٚذيو عٔ طسٜل ؟    ادب٘ ايتػسٜب ادباّٖا  .23

 الترويع والتقتيل .. -
 (السابعة  المحاضرة )                 إنشاء مدارس اإلرساليات التنصيرية .. -
 بث الفرقة بين المسلمين .. -
 الترويج للفكر الغربي .. -
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  تًكٞ ايجكاف١ ايفسْط١ٝ ؟  َٔ أٚا٥ٌ َٔ اتصٌ باإلزضايٝات ايتٓصري١ٜ ، ٚضازع إىل.24

 العثمانيون .. -
 (السابعة  المحاضرة )                 نصارى الشام .. -
 العرب .. -
 المغاربة .. -

 

 ٜكٍٛ أسد قاد٠ ايػسب )جيب إٔ ْبعد ضهإ املػسب عٔ نٌ َا ٜطًل عًٝ٘ يفغ اإلض٬ّ ٫ٚ ْرتى ايكسإٓ ٜجبت يف أذٖاِْٗ( ؟ .25

 أىداف التنصير .. -
 (السابعة  المحاضرة )                 ب ..أىداف التغري -
 أسباب االستعمار .. -
 آثار االستشراق .. -

 

 ٜعترب ٖرا َٔ ؟  يس٥ٝط١ٝ تفتٝت ايٛسد٠ اإلض١َٝ٬(قاٍ ازباضٛع ايربٜطاْٞ )يٛزْظ ايعسب(  )أٖدافٓا ا .26

 أىداف التنصير .. -
 (السابعة  المحاضرة )                 أىداف التغريب .. -
 تعمار ..أسباب االس -
 آثار االستشراق .. -

 

 زنص دعا٠ ايتػسٜب ع٢ً املسأ٠ املط١ًُ بدع٣ٛ ؟  .27

 (السابعة  المحاضرة )                 تحريرىا .. -
 ضعف شخصيتها .. -
 قلة خبرتها .. -
 حرمتها .. -

 

                                                                      ّ يف نتاب ي٘ مساٙ )املسأ٠ ٚايػسم( ٖٛ ؟ا 1894أٍٚ َٔ طسح َطايب ذبسٜس املسأ٠ يف ايعامل ايعسبٞ عاّ  .28

 النصراني المتغرب ميشال عفلق .. -
 (السابعة  المحاضرة )                 النصراني المتعصب فهمي مرقص .. -
 الخديوي إسماعيل .. -
 السلطان عبد الحميد .. -

 

  ؟                اسبداث١ ٚايهٛنب١ ٚايه١ْٝٛ ايػا١ًَ ، َسادفات ٍ  .29

 (الثامنة  المحاضرة )                 العولمة .. -
 العالمية .. -
 الوسطية .. -
 االستعمار .. -
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  ايعٛمل١ َٔ ايهًُات ازبدٜد٠ اييت بسشت خ٬ٍ ايتطعٝٓات ٖرا ايه٬ّ قاي٘ ؟       .31

 جورج بوش .. -
 (الثامنة  المحاضرة )                 قاموس أوكسفورد .. -
 محيط ..المعجم ال -
 قناة السي إن إن .. -

 

  ايعٛمل١ صٝػت داخٌ ايتػهٌٝ اسبطازٟ ٚايطٝاضٞ ايػسبٞ ، ٚتدٚز يف إطاز ايعًُا١ْٝ ايػا١ًَ ٖرا ن٬ّ ؟   .31

 (الثامنة  المحاضرة )                 عبد الوىاب المسيري .. -
 أحمد الحليبي .. -
 بدران الحسن .. -
 طو عبد الرحمن .. -

 

  ١ ، تػطٞ طبتًف دٛاْب ايٓػاط اإلْطاْٞ طُٛح تطع٢ إيٝ٘ ؟  صٝاغ١ ثكاف١ ن١ْٝٛ غاًَ .32

                 (الثامنة  المحاضرة )                 العولمة الثقافية ..     -
 العولمة الشاملة .. -
 العولمة الكونية .. -
 العولمة اإلنسانية .. -

 

  مل ؟ ايطعٞ إىل ايترٜٚب ايهًٞ أٚ ازبص٥ٞ ي١ًٜٛٗ ايجكاف١ٝ ٜعترب َٔ َعا .33

 (الثامنة  المحاضرة )                 العولمة الثقافية الغربية .. -
 التغريب .. -
 االستعمار الغربي .. -
 العولمة االقتصادية .. -

 

  تػٝٝب املباد٨ ايد١ٜٝٓ ٚاشبًك١ٝ ذبت ٚطأ٠ تأثري ايفهس ايػسبٞ ٚايٓعسٜات املٓشسف١ عٔ ايدٜٔ ؟ .34

 معالم العولمة الثقافية .. -
 (الثامنة  المحاضرة )                 الثقافية .. أخطار العولمة -
 أسس العولمة الثقافية .. -
 تعريفات العولمة الثقافية .. -

 

  ٜصعب ٚضع تعسٜف َتفل عًٝ٘ يعاٖس٠ اإلزٖاب ْعسّا ٍ ؟             .35

 خطورة الظاىرة .. -
 (العاشرة  المحاضرة )                 اختالف نظرة الدول إلى الظاىرة .. -
 اقهم على تجريمها ..اتف -
 حداثة الظاىرة .. -
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 )ايعدٚإ ايرٟ ميازض٘ أفساد أٚ مجاعات أٚ دٍٚ بػّٝا ع٢ً اإلْطإ يف دٜٓ٘ ٚعكً٘ ٚدَ٘ َٚاي٘ ٚعسض٘( ٖرا تعسٜف اإلزٖاب َٔ قبٌ ؟    .36

 (العاشرة  المحاضرة )                 مجمع الفقو اإلسالمي .. -
 وزراء الداخلية العرب .. -
 العلماء ..ىيئة كبار  -
 منظمة األمم المتحدة .. -

 

)ٜػٌُ صٓٛف ايتدٜٛف ٚا٭ذ٣ ٚايتٗدٜد ٚايكتٌ بػري سل َٚا ٜتصٌ بصٛز اسبساب١ ٚإخاف١ ايطبٌٝ ٚقطع ايطسٜل ٚنٌ أفعاٍ ايعٓف أٚ  .37
 ايتٗدٜد( ٖرا ايتشدٜد ٜٓطب إىل ؟     

 (العاشرة  المحاضرة )                 مجمع الفقو اإلسالمي .. -
 لداخلية العرب ..وزراء ا -
 ىيئة كبار العلماء .. -
 منظمة األمم المتحدة .. -

 

 (13)ٚضع إهلٞ ٜسغد إىل اسبل يف ا٫عتكادات ٚإىل اشبري يف ايطًٛى ٚاملعا٬َت( ، ٖرا تعسٜف ؟   احملاضس٠ ) .38

 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 الدين في اإلصطالح .. -
 الدين في اللغة .. -
 صطالح ..اإلسالم في اإل -
 اإلسالم في اللغة .. -

 

  ضسٚز٠ ٫ضتهُاٍ ٚدٛد اإلْطإ ٚاضتكساز سٝات٘ ، ٚاْتعاّ َعٝػت٘ ، ٜطتُد َٓ٘ ايك٠ٛ ايدافع١ إىل ايعٌُ ؟  .39

 الفن .. -
 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 الدين .. -
 العلم .. -
 الفكر .. -

 

  َعسف١ اهلل تعاىل َٚعسف١ غسع٘ ؟  ضبٌٝ اشبًٛص َٔ ايعبٛد١ٜ يػري اهلل تعاىل ، ٚطسٜل  .41

 الفن .. -
 الدين .. -
 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 العلم .. -
 الفكر .. -

 

  اسبدٜح عٔ ايتدًف جيعٌ َفّٗٛ ايتدًف ٜتطُٔ ٜٚفرتض ٚدٛد ؟      .41

 قيادة رشيدة .. -
 قيادة متخاذلة .. -
 (بعة عشر الرا المحاضرة )                 نموذج يجسد التقدم .. -
 نموذج يجسد التخلف .. -
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  ٖٓاى ْٛعإ َٔ أضباب ايتدًف يف ايعامل اإلض٬َٞ ; أسدٖا أضباب خازد١ٝ ثا١ْٜٛ ٚا٭خس٣ ؟ .42

 خارجية أساسية .. -
 (الرابعة عشر  المحاضرة )                 داخلية أساسية .. -
 داخلية ثانوية .. -
 خارجية تابعة .. -

 

  رب َٔ ؟ ازبسٟ ٚزا٤ ايُٓٛذز ايػسبٞ ٜعت.43

 أىم أسباب الدخول في العولمة .. -
 (الرابعة عشر  المحاضرة )                 أىم أسباب تخلف األمة اإلسالمية .. -
 عجز النموذج اإلسالمي .. -
 كثرة األزمات المحيطة .. -

 

  تبين ايهٓٝط١ يبعض ايٓعسٜات ايفًه١ٝ ٚاآلزا٤ ازبػساف١ٝ ٜعترب َٔ أضباب ؟    .44

 والغربية ..النهضة األوروبية  -
 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 صراع الدين والعلم في الغرب .. -
 تطور الغرب في العصور الوسطى .. -
 جميع ما سبق .. -

 

  )إدزاى ايػ٤ٞ حبكٝكت٘( ٖرا تعسٜف ايعًِ عٓد ؟    .45

 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 الراغب االصفهاني .. -
 ني ..أبو الفرج االصبها -
 الغزالي وابن رشد .. -
 الجوبني .. -

 

  إٕ املطًع ع٢ً تازٜذ ٚٚاقع ا٭دٜإ جيدٖا ذات سطٛز َ٪ثس يف سٝا٠ اإلْطإ ؟   .46

 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 صحيح بالنسبة لألديان كلها .. -
 صحيح بالنسبة لإلسالم فقط .. -
 صحيح بالنسبة لألديان الكتابية .. -
 ماً ..غير صحيح تما -

 

  تعطف ايهٓٝط١ ٚتطًطٗا ع٢ً زداٍ ايعًِ ٚايفهس ، نإ َٔ ؟    .47

 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 أسباب الصراع بين الدين والعلم .. -
 آثار الصراع بين الدين والعلم .. -
 نتائج الصراع بين الدين والعلم .. -
 قواعد الصراع بين الدين والعلم .. -
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  هرب٣ أْ٘ ٜفتح يًُطًُني أبٛاب املعسف١ ٚحيح ع٢ً ٚيٛدٗا ٚايتكدّ فٝٗا( ، َٔ أقٛاٍ ؟  )فط١ًٝ اإلض٬ّ اي .48

 (الثالثة عشر  المحاضرة )                 العقاد .. -
 طو حسين .. -
 نيكولسن .. -
 مرجليوث .. -

 

  َعٛقات ايٓٗط١ اإلض١َٝ٬ َٓٗا َا ٖٞ ذات١ٝ َٚٓٗا َا ٖٞ ؟    .49

 عامة .. -
 (الرابعة عشر  المحاضرة )                 موضوعية .. -
 عارضة .. -
 ال أحد مما سبق .. -

 

َعٝاز ايكِٝ، ٚتعازض َصاحل ا٭فساد )متصم ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ يٮ١َ ٚضٝاد٠ ايٓصع١ ايفسد١ٜ يف اجملتُع مما ٜ٪دٟ إىل اْعهاع  .51
  ( ٖرا تعسٜف ؟   ٚازبُاعات فُٝا بٝٓٗا

 القابلية لالستعمار .. -
 التخلف الشامل .. -
 (الرابعة عشر  المحاضرة )                 شبكة العالقات االجتماعية .. تحلل -
 جميع ما سبق صحيح .. -
 

 

 


