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 مرحلة البحث عن حقيقة الفاتحين المسلمي   (4

 ى )...............( على ان هللا كرم العلماء : عال نستدل بقولة ت  -4

1)  ِ ِ َوقَالَِت النهَصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاه  " "َوقَالَِت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن َّللاه
ن نهْفٍس َواِحَدةٍ يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُوا َربهُكُم الهِذي " (2  "  َخلَقَُكم م ِ
ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ " (3  " َوإِذَا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَْرفَعِ َّللاه

 " يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ "   (4
 الروابط البشرية هي :  -5

 حالة التواصل الفطرية المكتسبة بين االفراد والجماعات   (1

 حالة التواصل العنصرية المكتسبة بين االفراد والجماعات  (2
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 زيادة الوعي القومي   (1
 االستعمار   (2
 نشر القومية العربية   (3

 التنصير   (4
 يشير قوله تعال: )...................( على ان الوسيطة بمعنى الخيرية :   -7

ِ َشِهيداا بَْينِي َوبَْينَُكمْ  َويَقُوُل الهِذيَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسالا ۚ قُْل َكفَى  " (1  " بِاَّلله
بِينٌ " (2 نَساَن ِمن نُّْطفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّ  " َخلََق اإْلِ

ُسوٍل إاِله بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَي ِنَ " (3  "  َوَما أَْرَسْلنَا ِمن ره
ةا َوَسطاا ل ِتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النه " (4 ِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمه ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداا َوَكَذ   " اِس َويَُكوَن الره

هو الجهد المبذول بصفة فردية او جماعية في دعوة الناس الى النصرانية ويطلق أيضا على ماتقوم به المنظمات    -8

 الدينية من تعليم الدين النصراني وتشمل ..: 

 العالمية   (1

 الوسطية   (2
 التنصير لغة   (3

 التنصير اصطالحا   (4
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 كان عرض المستشرقين ألطالق مصطلح التبشير على التنصير :  -9
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 لحداثة الظاهرة   (2

 لوجودها في اغلب الدول   (3
 الختالف نظرة الدول للظاهرة   (4
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 نستدل بقوله تعال )...........( على وحدة األصل البشري :   - 17

ن ذََكٍر َوأُنثَى  َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوباا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنه أَ )) (1 ِ أَتْقَ يَا أَيَُّها النهاُس إِنها َخلَْقنَاُكم م ِ َ َعِليٌم  ْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاه اُكْم ۚ إِنه َّللاه

 (  )َخبِيرٌ 

2) (( ِ ِ َوقَالَِت النهَصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاه  (( َوقَالَِت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن َّللاه
 ((  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِنهَما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاََل يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ )) (3

َزِت اْلَجِحيُم ِلْلغَاِوينَ )) (4  (( َوبُر ِ
 حقق الغرب عن طريق التنصير نفوذا في العالم اإلسالمي ، وهذا باعث :  - 18

 ديني   (1
 سياسي   (2

 صليبي   (3
 انساني   (4
 ارف اإلسالمية " عمل كبير قام به المستشرقون في مجال : دائرة المع - 19

 الفهرسة والتكشيف  (1

 التأليف   (2
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 المجالت  (4
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 امر بالصوم   (3
 وصف هللا تعالى بصفات الكمال   (4
 ان الموقف السليم من العولمة الثقافية الغربية :  - 21

 رفض كل ما يخالف الدين اإلسالمي   (1

 قبول كل ما فيه   (2
 رفض كل ما فيه جملة و ....  (3

 العمل على ابرازها   (4
 نستدل بقوله تعالى ...... على رابطة العهد والميثاق :   - 22

ُل  )) (1 ُ ِللنهاِس الشهره اْستِْعَجالَُهم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهمْ َولَْو يُعَج ِ  (( َّللاه
ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر ۚ إِنههُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ )) (2  (( لَهُ َمقَاِليُد السهَماَواِت َواأْلَْرِض ۖ يَْبُسُط الر ِ

ذَا اْلَحِديِث أََسفاافَلَعَلهَك بَاِخٌع نهْفَسَك َعلَى  آثَ )) (3  (( اِرِهْم إِن لهْم يُْؤِمنُوا بَِه 

ُ بِِه أَن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِي ((  (4 ِ ِمن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاه ئَِك ُهُم   الهِذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد َّللاه اأْلَْرِض ۚ أُولَ 

 ((  اْلَخاِسُرونَ 
 توظيف الكنيسة واعظ لنشر النصرانية من وسائل :   - 23

 التنصير   (1
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 العلمانية   (4
 المعايير التي يتعامل معها االنسان من الحياة :  - 28

 تفسير الوجود  (1
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 القيم  (3

 العقل   (4
 ال يرتبط بدين  وال بشعب وال بطبقة اجتماعية معينة :   - 29

 االقتصاد  (1
 اإلرهاب  (2

 االستشراق   (3
 اإلسالم   (4
 تقديم الخبرة والمشورة من وسائل :   - 30
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 االستشراق   (2
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 العصبية الممدوحة:  - 31

 محامت االنسان عن قومه اذا كانوا على باطل (1
 محامت االنسان عن قومه اذا كانوا على حق  (2

 محامت االنسان عن قومه اذا كانوا على دينة   (3

 محامت االنسان عن قومه اذا كانوا اغنياء   (4
 عصبية الدم واللون تقوم على أساس افتراض:   - 32

 وجود دم ازرق نبيل   (1

 انهم شعب هللا المختار  (2
 انهم خلقوا من فم االلهة   (3
 انهم خلفاء األرض   (4
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 من معالم العولمة الثقافية الغربية :  - 33

 العمل على ابراز الثقافة الغربية   (1
 تعريف كلمة المسلمين   (2

 العمل على اقناع الطرف االخر (3
 الشي مما ذكر   (4
 عبارة )إعادة صياغة ثقافة العالم اإلسالمي وفق ثقافة الغرب وحضارته(( هي تعريف :   - 34

 التنصير (1

 التغريب  (2
 االستعمار   (3

 االستشراق   (4
 العصبية هي :  - 35

 رابطة استعالء تقوم على المساواة والعدل   (1
 رابطة استعالء تقوم على التعصب  (2

 رابطة استعالء تقوم على الحب والوالء  (3

 رابطة استعالء تقوم على تطبيق الكتاب والسنة   (4

 الهدف الذي ينشأ عن الثورة الصناعية في أوروبا لتصريف منتجاتهم هو هدف :  - 36

 صليبي   (1

 سياسي   (2
 اقتصادي   (3

 عدائي   (4
 من اخطار العولمة :   - 37

 اخضاع القيم واألخالق لقانون العصبية  (1
 اخضاع القيم واألخالق لقانون الحزبية   (2

 اخضاع القيم واألخالق لقانون االستعمار   (3

 اخضاع القيم واألخالق لقانون العصرنة النسبية   (4

 ان األصل في عالقة المسلم بالمخالفة له في الدين من اهل الكتاب غير المحاربين انها تقوم على :   - 38

 البر والقسط   (1

 المعاداة والحرابة   (2
 الجهاد المستمر   (3
 التكافل   (4
 القس )....( اتخاذ دولة البحرين لتكون مركزا للتنصير في منطقة الخليج العربي :  - 39

 حنا بطرس  (1
 بطرس جالوس  (2

 صموئيل زويمر   (3
 سيحي يوحنا   (4
هو )العدوان الذي يمارسه افراد او جماعات او دول بغيا على االنسان في دينة وعقله ودمه وماله وعرضه ( هذا   - 40

 تعريف : 

 اإلرهاب حسب تعريف مجمع الفقه اإلسالمي   (1
 اإلرهاب حسب بيان عصبة األمم  (2

 التطرف   (3
 الجهاد حسب بيان منظمة األمم المتحدة :  (4
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 .(( على تحريف اهل الكتاب لكتبهم : نستشهد بقوله تعالى )).....   - 41

ئَِك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا ۚ لهُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرب ِِهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ )) (1  (( أُولَ 
ِ ف)) (2 ذَا ِمْن ِعنِد َّللاه لهِذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمه يَقُولُوَن َه   ((   َوْيٌل ل ِ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ )) (3 ِ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الهِذي أَنَزْلنَا ۚ َوَّللاه   (( فَآِمنُوا بِاَّلله

ابِِرينَ )) (4 َ َمَع الصه اَلةِ ۚ إِنه َّللاه ْبِر َوالصه  (( يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصه
 بقول هللا تعالى ))....(( على ان اإلسالم دين الحق :  يستدل  - 42

1) (( ِ ِ َوقَالَِت النهَصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن َّللاه  (( َوقَالَِت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن َّللاه

 ((  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِنهَما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاََل يَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ )) (2
َزِت اْلَجِحيُم ِلْلغَاِوينَ )) (3  (( َوبُر ِ

يِن ُكل ِِه َولَْو َكِرهَ )) (4 ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ  ((  اْلُمْشِرُكونَ ُهَو الهِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى  َوِديِن اْلَحق 
قضية احتلت في الوقت الحاضر موقع الصدارة من اهتمام الباحثين نظرا التساع دائرتها وانتشارها في معظم     - 43

 انحاء العالم هي : 

 التنصير   (1
 التبشير   (2

 االستشراق   (3
 اإلرهاب  (4
 بعد عهد اإلصالح الديني في أوروبا انتشر:   - 44

 التنصير   (1

 االستشراق   (2
 التصوف  (3
 االستعمار   (4
 رعية تنظر الى ملوكهم على ان دم االلهة يجري في عروقهم :   - 45

 ملوك الفرس   (1
 ملوك اليونان   (2

 العرب  (3
 االسبان   (4
 التالزم بين الظاهر والباطن من معالم :  - 46

 الوسطية   (1

 العنصرية   (2
 العولمة (3
 االستعمار   (4
 كان هدفا صلبيا لالستشراق :  - 47

 الحاجة الى العلوم السياسية   (1
 الحاجة الى العلوم االقتصادية   (2
 الحاجة الى العلوم الفنية  (3

 الحاجة الى العلوم اإلسالمية   (4
ئِكَ نستدل بقوله تعالى )   - 48 على ان   (َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالا  َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم ۚ إِنه السهْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد كُلُّ أُولَ 

 اإلسالم اهتم بـ: 

 وسائل المعرفة   (1
 العلم الصحيح   (2

 أهمية البرهان   (3
 أهمية التفكير  (4
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 منع تطبيق الشريعة اإلسالمية من اثار :   - 49

 الوعي الديني  (1
 الوعي الثقافة   (2

 الوعي الفني   (3
 التغريب   (4
 تقع مدينة الناصرة التي تنتسب اليها الديانة النصرانية :   - 50

 لبنان   (1

 فلسطين  (2
 األردن   (3

 العراق  (4
 الروابط البشرية لها نوعان هما :  - 51

 فطرية ومتغيرة  (1
 خاصة وعامة   (2

 طارئه واصيلة   (3
 فطرية ومكتسبة   (4
 جماعة من القسيسين ارسلهم الغرب لدعوة المسلمين الى النصرانية :  - 52

 البعثات   (1

 المنصرون   (2
 المستشرقون   (3

 احبار اليهود   (4
 القوانين واألعراف التي يمارسها االنسان في حياته :  - 53

 النظم   (1
 العقل   (2

 الفطرة   (3
 القيم   (4
 موقف الدين اإلسالمي من ظاهرة اإلرهاب :  - 54

 يرفضه بكل انواعه   (1

 يقره بكل انواعه   (2
 يعده قضية جدلية   (3
 يعده ظاهرة صحية   (4
 يعد ..... من اثار االستعمار التي دافعت جوانبها :   - 55

 احياء النعرات القومية   (1
 احياء التعايش   (2

 احياء العلوم   (3
 احياء الثقافة   (4
 في عهد من ، ابتدأت الحروب الصليبية على المسلمين :  - 56

 لويس التاسع   (1

 بولس   (2
 البابا اوربان الثاني   (3
 لوثر   (4
 

 

 



 8 قضايا معاصرة                               anedan:  وتنسيق اعداد              
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 من ادلة عالمية اإلسالم من السنة النبوية المطهرة انه ) ارسل كتبا الى عظماء زمانه يدعوهم فيها لإلسالم ومنهم (  - 58

 قيصر الروم فقط   (1

 عظيم القبط وملك الحبشة فقط   (2
 كسرى الفرس فقط   (3

 قيصر الروم و كسرى الفرس و عظيم القبط وملك الحبشة.  (4
 يعتبر هدف هام من اهداف االستشراق الهدف :   - 59

 األخالقي   (1
 التربوي   (2

 الديني   (3
 العدائي   (4
تحرير التجارة الخارجية بين الدول عن طريق رفع القيود عن النشاط االقتصادي وابرام االتفاقيات الدولية هذا في    - 60

 العولمة من : 

 اثارها   (1
 مظاهرها  (2

 الظروف التي أدت الى نشأتها   (3
 ايجابياتها   (4
 ان االستشراق كغيرة مر بعدة مراحل:  - 61

 مرحلتين   (1

 ثالث مراحل   (2
 اربع مراحل   (3

 خمس مراحل   (4
 الجمع بين التهذيب والتأديب من معالم :  - 62

 التغريب   (1
 الوسطية   (2

 اإلرهاب  (3
 االستعمار   (4
 للوحدة اإلسالمية :  كسر كل دعوه  - 63

 من اثار التنصير   (1

 من اثار االستعمار   (2
 ار من اثار الحو (3

 من اثار التعايش   (4
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 االستشراق   (4
ِ إِلَْيُكْم َجِميعاا قُْل يَا يستدل بقوله تعالى ))  - 66  (( أَيَُّها النهاُس إِن ِي َرُسوُل َّللاه

 عالمية اإلسالم   (1
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 العولمة (4
 اهم بواعث التنصير كان الباعث :  من   - 68
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 وجوب الحوار بين المسلمين   (1
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