
 الحاجة إلى العلوم اإلسالمي!!كانت  /1

 هدفا دفاعيا لالستشراق -أ

 بيا لالستشراقيلصهدفا  -ب

 هدفا علميا لالستشراق -ت

 ميا لالستشراققوهدفا  -ث
 

 نتج عن الثورة الصناعية في أوروبا وحاجتها إلى المواد الخامهدف من أهداف االستعمار  /2

 الهدف: والقوى العاملة وإلى األسواق لتصريف منتجاتهم، هو

 الصليبي للكنيسة -أ

 السياسي -ب

 االقتصادي -ت

 العدائي -ث
 

 هو الجهد المبذول بصفة فردية أو جماعية في دعوة الناس إلى النصرانية، ويطلق أيضا على ما /3

 تقوم به المنظمات الدينية من تعليم الدين النصراني ونشره، هذا تعريف:

 العالمية -أ

 الوسطية -ب

 التنصير لغة -ت

 التنصير اصطالحا -ث
 

 حقق الغرب عن طريق التنصير نفوذاً في العالم اإلسالمي، وهذا باعت: /4

 ديني -أ

 سياسي -ب
 صليبي  -ت

 إنسائي -ث
 

 من آثار التنصير في بالد المسلمين أنه: /5

 كسر كل دعوة للوحدة اإلسالمية -أ

 كسر كل بحث عن اإلسالم الحقيقي -ب

 ردع كل جهد لالستقالل -ت

 شوه صورة القومية والوطنية -ث
 

 الجديد )العولمة:نشا النظام  /6

 بعد الحرب العالمية الثانية. -أ

 بعد انتهاء الحروب الصليبية. -ب

 بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين أمريكا واالتحاد السوفييتي. -ت

 .م1550عام -ث



( دليل  ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّيَن ۚ َكَما بََدأَُكْم تَعُوُدونَ ۖ  َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكِلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ  قُْل أََمَر َربِِّي بِاْلِقْسطِ  قوله تعالى: ) /7

 على:

 وجوب إقامة الصالة -أ
 مكانة المسجد  -ب

 ان الناس درجات عند هللا -ت

 وحدة القيم والحقوق في اإلسالم -ث
 

 أول من بادر بالنداء للحروب الصليبية على المسلمين هو: /8

 البابا اروبان الثاني -أ

 السادس عشر. البابا بندكتوس -ب

 الراهب جربرت -ت

 الراهب دي كريمون -ث
 

 معالم الوسطية /9

 الصفح عن المسئ -أ

 االنتصار المحض -ب

 الت -ت

 التالزم بين المظاهر والباطن -ث

 

 فاهيمه :افكاره وحمل الناس على تبني م وسائل التغريب لنشر من /10

 الترويع والتقليل -أ

 ورةمشتقديم الخبرة وال -ب

 بث الفرقة بين المسلحين -ت

 لفكر الغربي الترويج -ث
 

 من أخطار. نسبيةرية والعصقانون الل قاخضاع القيم واألخال /11

 االستشراق -أ

 العولمة -ب

 االستعمار -ت

 التنصير -ث
 

 البشرية هي نوعان أساسيان، هما:الروابط  /12

 فطرية ومتغيرة -أ

 خاصة وعامة -ب

 ة وأصيلةئراط -ت
 مكتسبةطرية وف -ث

 



 : ورجال الدين، ويعتقدون أنهم خلقوا من فم اإلله لكهنةهم طبقة ا /13

 الكشتر -أ

 البراهمة -ب

 ويشال -ت

 الشودر -ث
 

 أول ظهور للتأثر بحضارة الغرب كان في: /14

 صر العباسيعال -أ

 الدولة المملوكية -ب

 أواخر عهد الثمانين -ت
 مارعور االستعص -ث

 

 أنهم شعب هللا المختار. يرونقوة  /15

 اليونان -أ

 اليهود -ب

 ربعال -ت

 االسبان -ث
 

 موا ما حرم هللا؛ فاستحلوا النجاسات والخبائث ولحم الخنزير، هؤالء هم :رلم يح /16

 يهودال -أ

 النصارى -ب

 المجوس -ت

 اهل االهواء والبدع -ث

 

 ويكون الرسول عليكم شهيدا (( يشير الى  تكونوا شهداء على الناسل أمة وسطا )وكذلك جعلناكمقوله تعالى ) /17

 الخيرية بمعنىالوسطية  -أ

 البعد عن االنحراف معنىالوسطية ب -ب

 أهمية الشهادة -ت

 عالمية اإلسالم -ث
 

 اإلرهاب.  /18

 يرتبط بالدين. -أ

 يرتبط بشعب معين، -ب
 يرتبط بطبقة اجتماعية. -ت

 بطبقة اجتماعية معينة. وال ال يرتبط بدين وال يشعب -ث
 

 



 دين اليهود مؤسس على: /19

 الصفح عن المسيء -أ

 االنتصار المحض -ب

 التذلل المحض. -ت

 باإلحسانمقابلة اإلساءة  -ث
 

ِ فقذ ظلم نفسه على))نستدل بقوله تعالى:  /20 ِ َوَمن يَتعده ُحُدوَد َّللاه  : َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاه

 وجوب إقامة الحدود -أ

 حرمة ظلم النفس  -ب

 نبذ اإلسالم للغلو واعتباره من الظلم -ت
 ترك الحدود -ث

 

 المستشرقون في مجال:عمل كبير قام به  المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي /21

 الفهرسة والتكشيف -أ

 التأليف -ب

 الدوائر المعرفية -ت

 المجالت -ث
 

 (. هذا الجدل به الحق ضوادحقوله: ) َوَجاءلُوا بِاْلَباِطِل ِليُ  /22

 حوار مذموم ال طائل من ورائه -أ

 إيجابيحوار  -ب

 حوار فردي -ت

 حوار محمود -ث
 

 محامت االنسان لقومه إذا كانو على الحق من/23

 الدين -أ

 العصبية الممدوحه -ب

 الطبقية -ت
 .العنصرية -ث

 

 من يستحق لقب المستشرق هو الذي:/24

 يقتصر على معرفة لغات الشرق فقط -أ

 ال يقتصر على معرفة لغات الشرق فقط -ب

 يقبل علوم الشرق -ت

 ينقل علوم الشرق -ث
 

 



 الثانية من مراحل االستشراق بانها:المرحلة  اتسمت/25

 في مرحلة مشوبة بالعدوان، وتبحث العيوب والتقاتص في العلوم اإلسالمية وبنية عن المجتمع -أ

 مرحلة العدوان السافر. -ب

 مرحلة استكشاف كنه اإلسالم وأسباب انتشاره . -ت

 مرحلة البحث عن حقيقة الفاتحين المسلمين. -ث
 

 عناصر الثقافة : /26

 الوجود .أ

 القيم .ب

 النظم .ج
 ما ذكر جميع .د
 

 سمي دين المسيحية بالنصرانية نسبة إلى : /27

 مدينة الناصرة في فلسطين .أ

 المسيح عليه السالم .ب

 الناصر األيوبي .ج

 مدينة المنصورة بمصر .د
 

 من آثار االستعمار /28

 زيادة الوعي القومي .أ

 تغريب بعض أبناء العالم اإلسالمي .ب

 نشر القومية العربية  .ج

 زيادة االنتماء الوطني لدى الشعوب المستعمرة  .د
 

 هدف من اهداف االستعمار يتعلق بالدول والحكام ، هو الهدف  /29

 الصليبي .أ

 االقتصادي .ب

 العدائي .ج
 السياسي .د
 

 من آثار الغريب /30

 نشر الوعي الديني .أ

 نشر الوعي الثقافة .ب

 نشر الوعي الفني .ج

 منع تطبيق الشريعة اإلسالمية  .د
 

 



 عادة صياغة ثقافة العالم اإلسالمي وفق ثقافة الغرب وحضارته ( هي تعريفعبارة : ) إ /31

 التنصير .أ

 التغريب .ب

 االستعمار .ج

 االستشراق .د
 

تحرير التجارة الخارجية بين الدول عن طريق رفع القيود عن النشاط االقتصادي االتفاقيات الدولية ، هذا في  /32

 العولمة من 

 آثارها  .أ

 مظاهرها .ب

 نشأتها الظروف التي أدت إلى .ج

 ايجابياتها  .د
 

 موقف المسلم من العولمة الثقافية :  /33

 الرفض المطلق .أ

 القبول المطلق .ب

 رفض األسواق مع العولمة فيما يتعارض مع دينه  .ج

 السكون .د
 

 نوع من أنواع العولمة يمثل خطورة على هويتنا هو العولمة  /34

 السياسية .أ
 االجتماعية .ب

 االقتصادية .ج

 الثقافية .د
 

 التعامل مع العولمة من المسلمين رفضاً قاطعا فانهمن يرفض  /35

 يبقى معزوال .أ

 يحرم من عطاءات الحضارة .ب

 ينتحر حضاريا .ج

 يتعايش مع واقعه .د
 

ينَِ َعلَى ِليُْظِهَرهَُ اْلَحق َِ َوِدينَِ ى بِاْلُهدََ َرُسولَهَُ أَْرَسلََ الَِّذي هو(تعالى بقوله نستدل /36  )اْلُمْشِرُكونََ َكِرهََ َولَوَْ ُكل ِهَِ الد ِ

َعلى

 انتصار اإلسالم .أ
 عالمية اإلسالم .ب

 كراهية المشركين لإلسالم .ج

 اإلسالم دين الحق .د



 عند التعارض بين الروابط البشرية تقدم رابطة /37

 اإلنسانية .أ

 االسرة .ب

 الدين .ج

 المهد والميثاق .د
 

 الحقد الصليبي على اإلسالم والمسلمين يعتبر من  /38

 بواعث التنصير .أ

 اهداف التنصير .ب

 غايات التنصير .ج
 آثار التنصير .د
 

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِي  الهِذيَن يَْنقُُضونَ  ﴿نستدل بقوله تعالى   /39 ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاه َعْهَد َّللاه

 على رابطة اأْلَْرِض أُولَئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن ﴾

 القرابة .أ

 الدين .ب

 العهد والميثاق  .ج

 اإلنسانية .د
 

 : من كان لدينهم منهم كثير والء إضعاف و المسلمين بين ردة إحداث /40

 اإلستشراق آثار .أ

 التنصير آثار .ب

 التنصير وسائل .ج

 التغريب وسائل .د
 

 رابطة يتحقق بها الوالء والبراء دون اعتبار لمقاييس العصبية والعنصرية هي رابطة  /41

 الدين .أ

 العصبية .ب

 الطبقية .ج

 العنصرية .د
 

 ب للطبقة او اللون او النسب او الجاء هي رابطةصعرابطة استعالء تقوم على الت /42

 القومية .أ
 العصبية .ب

 الطبقية .ج

 العنصرية .د
 



 

 فرض السيادة على األرض واستغاللها هذا تعريف /43

 االستعمار اصطالحا .أ
 االستعمار لغة .ب

 التغريب لغة .ج

 االستشراق اصطالحا .د
 

 

 - : وضيع أحمر دم وآخر نبيل ازرق دم وجود افتراض أساس على تقوم/44
 اللون عصبية .أ

 الطبقة عصبية .ب

 القوم عصبية .ج

 العنصر عصبية .د
 

 ن الفعل عولم من العالم هذا تعريفاسمها مشتق م /45

 العالمية لغة .أ
 العولمة لغة .ب

 العالمية اصطالحا .ج

 العولمة اصطالحا .د
 

قضية احتلت في الوقت الحاضر موقع الصدارة من اهتمام الباحثين نظرا التساع دائرتها وانتشارها في معظم  /46

 انحاء العالم هي 

 التنصير .أ

 التبشير .ب

 االستشراق .ج
 اإلرهاب  .د
 

 : على تقوم انها المحاربين غير الكتاب اهل من الدين في له بالمخالف المسلم عالقة في األصل ان /47

 والقسط البر .أ

 والحرابة المعاداة .ب

 المستمر الجهاد .ج

 التكافل .د
 

 ، وأفطر أصوم ،لكني له وأتقاكم هلل ألخشاكم إني وهللا أما ( : النبي حديث في جاء كما : تعني الوسطية /48

 ( مني فليس سنتي عن رغب فمن ، النساء وأتزوج وأرقدَ، وأصلي

 األحوال أعدل .أ

 الخيرية .ب

 المحاباة .ج



 التعادلية .د
 

 : بعد واسعة بصورة أوروبا في اإلستشراق انتشر /49

َالديني اإلضطهاد عهد .أ

َالديني اإلصالح عهد .ب

 اإلسالمية الفتوحات عهد .ج

َالصليبية الحروب عهد .د

َ

 )28( القلم. تسبحون لوال لكم اقل الم اوسطهم قال ( تعالى قولهَ/50

 اعلمهم .أ

 افضلهم .ب

 عقال وارجحهم اعدلهم .ج

 اسبقهم .د

َ
 

 

 

 اعداد

Mayosh ,, األمل  صدى  

 والشكر موصول لمن وافانا باألسئلة


