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 Bهـ نموذج  7341ثقافية الترم الثاني لعام حل أسئلة اختبار قضايا 

 

 -من يستحق لقب المستشرق في عرف أحدهم هو اللذي :

 فقط الشرق لغات معرفة على يقتصر  -1

 فقط الشرق لغات معرفة على اليقتصر  -2

 الشرق علو يقبل  -3

 الشرق علوم ينقل  -4

 

 -كان انتشار االستشراق في اوروبا على اوجه بعد :

 عهد اإلضطهاد الديني -1

 عهد الحروب الصليـبـيـة -2

 عهد الفتوحات اإلسالمية -3

 عهد اإلصالح الديني -3

 

 : بلغت تاريخيا االستشراق بها مر التي المراحل

 لتينمرح  -1

 مراحل اربعة  -2

 مراحل ثالثة  -4

 مراحل خمسة  -4

 

 : االسالمية المة عداوته االستشراق اظهر

 الصليبية الحروب اثناء  -1

 الصليبية الحروب فشل بعد  -2

 الصليبية الحروب قبل  -3

 الصليبية الحروب نجاح بعد  -4

 

  :بالنسبة للمستشرقين وثقافتها األمم حضارات على االطالع كان

 دفاعيا هدفا  -1

 صليبيا هدفا  -2

 علميا هدفا  -4

 عاما هدفا  -4

 

 : مبلغها االستشراق اهداف

 اهداف ثالثة  -7

 اهداف خمسة  -2

 هدفين  -3

 كثيرة اهدافا  -4

 

 :الحاجة إلى العلوم اإلسالمية كانت 

 دفاعيا لإلستشراق -1

 صليـبـيـا لإلستشراق -2

 علميا لإلستشراق -3

 قوميا لإلستشراق -4

 

 



2 
 

 : من االسالمية المعارف دائرة

 االستشراق وسائل اشهر  -7

 موضوعية االستشراق انتجه ما اكثر  -2

 االستشراق اهداف اخطر  -3

 االستشراق اثار اخطر  -4

 

 : من ذلك وكان المسلمين عقائد ضعفت

 االستشراق آثار  -7

 االستشراق اسباب  -2

 االستشراق وسائل  -3

 االستشراق مراحل  -4

 

  الى؟ منسوب وهو المسيحية لدين اسم النصرانية

 فلسطين في الناصرة ةمدين  -7

 السالم علية المسيح  -2

 الدين صالح الناصر  -3

 مصر في المنصورة مدينة  -4

 

  ؟ معركة في الصليبين على االيوبي الدين صالح نتصرا

 جالوت عين  -1

 الحطن  -2

 حطين  -4

 المقدس بيت  -4

 

 من  :المسلمين  االسالم و الحقد الصليـبـي علىيعتبر 

 بواعث التنصير -7

 رأهداف التنصي -2

 غايات التنصير -3

 آثار التنصير -4

 

 باعثا؟ والمبشرين الرهبان لدى فإن جهودهم على االستعمارية الدول العتماد بالنسبة

 سياسيا    -7

 عسكريا    -2

 ثقافيا    -3

 صليبيا    -4

 

 المسلمين؟ بالد في التنصير آثار من

 سالميةاال للوحدة دعوه كل كسر  -7

 الحقيقي االسالم عن بحث كل كسر  -2

 لالستقالل جهد كل ردع  -3

 والوطنية القومية صورة تشوية  -4

 

 

 

 

 



3 
 

 ؟ من يعتبر الكنائس في العام الوعظ

 البسيط التنصير  -1

 المباشر التنصير  -2

 المباشر غير صيرالتن  -3

 البدائي التنصير  -4

 

 لـدينهم , كان من  : المسلمين إضعاف والء كثير من

 آثار اإلستشراق -1

 آثار التنصير -2

 وسائل التنصير -3

 وسائل التغريب -4

 

  ؟ تعريف هي ( واستغاللها االرض على السيادة فرض)   عبارة

 اصطالحا   االستعمار  -1

 لغة االستعمار  -2

 لغة التغريب  -3

 اصطالحا   االستشراق  -4

 

  ؟ من بنداء نالمسلمي على الصليبيه الحروب شرارة بدأت

 الثاني اروبان البابا  -7

 عشر السادس بندكتوس البابا  -2

 جربرت الراهب  -3

 كريمون دي الراهب  -4

 

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

 الصليبية الحروب انتهت االن  -1

 الدين ياصالح عدنا قد ها  -2

 جديد من لنا الشرق  -3

 اليوم االسالم سقط  -4

 

  : االستعمار فاهدا بلغت

 اهداف اربعة  -7

 اهداف ثالثة  -2

 هدفان  -3

 عديدة اهداف  -4
 

 : من القومية النعرات احياء يعتبر

 االستعمار اثار  -7

 االستعمار دوافع  -2

 االستعمار وسائل  -3

 االستعمار طرق  -4

 

 : تعريف هي ) وحضارته الغرب ثقافة وفق االسالمي العالم ثقافة صياغة إعادة ( عبارة

 لغة التنصير  -1

 اصطالحا التغريب  -2

 واصطالحا لغة التنصير  -3

 غريبللت تعريفا ليس  -4
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 : في الغربيه الحضاره بمظاهر التأثر ظهر

 العثمانيه الدوله أوائل -1

 العثمانيه الدوله أواخر -2

 األوروبي اإلستعمار بداية -3

 الصليبيه الحروب نهاية -4

 

 : مفاهيمه تبني على الناس وحمل أفكاره لنشر نهجها التي التغريبطرق من 

 والتقتيل الترويع  -1

 التنصيرية االرساليات مدارس إنشاء  -2

 المسلمين بين الفرقه بث  -3

 الغربي للفكر الترويج  -4

 

  :باالرساليات اتصل من أوائل من

 العثمانيون  -1

 الشام نصارى  -2

 العرب  -3

 المغاربة  -4
 

 : هم ، الكريم بالقران صلتهم لتنقطع بيةالعر باللغة المسلمين جهلوا

 المنصرون  -1

 المغربون  -2

 االستعمار  -3

 المستشرقون  -4

 

 : من وهذا المشورةو الخبرة بتقديم المغربون يقوم

 المباشر التغريب وسائل  -1

 مباشر الغير التغريب وسائل  -2

 التغريب اهداف  -3

 التغريب اثار  -4

 

 : من وهذا المدنية المدارس تأسيس عبر الغربية الفلسفة شأن من فعهمور بدينهم المسلمين جهلوا

 المباشرة التغريب وسائل  -7

 مباشر الغير التغريب وسائل  -2

 ريبالتغ اهداف  -3

 التغريب اثار  -4

 

 بـدعوى :التغريب  على رأس أولوياتالمسلمة كانت المرأة 

 قلة خبرتها -1

 ضعف شخصيتها -2

 تحريرها -4

 حرمتها -4

 

  من وهذا وممارساتهم المسلمين توجهات في للغرب التبعية تكرست

 التغريب اثار  -7

 العولمة ناصرع  -2

 االستعمار مقومات  -3

 التبعية مراحل  -4
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 هذا تعريف : (الفعل عولم من العالم مشتق من  )

 العالمية لغة -1

 العولمة لغة -2

 العالمية إصطالحا -3

 العولمة إصطالحا -4

 

 : ل مرادفات : العولمة مرادفات من

 فقط  الكوكبةوالحداثة   -1

 فقط الشاملة الكونية  -2

 والكوكبة والكونية الشملة الحداثة   -4

 االستعمار  -4

 

  :تعريف هي ( واحد راسمالي فيها يتحكم واحدة قرية الى العالم تحويل ) عبارة

 العالمي النظام  -1

 الراسمالي النظام  -2

 العولمة  -4

 االستعمار  -4

 

  حديثة العولمة تعتبر

 اصطالحا حديثة عمليا قديمة  -7

 نظريا قديمة  -2

 اصطالحا قديمة عمليا جديدة  -3

 نظريا جديدة  -4

 

 من  :الثورة التقنية تعتبر 

 عولمةأهداف ال -1

 دوافع العولمة -2

 نتائج العولمة -3

 آثار العولمة -4

 

 : الجنسيات متعددة الشركات تعتبر

 العولمة اهداف  -1

 العولمة دوافع  -2

 العولمة نتائج  -3

 العولمة اثار  -4

 

 (: تعريف هذا  النساني النشاط جوانب مختلف تغطى شاملة كونية ثقافة صياغة الى العولمة تطمح)

 الثقافية العولمة  -7

 الشاملة ولمةالع  -2

 الكونية العولمة  -3

 االنسانية العولمة  -4

 

 : من هو فيةالثقا للهوية الجزئي او الكلي التذويب الى السعي

 التغريب  -1

 الغربي االستعمار  -2

 الثقافية العولمة معالم  -4
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 االقتصادية العولمة  -4

 

 وعرضه وماله ودمة وعقلة دينه في االنسان على بغيا دول او جماعات او افراد يمارسة الذي العدوان )االرهاب بأنه يعرف 

  : من قبل (

 االسالمي الفقة مجمع -7

 االمم عصبة حسب االرهاب -2

 التطرف -3

 المتحدة االمم منظمة حسب الجهاد -4

 

 : ية عن العرب من أسس دراسة لغوأول 

 إبن جني -1

 أبو األسود الدؤلي -2

 الخليل بن أحمد الفراهيدي -3

 سيبويه -4

 

 :  من وجهة نظر اإلسالماإلرهاب 

 طريق للجهاد -1

 ظاهرة معقدة -2

 ظاهرة حديثة -3

 نوع من الظلم -3

 

 عالقة المسلم بـالمخالف له في الدين من أهل الكتاب و غيرهم على أساس  :تقوم 

 التكافل -1

 المعاداة و الحرابة -2

 البر و القسط -4

 الجهاد المستمر -4

 

 الذين قومة او ابية من اقاربة وهم عصبته الرجل وقوم لها يقومون جامعة تجمعهم الناس من الجماعه هم القوم من ) : عبارة

  : تعريف هي ( وينصرونه له يتعصبون

 اللغه في القوميه -7

 االصطالح في القومية -2

 االجتماع علم -3

 العرف في القومي -4

 

 : تعريف هي ( بها ،واالعتزاز العنصر او القوم آصرة الى باالنتماء الجماعة لدى ر قويشعو ) عبارة

 اللغة في القومية  -1

 االصطالح في القومية  -2

 الجتماعا علم  -3

 العرف في القومي  -4

 

 

 : االسالمية االمة تخلف اسباب من

 القديم االسالمي التراث وراء الجرى  -1

 الغربي النموذج وراء الجري  -2

 االسالمي النموذج عجز  -3

 المحيطة االزات كثرة  -4
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 : على ( مهداة رحمة انا إنما ) حديث من يستدل

 العالمية مرتكزات  -1

 البشرية الروابط  -2

 االمة خيرية -3

 الدعوة عالمية  -3

 

 :ن أساسيان هما نوعا لها البشريه الروابط

 ومتغيره فطريه -1

 ومكتسبه فطريه -2

 وأصليه طارئه -3

 وعامه خاصه -4

 

  -: على هلل دين في أفواجا   الناس دخوليدل 

  الدعوة عالمية -7

  الدعوة وسطية -2

  البشرية الروابط عالمية -3

  اإلسالمية الحضارة قوة -4

 

 : هو االستشراق

 الشرق علوم طلب  -7

 الشرق علوم معرفة  -2

 الشرق زيارة  -3

 الشرق في السياحة  -4

 

 : تطبيقها في وبالمرونة ، ذاتها في بالعالمية االسالمية القيم تتسم

 السوية للفطرة استجابة  -7

 عالمية حضارة تمثل  -2

 االزمان لكل موجهه  -3

 والتطور للتغير قابلة  -4

 

 

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق مع 

 

 ابن شاطر  -:كتابة 


