
 : بدأت حركة الكشوف الجغرافية في (1
 القرن الخامس عشر ميالدي

 

 : وقعت بالد القوقاز تحت سيطرة (2
 روسيا

 

 : ظلت الدولة العثمانية ىي القوة الحارسة للعالم اإلسالمي لفترة (3
 أربعة قرون

 

 : وقعت مصر تحت االحتالل البريطاني عام (4
 م 1882

 

 : تأسس مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي في عام (5
 ىـ 1401

 

 : يصل إنتاج العالم اإلسالمي من اإلنتاج العالمي للقطن حوالي (6
40% 

 

 : ينتج العالم اإلسالمي من إنتاج الفوسفات في العالم حوالي (7
21% 

 

 : عرفت حرب اكتوبر 7691 م بين اليهود والعرب بحرب األيام (8
 الستة

 

 : الدولة اإلسالمية ىي التي يزيد عد المسلمين فيها عن (9
50% 

 



نظراً الىمية العالم اإلسالمي االستراتيجية أصبح موطناً للصراع بين القوى  (10
 : العالمية المختلفة

 عبر العصور المختلفة

 

 : يحتل العالم اإلسالمي قلب العالم القديم وتشمل القارات (11
 أسيا , فريقيا , أوروربا

 

 : يمتد العالم اإلسالمي من جزر الماليو شرقاً إلى األندلس (12
 غرباً 

 

 : يقع العالم اإلسالمي كما يقال في (13
 صرة العالم" ممسكاً بأطرافو"

 

 : يطل العالم اإلسالمي على المحيط الهادي من خالل (14
 بعض جزر إندونسيا والفلبين

 

 : أسم المضيق الذي يتحكم في اتصال المحيط االطلسي بالبحر المتوسط ىو (15
 جبل طارق

 

 :: الذي تزعم فكرة إنشاء الجامعة اإلسالمية ىو (16
 جمال الدين االفقاني

 

 : المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة تختصر بلفظة (17
 إيسيسكو

 



مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطان دولة غير مسلمة في وسط اغلبية  (18
 : مسلمة ىي

 األقلية المسلمة
 

أقر المؤتمر الصهيوني األول إعالن دولة الكيان الصهيوني في فلسطين في عام  (19
 : (7691 م في مدينة )مؤتمر

 بال
 

 : ساندت بريطانيا إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين فيما عرف بوعد (20
 بلفور

 

 : اسس اليهود مجموعة من القوى العسكرية التابعة للوكالة اليهودية ومن أشهرىا (21
 الهجاناة

 

22) (who) اختصار لمنظمة : 
 لمنظمة الصحة العالمية

 

23) (fao) اختصار لمنظمة : 
 لمنظمة االغذية العالمية

 

 : أسم القناة التي تربط البحر الحمر بالبحر المتوسط ىي (24
 قناة السويس االستراتيجية

 

يتحكم مضيق ملقا وسنغافورة في اتصال المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي  (25
 : والمحيط

 المحيط الهادي
 



 : يعرف نهر سرداريا بأسم (26
 سيحون

 

 : يتحكم مضيق باب المندب وخليج عدن في اتصال البحر االحمر ( 27
 ببحر العرب

 

 : يسود المناخ األستوائي الحار الماطر طوال العام ذو الغابات الكثيفة في (28
 

 الماليو , وأكثر الجزر األندونسية وجنوب لسودان
 

 : تقع صحراء ثار في (29
 الهند

 

 : يمتاز مناخ البحر المتوسط بأنو (30
 المناخ الدافئ المعتدل

 
 

 : يشتهر العالم اإلسالمي في إنتاج الخضروات والفواكو في (31
 اقليم البحر المتوسط

 

 : الدولة اإلسالمية التي تنتج وحدىا 17% من إنتاج المطاط العالمي ىي (32
 نيجيريا

 

 : من األمثلة على البحار الداخلية في العالم اإلسالمي (33
 بحر قزوين

 

 : يكثر اللؤلؤ ذو الشهرة الواسعة في العالم اسالمي في مياه (34
 الخليج العربي وبعض مناطق البحر االحمر

 



 : ظهرت الحركة المهدية في (35
 السودان

 

 : ظهرت الحركة السنوسية في (36
 ليبيا

 

 : تصل نسبة االنتاج االحتياطي للغاز الطبيعي للعالم اإلسالمي (37
53% 

 

 : يمثل العالم اإلسالمي مركزاً ىاماً  في اإلنتاج االحتياطي للبترول بأكثر من (38
57% 

 

 : يبلغ إنتاج العالم اإلسالمي من الكروم من إنتاجو العالمي حوالي (39
19% 

 

 : ينتج العالم اإلسالمي من النفط نحو (40
 ثلث اإلنتاج العالمي

 

 : أولى دول العالم اإلسالمي في احتياطي البترول (41
 السعودية

 

 من بين الدول العشرة األوائل في العالم في احتياطي البترول في العالم اإلسالمي (42
: 

  ست دول إسالمية
 ىي : السعودية , الكويت , إيران , العراق , االمارات , ليبيا

 

 : أكثر أقطار العالم إنتاجاً للكروم ىي ( 43
 تركيا



 

قطاع كبير من البشرية آمن باهلل رباً ,, وبمحمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم رسوالً  (44
 : واتبع ماانزل عليو , مفهوم يطلق على

 تعريف األمة اإلسالمية
 

 : ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب في (45
 نجد

 

 : واحدة من الدول اإلسالمية التالية تقع في قارة سيا ( 46
 السعودية

 

 : تصدع العالم اإلسالمي قبيل الغزو المغولي لوجود (47
 

 خلفاء 3

 

 القائد المغولي الذي استطاعت جيوشو إسقاط الخالفة اإلسالمية في بغداد ىو ( 48
: 

 ىوالكو

 

تمكن المماليك في مصر من ىزيمة المغول واالنتصار عليهم عام 951 ىـ في  (49
 : موقعة

 في معركة عين جالوت
 

سقطت آخر معاقل المسلمين في االندلس عام 161 ىـ / 7967 م بيد  ( 50
 : فرديناند وايزابيال وىي

 غرناطة

 



استولى الصليبين على عاصمة االتراك السالجقة المسلمين في سنة 967 ىــ /  (51
 : 7961 م وىي

 نيقية
 

 : وقعت إندونسيا تحت االستعمار ( 52
 

 الهولندي
 

 : فتحت القسطنطنية في عام 151 ىـ / 7951 م في خالفة الدولة ( 53
 العثمانية

 

 : السلطان العثماني الذي رفض المطامع الصهيونية في فسطين ىو (54
 عبد الحميد الثاني

 

 : رجل اوروبا المريض "" لقب اطلقو االوروبيين على الدولة "" (55
 العثمانية

 

 : (تم إلغاء الخالفة اإلسالمية باالتفاق مع مصطفى اتاتورك في اتفاقية )معاىدة (56
 اتفاقية لوزان

 

 : تعني كلمة العلمانية باختصار (57
 الالدينية

 

نقل مصطفى كمال اتاتورك عام 7679 م أحرف اللغة العثمانية العربية إلى  (58
 : األحرف الالتينية في مؤتمر

 باكو
 



 : من أأشهر اللغات الهندية القديمة ( 59
 السنسكرتيو

 

كان من أخطر الوسائل العصرية التي اعتمد عليها اعداء اإلسالم في طمس  ( 60
 : الهوية اإلسالمية

 الصحافة
 

إبعاد المسلمين عن دينهم بأسم المدينة والتقدم والتطور على يدي مبتعثين  (61
 : مسلمين ىو ماعرف بحركة

 التغريب
 

أسس أحمد خان مدرسة في " عليكرة " بهدف ضليل المسلمين وقد عرفت  ( 62
 : بأسم مدرسة

 مدرسة المحمديين
 

النظرة الغربية التي ترى أن األخالق والتعليم يجب أال يكونا مبنين على أسس  (63
 : دينية ىي
 العلمانية

 

 : تنسب القاديانية إلى (64
 ميرزا غالم حمد القادياني

 

 : عارض أبو األعلى المودودي أباطيل القاديانية في كتابة المسمى (65
 المسألة القاديانية

 

 : ظهرت الفرقة البابية في عام 7199 ىـ في ( 66
 إيران

 



اشتغال طائفة من الباحثين بدراسة علوم الشرق وحضارتو واديانو بهدف تشويهو  ( 67
 : وىو لقب يطلق على

 االستشراق
 

من أبر ز مستشرقي الدراسات العربية في المانيا والذي تفانى في دراسة وخدمة  (68
 : اللغة العربية وآدابها ىو
 جوىان جاكوب رايسكو

 

  : تكمن المشكلة في تقسيم االكراد بين عدة أمم ىي (69
 أمة تركية , وأمة عربية , وأمة إيرانية

 

 : مقر محكمة العدل الدولية في ( 70
 الىاي بهولندا
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