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 الحوار في البالك بورد ىنزلها الدكنور مهند في منتد.. هذا عبارة عن مجموعه من االسألة 

 
 

 :( سؤال و أربع إجابات)اختر اإلجابة الصحيحة 
 
 
 :اختر العبارة الصحيحة   - 1
 (با وأورو, وأفريقيا , آسيا ) يحتل العالم اإلسالمي قلب العالم القديم    -أ 

 يحتل العالم اإلسالمي أجزاء من الشرق األوسط فقط  -ب 
 (آسيا الصغرى ) يحتل العالم اإلسالمي قلب العالم القديم  -ج 
 يحتل العالم اإلسالمي قلب الجزيرة العربية -د 
  
, فري الشرمال ومرن تنزانيرا جنروب خرط االسرتواء حترا  كازاكسرتان, يمتد من جزر الماليو شررقا  إلرا األنردلر اربرا   - 2

 :ترابط لـ
 الموقع االستراتيجي للعالم اإلسالمي   -أ 

 (وأوروبا , وأفريقيا , آسيا ) جسر ارضي يربط القارات الثالث  –ب 
 ميزة العالم اإلسالمي بأنه يشغل مساحات واسعة –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
   
 :يعتبر( وأوروبا , قيا وأفري, آسيا ) ترابط العالم اإلسالمي بقاراته الثالث  – 3
 محيطا  اجتماعيا عظيم االمتداد   -أ 

 قطاع صحراوي فقيرا  في موارده –ب 
 متحكما  في محيطاته وبحاره, يقع في صرة العالم ممسكا  بأطرافه  –ج 
 (ج+ أ )  –د 
  
 :تسما بـ , الجنوبي بحر الصين  والبحر األسود و وبحر العرب والخليج العربي البحر المتوسط والبحر األحمر - 4
 األذرع المابية   -أ 

 المسطحات المابية العالمية الكبرى –ب 
 المضابق –ج 
 المنافذ البحرية  –د 
  
 :تسما بـ , المحيط الهادي , المحيط الهندي , المحيط األطلسي  - 5
 األذرع المابية   -أ 

 المسطحات المابية العالمية الكبرى –ب 
 المضابق –ج 
 فذ البحريةالمنا  –د 
  
حيرث ,أي من طنجة شماال  حترا خلريج بيرافرا  جنوبرا   –تعيش مجموعات إسالمية كبيرة علا سواحل أفريقيا الغربية  - 6

 :تطل علا 
 المحيط الهندي   -أ 

 المحيط الهادي –ب 
 المحيط األطلسي –ج 
 ال شي مما ذكر  –د 
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:حيرث تطرل علرا, تنزانيا وأثيوبيا  و مثل الصومال , ق أفريقيا يعيش المسلمون علا بلدان القطاع الساحلي من شر - 7
 المحيط الهندي   -أ 

 المحيط الهادي –ب 
 المحيط األطلسي –ج 
 ال شي مما ذكر  –د 

 
 :حيث تطل علا , يعيش المسلمون في بعض جزر إندونيسيا والفلبين  – 8
 المحيط الهندي   -أ 

 المحيط الهادي -ب 
 سيالمحيط األطل -ج 
 ال شي مما ذكر  -د 

  
 :مضيق جبل طارق الذي يتحكم في اتصال  - 9
 المحيط األطلسي بالبحر المتوسط   -أ 

 البحر األسود بالبحر المتوسط –ب 
 البحر األحمر بالبحر المتوسط –ج 
 البحر األحمر ببحر العرب  –د 

  
 :يتحكمان في اتصال , مضيق الدردنيل والبوسفور  - 11
 لمحيط األطلسي بالبحر المتوسطا   -أ 

 البحر األسود بالبحر المتوسط –ب 
 البحر األحمر بالبحر المتوسط –ج 
 البحر األحمر ببحر العرب  –د 

  
 :قناة السوير اإلستراتيجية التي تربط  - 11
 المحيط األطلسي بالبحر المتوسط   -أ 

 البحر األسود بالبحر المتوسط –ب 
 بحر المتوسطالبحر األحمر بال –ج 
 البحر األحمر ببحر العرب  –د 

  
 :يتحكمان في اتصال ,  وخليج عدن, مضيق باب المندب - 12
 البحر األحمر ببحر العرب   -أ 

 البحر األسود بالبحر المتوسط –ب 
 البحر األحمر بالبحر المتوسط –ج 
 المحيط الهندي بالخليج العربي – د 

  
 :يتحكمان في اتصال  ,مضيق هرمز وخليج عمان  - 13
 المحيط األطلسي بالبحر المتوسط   -أ 

 البحر األسود بالبحر المتوسط –ب 
 البحر األحمر بالبحر المتوسط –ج 
 المحيط الهندي بالخليج العربي  –د 

 
 :يتحكمان في اتصال , مضيق ملقا وسنغافورة  -14
 والمحيط الهاديحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي الم   -أ 

 البحر األسود بالبحر المتوسط –ب 
 البحر األحمر بالبحر المتوسط –ج 
 البحر األحمر ببحر العرب –د 

  
وعلررا عرردة منافررذ بحريررة عظيمررة , العررالم اإلسـررـالمي بامتررداده الجــغررـرافي هررذا يررـشرذ علررا أهررم األذرع المابيررة  - 15

 :لذلك أكسبت العالم اإلسالمي بـ , األهمية 
 إستراتيجية وعسكرية أهمية   -أ 

 سيطرة الدول ذات النفوذ علا العالم اإلسالمي   –ب 
 التحكم بدخول وخروج الموارد الطبيعية –ج 
 تنوع المناخ بالعالم اإلسالمي   –د 

 
زرع اليهرود الصرهيونيين فري : مثرل , رابة الدول ذات النفوذ السيطرة علا العالم اإلسالمي وإثرارة المشراكل فيره  – 16
وكرل تلرك , أرتيريرا  وازو جنروب السرودان وقضرايا المسرلمين فري كشرمير والفلبرين وفري أثيوبيرا والصرومال و, طين فلس

 :المشاكل بهدذ 
 حتا يبقا العالم اإلسالمي ممزقا     -أ 

 يسهل التحكم بالعالم اإلسالمي   –ب 
 تقذ عقبة في وحدة وتعاون أجزاء العالم اإلسالمي –ج 
 صحيحة جميع اإلجابات  –د 
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 :يقصد بالمناخ االستوابي  – 17
 الحار الماطر طوال العام   -أ 

 الحار الماطر صيفا   –ب 
 الصحراوي الحار –ج 
 الصحراوي البارد    –د 

  
 :يقصد بالمناخ الموسمي  – 18
 الحار الماطر طوال العام   -أ 

 الحار الماطر صيفا   –ب 
 الصحراوي الحار –ج 
 البارد  الصحراوي  –د 

  
 :يقصد بالمناخ القاري  – 19
 الصحراوي الحار   -أ 

 الصحراوي البارد – ب 
 الحار الماطر طوال العام –ج 
 (ب+أ)  –د 

  
 :يقصد بالمناخ الدافا المعتدل  – 21
 الصحراوي الحار   -أ 

 الصحراوي البارد – ب 
 مناخ البحر المتوسط –ج 
 (ج+أ)   –د 

  

 :توابي الحار الماطر طوال العام , ذو الغابات الكثيفة يسود في المناخ االس - 21
 الماليو, وأكثر الجزر اإلندونيسية وجنوب السودان   -أ 

 بنغالديش , واليمن , وعمان , ونيجيريا , وساحل اينيا , وهضبة الحبشة    –ب 
 الصحراء األفريقية الكبرى , وشبة جزيرة العرب , وجنوب إيران –ج 
 بة إيران , وهضبة األناضول , وتركستانهض  –د 
  

 :المناخ الموسمي الحار الماطر صيفا فيسود في  - 22
 الماليو, وأكثر الجزر اإلندونيسية وجنوب السودان   -أ 

 بنغالديش , واليمن , وعمان , ونيجيريا , وساحل اينيا , وهضبة الحبشة   –ب 
 لعرب , وجنوب إيرانالصحراء األفريقية الكبرى , وشبة جزيرة ا –ج 
 هضبة إيران , وهضبة األناضول , وتركستان   –د 
 

 :الصحراوي الحار الذي يسود في , المناخ القاري - 23
 الماليو, وأكثر الجزر اإلندونيسية وجنوب السودان   -أ 

 بنغالديش , واليمن , وعمان , ونيجيريا , وساحل اينيا , وهضبة الحبشة    –ب 
 فريقية الكبرى , وشبة جزيرة العرب , وجنوب إيرانالصحراء األ –ج 
 هضبة إيران , وهضبة األناضول , وتركستان   –د 
 

 :الصحراوي البارد  الذي يسود في , المناخ القاري - 24
 الماليو, وأكثر الجزر اإلندونيسية وجنوب السودان   -أ 

 وهضبة الحبشةبنغالديش , واليمن , وعمان , ونيجيريا , وساحل اينيا ,   –ب 
 الصحراء األفريقية الكبرى , وشبة جزيرة العرب , وجنوب إيران –ج 
 هضبة إيران , وهضبة األناضول , وتركستان  –د 
  

 :, فيسود علا ( مناخ البحر المتوسط ) المناخ الدافا المعتدل  - 25
 شواطا البحر المتوسط الجنوبية   -أ 

 شواطا البحر المتوسط الشرقية    –ب 
 شواطا البحر المتوسط الشمالية –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة  –د 
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 "  :إندونيسيا و  مصر و  باكستان و  بنغالديش و  ماليزيا" من أهم الغالت  الزراعية التي تنتجها كل من  – 26
 األرز   -أ 

 الموز –ب 
 الحمضيات –ج 
 التمر –د 

  
 مصررر و  الشررام و  باكسررتان و تركيررا و  أفغانسررتان و  إيررران" مررن  مررن أهررم الغررالت الزراعيررة الترري تنتجهررا كررل - 27

 " :بلدان المغرب العربي و المملكة العربية السعودية  و  والعراق
 األرز   -أ 

 القمح  –ب 
 الموز –ج 
 جميع اإلجابات خاطبة   –د 

  
 

 :يصل إنتاج العالم اإلسالمي من اإلنتاج العالمي للقطن حوالي  - 28
 %1   -أ 

 %15   -ب 
 %41 -ج 
 %111   -د 

  
 :يكثر اللؤلؤ في   - 29
 مياه الخليج العربي   -أ 

 بعض مناطق البحر األحمر -ب 

 بحر قزوين -ج 

 (ب+أ)  -د 
  

 :تحتل دول العالم اإلسالمي في مجال إنتاج البترول واحتياطه مقارنة باحتياطي العالم بـ  - 31
 %57   -أ 

 %77 -ب 
 %87 -ج 
 %97  -د 

  
 :إنتاج الغاز الطبيعي واحتياطه مقارنة باحتياطي العالم بـ  لمومجتحتل دول العالم اإلسالمي في  - 31
 %53   -أ 

 %73  -ب 
 %37 -ج 
 %93 -د 

 
 :اختر العبارة الصحيحة  – 32
 ينتج العالم اإلسالمي اليوم نحو ثلث اإلنتاج العالمي من النفط -أ 

 سالمي اليوم نحو ثلثي اإلنتاج العالمي من النفطينتج العالم اإل -ب 
 ينتج العالم اإلسالمي اليوم نحو نصذ اإلنتاج العالمي من النفط -ج 
 ينتج العالم اإلسالمي اليوم نحو ربع اإلنتاج العالمي من النفط -د 
 

 :الذي يصنع منه " الفوسفات"من الثروات المعدنية في العالم اإلسالمي  – 33
 ابك الحديديةالسب -أ 

 األسمدة الزراعية -ب 
 األخشاب –ج 
 اإلسفنج –د 

  
 :الذي يصنع منه " الكروم"من الثروات المعدنية في العالم اإلسالمي  - 34
 السبابك الحديدية -أ 

 األسمدة الزراعية -ب 
 األخشاب –ج 
 اإلسفنج –د 

  
 :العالمي حوالي مقارنة باإلنتاج  للفوسفاتيصل إنتاج العالم اإلسالمي  – 35
 %51 –أ 

 %41 –ب 
 %31 –ج 
 %21 –د 
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 :مقارنة باإلنتاج العالمي حوالي  للكروميصل إنتاج العالم اإلسالمي  - 36
 %19 –أ 

 %29 –ب 
 %39 –ج 
 %49 –د 

  
 :ية في العالم اإلسالمي يقوم العديد من الصناعات المهمة التي تسهم فينعلا هذه الثروات المعد – 37
 بناء ونمو اقتصاد البالد اإلسالمية  –أ 

 تساعد علا رفع مستوى دخل األفراد –ب 
 النهوض بمستويات المعيشة –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 

  
 :األهمية اإلستراتيجية للعالم اإلسالمي  - 38
أمريكا الشمالية )ديد لعالم الجتوسطه بين ذلك العالم وا و( أوروبا  و أفريقيا آسيا و) موقعه في قلب العالم القديم   -أ 

 (أستراليا ووالجنوبية 
 .توافر المعادن المتنوعة و, وتنوع محاصيله ومنتجاته الزراعية , إشرافه علا البحار والمحيطات العالمية الهامة  -ب 
 ا  للمواصالت العالميةصفاء أجوابه معظم أيام السنة مما جعله مركزا  مهم كذلك الموانا البحرية و توافر مواد الوقود و -ج 
 جميع اإلجابات صحيحة -د 
  

ومتشرعبة ال مثيرل لهرا وهري قابمرة علرا أسرر , ومتشرابهة , وحدة العالم اإلسالمي البشرية ثابتة ومظاهرها كثيرة  – 39

 :وتعني بـ  وحدة العقيدة, راسخة أهم مظاهرها 
 
 .في الممارسة والسلوكوحدانية هذه العبادة تتجلا  عبادة هللا الخالق القهار و –أ 

 .شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا هي أصل وحدة المسلمين التوحيد  و –ب 
 والشريعة هي قانون المسلمين األوحد_  مصدر التشريع في اإلسالم هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  –ج 
 .ن في السالم , وفي عونهم للمحتاج وإااثتهم للمصابين من المسلمينتتجلي في األفراح واألتراح , وفي آداب المسلمي -د 
  

ومتشرعبة ال مثيرل لهرا وهري قابمرة علرا أسرر , ومتشرابهة , وحدة العالم اإلسالمي البشرية ثابتة ومظاهرهرا كثيررة  - 41
 :وتعني بـ  وحدة العبادة, راسخة أهم مظاهرها 

 .ذه العبادة تتجلا في الممارسة والسلوكوحدانية ه و عبادة هللا الخالق القهار  –أ 
 .شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا هي أصل وحدة المسلمين التوحيد  و –ب 
 والشريعة هي قانون المسلمين األوحد_  مصدر التشريع في اإلسالم هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  –ج 
 .وفي آداب المسلمين في السالم , وفي عونهم للمحتاج وإااثتهم للمصابين من المسلمين تتجلي في األفراح واألتراح , -د 
  

ومتشرعبة ال مثيرل لهرا وهري قابمرة علرا أسرر , ومتشرابهة , وحدة العالم اإلسالمي البشرية ثابتة ومظاهرهرا كثيررة  - 41
 :وتعني بـ  وحدة التشريع, راسخة أهم مظاهرها 

 .وحدانية هذه العبادة تتجلا في الممارسة والسلوك قهار وعبادة هللا الخالق ال –أ 
 .التوحيد , وشهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا هي أصل وحدة المسلمين –ب 
 الشريعة هي قانون المسلمين األوحد و_  مصدر التشريع في اإلسالم هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  –ج 
 .ألفراح واألتراح , وفي آداب المسلمين في السالم , وفي عونهم للمحتاج وإااثتهم للمصابين من المسلمينتتجلي في ا -د 
 

ومتشرعبة ال مثيرل لهرا وهري قابمرة علرا أسرر , ومتشرابهة , وحدة العالم اإلسالمي البشرية ثابتة ومظاهرهرا كثيررة  - 42
 :وتعني بـ  وحدة السلوك في العادات والتقاليد, راسخة أهم مظاهرها 

 .وحدانية هذه العبادة تتجلا في الممارسة والسلوك و عبادة هللا الخالق القهار –أ 
 .التوحيد , وشهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا هي أصل وحدة المسلمين –ب 
 انون المسلمين األوحدوالشريعة هي ق_  مصدر التشريع في اإلسالم هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  –ج 
 .تتجلي في األفراح واألتراح , وفي آداب المسلمين في السالم , وفي عونهم للمحتاج وإااثتهم للمصابين من المسلمين -د 
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متشرعبة ال مثيرل لهرا وهري قابمرة علرا أسرر  متشرابهة  و و وحدة العالم اإلسرالمي البشررية ثابترة ومظاهرهرا كثيررة - 43
 :وتعني بـ  وحدة اللغة,  راسخة أهم مظاهرها

 هي لغة مشتركة بين جميع المسلمين_ لغة القرآن الكريم _ اللغة   –أ 
 تاريخ المسلم أيا كان موقعه هو تاريخ األمة اإلسالمية –ب 
 تعلم لغة القرآن الكريم واجب من أجل معرفة قواعد اإلسالم وأداء عباداته –ج 
 (ج+أ) –د 
  

متشرعبة ال مثيرل لهرا وهري قابمرة علرا أسرر  و  متشرابهة و البشررية ثابترة ومظاهرهرا كثيررة وحدة العالم اإلسرالمي - 44
 :وتعني بـ  وحدة التاريخ ووحدة اآلمال والهدذ, راسخة أهم مظاهرها 

 هي لغة مشتركة بين جميع المسلمين_ لغة القرآن الكريم _ اللغة   –أ 
 إلسالميةتاريخ المسلم أيا كان موقعه هو تاريخ األمة ا –ب 
 التاريخ اإلسالمي إلا جانب وحدة التطلع أمرين رابطان بين أفراد أمة اإلسالم –ج 
 (ج+ب) –د 
  

 :تعريذ األمة اإلسالمية  - 45
 مجموعة من النار يعيشون علا رقعة جغرافية واحدة –أ 

 وحدة اجتماعية متماسكة لديها االنسجام والرابة العامة في الحياة المشتركة –ب 
 اتبع ما أنزل عليه وما جاء به و  بمحمد صلا هللا عليه وسلم رسوال و قطاع كبير من البشرية آمن باهلل ربا   –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

 :مفهوم العالم اإلسالمي  – 46
 التها البشريةوتعدد سال, وتباين ثقافاتها , ومناطقها , الشعوب والدول ذات العقيدة اإلسالمية علا اختالذ بيباتها  –أ 

 هي األرض التي تسودها شريعة اإلسالم –ب 
 هي األرض التي تسود فيها شرابع اير شريعة اإلسالم –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 

 :يقصد بالدول اإلسالمية  – 47
 كانمن مجموع الس% 51كأن يزيد عدد المسلمين فيها عن , هي الدول التي يغلب علا سكانها اإلسالم كعقيدة  –أ 

 .األقليات المسلمة التي تعيش في دول اير إسالمية  –ب 
 الدول اإلسالمية تسما بدار اإلسالم –ج 
 الدول اإلسالمية التي تطبق شريعة اإلسالم في دول اير إسالمية –د 
  

دار , سرمين ومنهراذلك أن فقهراء المسرلمين كرانوا قرد قسرموا العرالم إلرا ق, هو دار اإلسالم  -فقهيا   -العالم اإلسالمي - 48
 :اإلسالم

 .اإلسالم وإن كان جل أهلها من المسلمين, هي األرض التي تسود فيها شرابع اير شريعة اإلسالم  –أ 
 .وإن كان جل أهلها من اير المسلمين , وتقام فيها حدوده , هي األرض التي تسودها شريعة اإلسالم  –ب 
 جغرافيةهي أرض العالم اإلسالمي من حيث المساحة ال –ج 
 هي أرض العالم اإلسالمي من حيث العدد السكاني –د 
  

 :دار الحرب, ذلك أن فقهاء المسلمين كانوا قد قسموا العالم إلا قسمين ومنها, هو دار اإلسالم -فقهيا   -العالم اإلسالمي - 49
 .من المسلميناإلسالم وإن كان جل أهلها , هي األرض التي تسود فيها شرابع اير شريعة اإلسالم  –أ 

 .وإن كان جل أهلها من اير المسلمين , وتقام فيها حدوده , هي األرض التي تسودها شريعة اإلسالم  –ب 
 هي أرض العالم اإلسالمي من حيث المساحة الجغرافية –ج 
 هي أرض العالم اإلسالمي من حيث العدد السكاني –د 
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 :احة اليابسة في العالم بـ تشغل أرض العالم اإلسالمي مساحة تزيد عن مس - 51
 %25تزيد عن  –أ 

 %35تزيد عن  –ب 
 %45تزيد عن  –ج 
 %55تزيد عن  –د 

  
 :مساحة أرض العالم اإلسالمي ترجح بـ  – 51
 2مليون كم 61حوالي  –أ 

 2مليون كم 51حوالي  –ب 
 2مليون كم 41حوالي  –ج 
 2مليون كم 31حوالي  –د 

  
كيلرو متررا  مرن أدريران الغربيرة فري إندونيسريا علرا الررأر ( 17111) لغررب بطرول حروالي تمتد من الشرق إلا ا – 52

أي مررن , كررم (  7111) كمررا تمتررد مررن الشررمال إلررا الجنرروب حرروالي , األخضررر مقابررل السررنغال فرري المحرريط األطلسرري 
 :مل وهذا التحديد الجغرافي يش, تركستان الغربية وجنوب األورال شماال  إلا موزمبيق جنوبا  

 أمريكا الشمالية –أ 
 أمريكا الجنوبية –ب 

 استراليا –ج 
 العالم اإلسالمي –د 

  
 :مثل , مرت األمة المسلمة في أحقاب تاريخها المختلفة بظروذ عصيبة تفوق ظروفها الحاضرة  - 53

 أاار عليها المغول والتتار –أ 
 جاءها الصليبيون في حمالتهم المعروفة –ب 

 ا االستعمار الغربيتكالب عليه –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 

  
 :وتتغلب عليها بسبب , تتجاوز األمة اإلسالمية ظروفها العصيبة  – 54
 .حين تعود إلا أصالتها وهويتها –أ 

 تتحصن بعقيدتها ودينها –ب 
 االستعمار الغربي –ج 
 (ب+أ) –د 

  
 :الدول العربية اآلسيوية والدول اإلسالمية األخرى بـ  بحيث تشكل منها,دولة ( 65)عدد الدول اإلسالمية  – 55
 دولة( 53)والدول اإلسالمية األخرى , دولة ( 12)الدول العربية  اآلسيوية  –أ 

 دولة( 12)والدول اإلسالمية األخرى , دولة ( 53)الدول العربية  اآلسيوية  –ب 
 دولة( 35)ة األخرى والدول اإلسالمي, دولة ( 31)الدول العربية  اآلسيوية  –ج 
 جميع اإلجابات خاطبة –د 
  

 :مة من المسلمين في العالم بحواليوتقدر نسبة األقليات المسل, هناك أقليات إسالمية في أماكن متعددة من العالم  - 56
 %62 –أ 

 %52 –ب 
 %42 –ج 
 %32 –د 

  
 :سبب ب, من الصعب إعطاء أرقام دقيقة عن عدد سكان  العالم اإلسالمي  - 57
 والمشكالت العرقية والدينية, اياب اإلحصاءات السكانية الدقيقة التي تشمل االنتماء الديني  –أ 

وعدم توافر إحصاءات دقيقة , عدم إفصاح الدول عن نتابج التعدادات السكانية خاصة انتماءات السكان الدينية  –ب 
 لألقليات المسلمة

 واإلمكانيات الالزمة للقيام بالتعداد السكاني, ن عدم توافر الوعي اإلحصابي لدى السكا –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

مرن سركان % 25لمين فري العرالم اليروم يزيرد علرا ألرذ ومرابتي مليرون نسرمة , أي أنهرم يزيردون عرن سأن عدد الم - 58
 :العالم , ويتركزون في قارة 

 آسيا وأفريقيا –أ 
 آسيا فقط –ب 

 أفريقيا فقط –ج 
 روباأو –د 
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 :اكبر نسبة تواجد لعدد المسلمين في قارة آسيا حيث بلغت النسبة بـ  – 59
 %111 –أ 

 %91 –ب 
 %81 –ج 
 %71 –د 

  
 :بلغت نسبة تواجد المسلمين في قارة أفريقيا بـ  – 61
 %26 –أ 

 %36 –ب 
 %46 –ج 
 %45 –د 

  
 :ـ بلغت نسبة تواجد المسلمين في بقية القارات األخرى ب – 61
 %2 –أ 

 %3 –ب 
 %4 –ج 
 %5 –د 

  
يفصررل بررين المسررلمين اليرروم الحرردود السياسررية , والفرقررة االجتماعيررة واالقتصررادية , بسرربب االسررتعمار الررذي  - 62

تؤلرذ بيرنهم , _ إلرا حرد كبيرر _ أصاب العديد من دول العالم اإلسالمي , ومرع ذلرك فهنراك عوامرل كثيررة ال ترزال 

 :ومن أهمهاوتربط بين أقطارهم , 
 الدين اإلسالمي –أ 

 اللغة العربية لغة القرآن –ب 
 التاريخ اإلسالمي المشترك –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 

  
هنرراك ماليررين المسررلمين الررذين يعيشررون أقليررات خررارج حرردود العررالم اإلسررالمي فيعررانون مررن مشرراكل عرردة ,  – 63

سررالم وبهررويتهم اإلسررالمية , وأنهررم جررزء ال يتجررزأ مررن الكيرران ولكررنهم ظلرروا دابمررا يشررعرون بانتمررابهم إلررا أمررة اإل
 :ومن خالل ذلك تضامنت دول ومنظمات معهم وهي , اإلسالمي 

 منظمة المؤتمر اإلسالمي –أ 
 رابطة العالم اإلسالمي –ب 

 الندوات العالمية للشباب اإلسالمي –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 

  
, فتبرددت طرراقتهم الماديرة والفكريررة , وتمكرن مررنهم عرردوهم ,العرالم اإلسررالمي هنراك عوامررل أدت إلرا ضررعذ  – 64

 :حسب رد أصحاب الدعوات والحركات اإلصالحية السلفية سبب  
 ابتعادهم عن تعاليم دينهم الصحيحة –أ 

 شيوع البدع والضالالت بينهم –ب 
 تشتتهم إلا فرق تصارع وتنازع بعضها بعضا   –ج 
 حيحةجميع اإلجابات ص –د 

  
 :اوجد أصحاب الدعوات والحركات اإلصالحية السلفية حلوال  لعودة العالم اإلسالمي إلا ماضيه التليد  – 65
 الرجوع باإلسالم إلا ماضيه التليد لن يكون إال بالرجوع إلا صفاء اإلسالم األول –أ 

 .وبين جوهر الدين الصحيح تنقية الدين من البدع والشوابب التي ألمت به , وباعدت بين المسلمين  –ب 
 األخذ بالمفيد من أساليب الحضارة الغربية –ج 
 (ب+أ) –د 
 

وهما من أصحاب االتجاهرات الحديثرة فري التجديرد اإلسرالمي , أشار جمال الدين األفغاني , والشيخ محمد عبده  - 66
 :أن سبب تأخر المسلمين يرجع إلا 

 ضارة الغربيةعزوفهم عن األخذ بالمفيد من أساليب الح –أ 
 إلا عدم مواكبة اإلسالم لروح العصر التعصب الديني و –ب 
 عدم الفهم الصحيح لمبادئ اإلسالم و الجهل والعلم الناقص –ج 
 االنقسام السياسي لدولة اإلسالم –د 
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 أشررار العلمررانيين أصررحاب الرررأي اآلخررر الررذي ال يمثررل وجهررة النظررر اإلسررالمية الصررحيحة أن سرربب تررأخر – 67
 :المسلمين يرجع إلا 

 عزوفهم عن األخذ بالمفيد من أساليب الحضارة الغربية –أ 
 وإلا عدم مواكبة اإلسالم لروح العصر, التعصب الديني  –ب 
 الجهل والعلم الناقص , وعدم الفهم الصحيح لمبادئ اإلسالم –ج 
 االنقسام السياسي لدولة اإلسالم –د 
  

الرذي يمثرل رأي الحرادبين علرا مصرلحة اإلسرالم والمسرلمين أن سربب ترأخر  أشار األميرر شركيب أرسرالن , – 68
 :المسلمين يرجع إلا 

 عزوفهم عن األخذ بالمفيد من أساليب الحضارة الغربية –أ 
 الجهل والعلم الناقص , وعدم الفهم الصحيح لمبادئ اإلسالم –ب 
 االنقسام السياسي لدولة اإلسالم –ج 
 (ج+ب) –د 
  

تخلا بعض المسلمون اليوم عرن الحكرم بمرا أنرزل هللا , وطبقروا الشررابع المدنيرة الوضرعية بردال  عرن عندما ي – 69
 :تكون النتيجة  , شرعهم اإلسالمي 

 يسودها االضطراب , وتفسد الحياة –أ 
 تقع المجتمعات اإلسالمية في مشارق األرض ومغاربها تحت سيطرة أعداء اإلسالم –ب 
 .ذ ونحال  متفرقة متنافرة متحاربة يتفرق المسلمون طواب –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

 العاشر الميالدي انقساما  سياسيا  حادا  /شهد القرن الرابع الهجري  - 71
 ظهور ثالثة خلفاء في العالم اإلسالمي –أ 

 إسقاط الخالفة العثمانية –ب 
 ارتباط الصهيونية باالستعمار –ج 
 المسلمينسقطت ارناطة آخر معاقل  –د 

  
 :لدمار , منهيا  بذلك الخالفة الـاستطاع هوالكو الوصول إلا بغداد عاصمة دار اإلسالم , فأحدث فيها الخراب وا - 71
 الخالفة العباسية –أ 

 الخالفة الفاطمية –ب 
 الخالفة األموية –ج 
 ال شي مما ذكر –د 

  
 :لمماليك ما هي المعركة التي انهزمت فيها المغول علا يد ا – 72
 معركة اليرموك –أ 

 معركة حطين –ب 
 معركة عين جالوت –ج 
 معركة ذي قار –د 

  
 :هناك عوامل تعود في أصلها إلا اليهود وموقفهم العدابي من اإلسالم منذ ظهوره وحتا يومنا هذا  - 73
 ميةومحاوالتهم وقذ الدعوة اإلسال, مؤامراتهم ضد الرسول صلا هللا عليه وآله وسلم  –أ 

 بث الفرقة والخالذ بين المسلمين من جهة , وبينه وبين أهل المدينة من جهة أخرى –ب 
 الحركة الصهيونية , وما قامت به من استالب ألراضي فلسطين , وتشريد أهلها –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
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افي للعالم اإلسالمي بتردمير كرل قيمره وأنظمتره وأخالقره , ثرم بثهرا للفكرر الماسروني المررتبط محاولة إتمام الغزو الثق - 74

وللتنفيرذ مرا جراء  فري التروراة المحرفرة مرن إقامرة دولرة إسررابيل الكبررى , وفررض . بها , وذلك في محاولة لتردمير الردين
اإلسرالمي اليروم , إذ أنهرا تعمرل فري الخفراء , وتبرث الماسونية من أشرد األخطرار التري يواجههرا العرالم  الهيمنة اليهودية  و

 :تسما هذه الحركة بـ,سمومها بين أبناء المسلمين بأساليب ماكرة ملتوية قد ال يدركها الكثير من شباب المسلمين المثقذ
 الحركة الصليبية –أ 

 الحركة الصهيونية –ب 
 الحركة المغولية –ج 
 ال شي مما ذكر –د 

 
 :يونية تهدذ إلا الحركة الصه – 75
 تجميع يهود العالم في كيان صهيوني في فلسطين –أ 

 تمزيق وحدة العرب والمسلمين –ب 
 كانت مقدمة لالستعمار األوروبي الحديث –ج 
 (ب+أ) –د 

  
وأدخلررت ذلررك الجررزء مررن عررالم , أول تجربررة لالسررتعمار الغربرري الحررديث فرري األراضرري اإلسررالمية المقدسررة  - 76

دوامة حروب وصراع اسرتنفذ جهروده , ومروارده االقتصرادية والبشررية , ممرا أدى إلرا االنهيرار الرذي اإلسالم في 
 :وحيث أن هذا االنهيار كان بسبب الـ , تعرض له في أواخر القرون الوسطا 

 الحروب الصليبية –أ 

 الحروب مع اليهود –ب 

 الحروب البيزنطية –ج 

 جميع اإلجابات خاطبة –د 
  

 :مثلة الحروب الصليبية علا اإلسالم من أ - 77
 استعمار الشرق اإلسالمي والقضاء علا اإلسالم تحت شعار الدين –أ 

 م بيد فرديناند وإيزابيال 1492/ هـ  897سقطت ارناطة آخر معاقل المسلمين عام  –ب 
 سيا  , واقتصاديا  , واجتماعيانتج عن ذلك االستعمار من آثار سلبية في كل أنحاء العالم اإلسالمي ثقافيا  , وسيا –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

 :في العالم اإلسالمي( االستعمار األوروبي)بدأت حركة التوسع األوروبي  – 78
 بدأت كنتيجة لحركة الكشوذ الجغرافية –أ 

 بدأت عندما تخلا المسلمون عن واجباتهم اإلسالمية –ب 
 الريادي في قيادة البشريةبدأت عندما تخلا المسلمون عن دورهم  –ج 
 مهدوا للمستعمرين السيطرة عليهم –د 
  

 :الهدذ من حركة الكشوذ الجغرافية التي بدأها التوسع األوروبي  – 79
 الهدنة والسلم مع العالم اإلسالمي –أ 

 طرد العثمانيين من والياتهم األوروبية –ب 
 قطع كل صلة لتركيا باإلسالم –ج 
 سالمي اقتصاديا  وعسكريا  بهدذ إضعافه والسيطرة علا تجارة الشرقتطويق العالم اإل -د 
  

كان قادة البرتغال مدفوعين بتلك الحروب الصليبية , حيث إنهم اعتبرروا أنفسرهم مكلفرين بالثرأر للحمرالت  - 81
 :ومن أهدافهم , وضرب المسلمين والقضاء علا اإلسالم , الصليبية الفاشلة 

 ل والبهارات من أيدي المسلمين ,انتزاع تجارة التواب –أ 
 إحالل النصرانية محل اإلسالم –ب 
 تطويق العالم اإلسالمي استراتيجيا  واقتصاديا  كخطوة أولا نحو إضعافه –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
 
 



 

IbtiHAlinO       

 

12 

 
  

بعرررد فررررض الهيمنرررة األوروبيرررة علرررا العرررالم اإلسرررالمي , وإضرررعاذ تجرررارة المسرررلمين , وصرررناعتهم ,  - 81
 :بسبب , تهم , وأخيرا  إلا ضعفهم االقتصادي والعسكري والسياسي وزراع

 تحويل طريق التجارة عن بالد الشام والبحر المتوسط , إلا المحيطات الكبرى –أ 
 االحتالل العسكري –ب 
 طمر هوية اإلسالم –ج 
 استبدال الشريعة اإلسالمية بقوانين وضعية أخرى –د 
   
 :اآلتية من خارج العالم اإلسالمي الهدذ من دعوات اإللحاد – 82
 والقاديانية , والبهابية بين أفراد األمة اإلسالمية, بث سموم الشيوعية  –أ 

 بغرض إضعافهم , وتمهيد السبيل لسيطرة المستعمرين عليهم, هدم العقيدة اإلسالمية , وفك عرى وحدة المسلمين  –ب 
 روح التجديد واإلبداع –ج 
 (ب+أ) –د 
  

وتخلرروا عررن , ما ضررـعذ العررالم اإلسررالمي تخلررا المسررلمون عررن دورهررم الريررادي فرري قيررادة البشرررية  عنررد – 83

 :وكان سبب هذا الضعذ  , واجباتهم وتبعاتهم اإلسالمية , وقعدوا عن إعمال العقل , ففترت فيهم روح االجتهاد 
 إلغاء الخالفة العثمانية وانحالل الوحدة اإلسالمية –أ 

 تطبيق الشريعة اإلسالميةاالبتعاد عن  –ب 
 إيقاع الفتنة والشقاق بين دول العالم اإلسالمي –ج 
 زرع التمرد علا السلطة –د 
  

/ بدأ الـعـالم اإلسـالمي يفيق من افوته , وينفض عنه ابار الجمود منذ أواخرر القررن الثراني عشرر الهجرري  - 84
 :الثامن عشر الميالدي , نتيجة لـ

 كحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد, إلصالحية الحركات السلفية ا –أ 
 الحركة السنوسية في ليبيا –ب 
 الحركة المهدية في السودان –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

 :كان االستعمار الغربي قد بدأ يمد سيطرته علا عالم اإلسالم , مستعينا  بحركات  – 85
 التنصير –أ 

 لم شمل المسلمين –ب 
 ق الشريعة اإلسالميةتطبي –ج 
 حراسة العالم اإلسالمي –د 

  
 :الشريعة اإلسالمية واستبدالها بـفبدأ ب, بدأ االستعمار حربه ضد اإلسالم بإبعادهم عن تراثهم الفكري اإلسالمي  - 86
 باستثناء قانون األحوال الشخصية, استبدالها بالقوانين الوضعية  –أ 

 استبدالها بالغزو العسكري –ب 
 استبدالها باألخالق والتعليم –ج 
 استبدالها بالتاريخ األوروبي الحديث –د 
  

 :وكان هدفه , م   1798دخل نابليون مصر اازيا ومستعمرا  في عام  - 87
 حمل راية اإلسالم –أ 

 القوة الحارسة للعالم اإلسالمي –ب 
 محاوالتهم الهيمنة علا تجارة الشرق -ج 
 مية بقوانين وضعيةاستبدال الشريعة اإلسال -د 
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أبطل العمــل بالشــريعة اإلســالمية في معظم الربالد اإلسرالمية التري وقعرت فريسرة للهيمنرة االسرتعمارية ,  - 88
 :وزج العمل بها في زاوية ضيقة هي زاوية 

 الشريعة اإلسالمية  –أ 
 األحوال الشخصية –ب 

 القانون الوضعي –ج 
 التبديل والتحديث –د 

  
آسرريا , : آخررر دول اإلسررالم الكبرررى الترري عرفهررا العررالم فرري عصرروره المتررأخرة امترردت علررا ثررالث قررارات  - 89

 :هي ,وأوروبا , وأفريقيا
 الدولة األموية –أ 

 الدولة العباسية –ب 
 الدولة العثمانية –ج 
 ال شي مما ذكر –د 

 
, وأزالرت إحردى الردول مرن الوجرود حرين فتحرت عاصرمتها حملت الدولة العثمانية راية اإلسالم إلرا منطقرة البلقران  - 91

 :م  1453/ هـ  857القسطنطينية في عام 
 البرتغال –أ 

 األسبان –ب 
 اسكتلندا –ج 
 الدولة البيزنطية -د  

  
 :ومن انجازاتها , ظلت الدولة العثمانية هي القوة الحارسة للعالم اإلسالمي لفترة أربعة قرون كاملة  - 91
 للشمال األفريقي إسالمه عندما وقفت ضد أطماع الصليبين األسبان حفظت –أ 

 جعلوا من البحر األحمر بحر إسالميا  , وحرموا علا السفن النصرانية المالحة فيه –ب 
 حفظ قلب العالم اإلسالمي من الزحذ االستعماري الصليبي األوروبي لمدة ثالث قرون -ج  
 جميع اإلجابات صحيحة -د  
  

 :بعدة طرق منها , ووضع حد للفتوحات العثمانية , ولت أوروبا إيقاذ الخطر العثماني حا – 92
 عقد تحالفات بين بعض دولها   –أ 

 اتحاد أوروبا مع الخالفة العثمانية –ب 
 طرد العثمانيين من والياتهم األوروبية –ج 
 (ج+أ) –د 

 : "برجل أوروبا المريض " سبب تسمية الدولة العثمانية  – 93
 , والتي كانت تعني ببساطة طرد العثمانيين من والياتهم األوروبية" بالمسألة الشرقية " ظهور ما عرذ  –أ 

 الصراع المستمر بين الدولة العثمانية وأعدابها األوروبيون –ب 
 تكالب دول أوروبا علا الدولة العثمانية والتي تعمل علا إضعافها –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

 :أنهم ( االتحاديين ) يعرذ برجال الحكم العثماني  – 94
 تولوا الحكم بعد السلطان عبد الحميد –أ 

 قاموا بإتباع سياسات قومية طورانية باعدت بينهم وبين عناصر الوالء من المسلمين –ب 
 الخالفة العثمانيةمكنوا للقوى األوروبية الطامعة في دولتهم , وانساقوا وراء مخططاتها الرامية إلا إزالة  –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

 :للغرب األوروبي النصراني  ( المنتخب للجمعية الوطنية التركية)ما هي أعظم هدية قدمها مصطفا كمال  – 95
 نصرة العالم اإلسالمي –أ 

 فصل بين السياسة وبين الخالفة –ب 
 جعل تركيا عاصمة أوروبية –ج 
 ظهور العلمانية –د 
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 :م  1923/ هـ  1341من شروط اتفاقية لوزان التي فرضت علا تركيا عام  – 96
 اتخاذ دستور مدني بدال  من دستور تركيا القديم القابم علا الشريعة اإلسالمية –أ 

 استمرار الخالفة اإلسالمية –ب 
 إبقاء الخليفة العثماني في البالد –ج 
 عدم قطع كل صلة لتركيا باإلسالم –د 
  

, , لرم يكرن مجبررا  وإنمرا عرن اعتقراد ترام منره ( شرروط اتفاقيرة لروزان)ندما قبل مصطفا كـمـرـال هـرـذه الشرروط ع – 97
 :وعمل علا محاربة اإلسالم والمسلمين ومن أعماله 

 حارب وقتل رجاله و ألغا التعليم الديني   –أ 
 ألغا وزارة المحاكم الشرعية –ب 

 ج مناهضة للديناير المناهج التعليمية إلا مناه –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 

  
تنفرذ مخططهررا الرامري إلررا محررو اإلسرالم مررن تركيررا ( ايررر اسرمه لكمررال أترراتورك ) ظلرت حكومررة مصرطفا كمررال  - 98

ومرن ضرمن التغيررات التري أحردثها , دولرة تابعرة لره , سرابرة فري ركابره  –كخطوة أولا نحو إلحاقهرا برالغرب األوروبري 
 :بتركيا 

 ستبدل التقويم الهجري بالتقويم الميالديا –أ 

 العطلة الرسمية ايرها من يوم الجمعة إلا يوم األحد –ب 
 استبدل أحرذ اللغة العثمانية العربية باألحرذ الالتينية –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

اإلسررالمية وأحررل محلهررا  حينمررا ألغررا الشـرـريعة, عنردما حررارب مصررطفا كـمرـال وحررـكومته اإلسـررـالم والمسرلمين  – 99
 :أصبحت تركيا , القانون المدني الوضعي 

 بداية انقطاع تركيا عن عالمها اإلسالمي –أ 
 اتجاهها نحو أوروبا , ونحو علمانية مطلقة –ب 
 قطع صلة تركيا بماضيها , وبتراثها اإلسالمي , إلا الحد الذي ألغا فيه الحجاب اإلسالمي –ج 
 جميع اإلجابات صحيحة –د 
  

بعررد أن كانررت تركيررا مقرررا  وكيانررا  للخالفررة , م  1923/ هررـ  1341قبررول مصررطفا كمررال لالتفاقيررة لرروزان عررام  – 111
 :اإلسالمية 

 نفذ مخططا  اربيا  مرسوما  له –أ 
 قيام الجمهورية في تركيا –ب 

 إحياء الخالفة من جديد –ج 
 أسست خدمات جليلة للمسلمين –د 

 
السررابرين فري ركرراب المفرراهيم  العرررب والعلمرانيين -العثمانيررة مرن جانررب بعرض الكترراب القروميين قيرل عررن الدولرة  - 111

 :الغربية 
 أنها دولة استعمارية أخضعت الشعوب بالقسر والقوة –أ 

 كبتت الحريات –ب 
 وأسست خدمات جليلة له وللمسلمين علا امتداد تاريخها, ذادت عن حما اإلسالم  –ج 
 (ب+أ) –د 
  

 :مواقذ وجهود السلطان عبد الحميد الثاني من المطامع الصهيونية في فلسطين  - 112
 رفضه السماح لليهود بالهجرة إلا فلسطين –أ 

 السماح لليهود بالهجرة إلا فلسطين –ب 
 أخرج القبابل البربرية من اإلسالم –ج 
 قضا علا الثورة المهدية –د 
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 العصور المختلفة عبر :اإلستراتيجية أصبح موطنا  للصراع بين القوى العالمية المختلفة م اإلسالمينظرا  ألهمية العال - 

 أوروبا و  أفريقيا  و  آسيا  :العالم اإلسالمي قلب العالم القديم وتشمل قارات يحتل -

 اربا  : األندلر العالم اإلسالمي من جزر الماليو شرقا  إلا يمتد -

 والفلبين بعض جزر إندونيسيا  :مي علا المحيط الهادي من خاللالعالم اإلسال يطل -

 مضيق جبل طارق  :الذي يتحكم في اتصال المحيط األطلسي بالبحر المتوسط هو اسم المضيق -

 اإلستراتيجية قناة السوير  :هي اسم القناة التي تربط البحر األحمر بالبحر المتوسط -

 ببحر العرب  :ي اتصال البحر األحمر ببحرمضيق باب المندب وخليج عدن ف يتحكم -

 المحيط الهادي : ببحر الصين الجنوبي والمحيط يتحكم مضيق ملقا وسنغافورة في اتصال المحيط الهندي -

 سيحون : يعرذ نهر سرداريا باسم -

جنوب  و اإلندونيسية  لجزرأكثر ا في الماليو و : المناخ االستوابي الحار الماطر طوال العام ذو الغابات الكثيفة في يسود -

 السودان

 الهند : تقع صحراء ثار في -

 المناخ الدافا المعتدل : يمتاز مناخ البحر المتوسط انه -

 المتوسط في إقليم البحر  :في يشتهر العالم اإلسالمي في إنتاج الخضروات والفواكه -

 نيجيريا  :هي من إنتاج المطاط العالمي% 72اإلسالمية التي تنتج وحدها  الدولة -

 بحر العرب  و و البحر األحمر والخليج العربي  و  البحر المتوسط : اإلسالمي من األمثلة علا البحار الداخلية في العالم -

 الجنوبي البحر األسود وبحر الصين

 األحمر ق البحربعض مناط و  في مياه الخليج العربي  : ذو الشهرة الواسعة في العالم اإلسالمي في مياه يكثر اللؤلؤ -

 السودان : المهدية في ظهرت الحركة -

 النفط نحو ثلث اإلنتاج العالمي من : ينتج العالم اإلسالمي اليوم من النفط نحو -

 المملكة العربية السعودية  :اإلسالمي في احتياطي البترول هي أولا دول العالم -

 السعودية , الكويت , إيران , العراق : بترول في العالم اإلسالميال من بين الدول العشرة األوابل في العالم في احتياطي -

 هذه الدول العشرة هناك ست دول إسالمية ويالحظ أن من بين, اإلمارات العربية المتحدة , وليبيا 

 تركيا  :هي أكثر أقطار العالم اإلسالمية إنتاجا  للكروم -

 :   مفهوم يطلق علا,عليه  لا هللا عليه وسلم رسوال  واتبع ما أنزلكبير من البشرية آمن باهلل ربا  , وبمحمد ص قطاع -

 . االمة االسالمية 

 . جمال الدين األفغاني  :هو" الجامعة اإلسالمية" فكرة إنشاء  الذي تزعم -

 اإليسيسكو  -:اإلسالمية للتربية والثقافة تختصر بلفظة المنظمة -

 الستة: األيام رب بحربم بين اليهود والع 1967عرفت حرب أكتوبر  -

 السعودية المملكة العربية  :هي واحدة من الدول اإلسالمية التالية تقع في قارة أسيا -

 خلفاء 3 : اإلسالمي قبيل الغزو المغولي لوجود تصدع العالم -

 هوالكو  :هو القابد المغولي الذي استطاعت جيوشه إسقاط الخالفة اإلسالمية في بغداد -
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 جالوت في معركة عين : موقعة هـ في 658ماليك في مصر من هزيمة المغول واالنتصار عليهم عام تمكن الم -

 ارناطة :وهي م بيد فرديناند وإيزابيال 1492/ هـ  897المسلمين في األندلر عام  سقطت آخر معاقل -

 تيقية  :وهيم  1097 / هـ 491استولا الصليبيين علا عاصمة األتراك السالجقة المسلمين في سنة  -

 بدأت في القرن الخامر عشر الميالدي : حركة الكشوذ الجغرافية في بدأت -

 الهولندي : وقعت إندونيسيا تحت االستعمار -

 روسيا : وقعت بالد القوقاز تحت سيطرة -

 ليبيا : ظهرت الحركة السنوسية في -

 السودان  .:ظهرت الحركة المهدية في -

 بلفور: قومي يهودي في فلسطين , فيما عرذ بوعد ساندة بريطانيا إقامة وطن -

 الدولة العثمانية : م في خالفة الدولة 1453/ هـ  857القسطنطينية في عام  فتحت -

 قرون اربع : اإلسالمي لفترة ظلت الدولة العثمانية هي القوة الحارسة للعالم -

 عبدالحميد الثاني  :الذي رفض المطامع الصهيونية في فلسطين هو السلطان العثماني -

 العثمانية : الدولة لقب أطلقه األوربيين علا(  رجل أوروبا المريض  - (

 لوزان اتفاقية : معاهدة تم إلغاء الخالفة اإلسالمية باالتفاق مع مصطفا اتاتورك في اتفاقية -

 الالدينية  :العلمانية باختصار تعني كلمة -

( WHO) -  العالمية ةمنظمة الصح : اختصار لمنظمة هي 

 باكو مؤتمر  :مؤتمر م أحرذ اللغة العثمانية العربية إلا األحرذ الالتينية في 1926كمال أتاتورك عام  نقل مصطفا -

 السنسكريتية : الهندية القديمة من اشهر اللغات -

 حافةالص : الهوية اإلسالمية كان من أخطر الوسابل العصرية التي اعتمد عليها أعداء اإلسالم في طمر -

 نجد  :ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في -

 التغريب  :مسلمين هو ما عرذ بحركة إبعاد المسلمين عن دينهم باسم المدنية والتقدم والتطور علا أيدي مبتعثين -

 " المحمديين " مدرسة : مدرسة أسر احمد خان مدرسة في عليكرة بهدذ تضليل المسلمين وقد عرفت باسم -

 العلمانية : الغربية التي ترى أن األخالق والتعليم يجب أال يكونا مبنيين علا أسر دينية هي يةالنظر -

 ميرزا االم احمد القادياني  :تنسب القاديانية إلا -

 القاديانية المسألة : المسما هو عارض أبو األعلا المودودي أباطيل القاديانية في كتابه -

 إيران : هـ في1844الفرقة البابية في عام  ظهرت -

 االستشراق  :تشويهه هو لقب يطلق علا اشتغال طابفة من الباحثين بدراسة علوم الشرق وحضارته , وأديانه بهدذ -

جوهان جاكوب   :وخدمة اللغة العربية وآدابها من ابرز مستشرقي الدراسات العربية في ألمانيا والذي تفانا في دراسة -

 رايسكه

 تركيا و ايران العراق و : هي ة في تقسيم األكراد بين عدة أممتكمن المشكلة الكردي- 

 بهولندا الهاي : العدل الدولية في مقر محكمة- 
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 3 و 2و  1  الواجبات

 
 :اإلستراتيجية أصبح موطنا  للصراع بين القوى العالمية المختلفة نظرا  ألهمية العالم اإلسالمي1- 

 .في العصور القديم -ب                              .المختلفة عبر العصور-أ
 .في الوقت الحاضر فقط -د                                .في العصر الحديث -ج

 
 :القديم وتشمل قارات يحتل العالم اإلسالمي قلب العالم2- 
 
 .وأمريكا, وأفريقيا , آسيا  -ب                            .وأوروبا  ,وأفريقيا, آسيا -أ
 .السوفيتي واالتحاد, وأفريقيا , آسيا  -د                         . واستراليا,وأفريقيا , آسيا  -ج

 
 :شرقا  إلا األندلر يمتد العالم اإلسالمي من جزر الماليو3- 

 .شرقا   -ب                                                     .اربا  -أ
 .جنوبا   -د                                                  .شماال   -ج

 
 :يقع العالم اإلسالمي كما يقال في4- 

 .في جنوب الكرة األرضية-ب                         .بأطرافه ممسكا  " صرة العالم " -أ
 .بعيدا عن المسطحات المابية -د                                     .في الشمال المتجمد -ج

 
 :لعالم اإلسالمي علا المحيط الهادي من خالليطل ا5 - 

  .ساحل إيران-ب                           .والفلبين بعض جزر إندونيسيا-أ
 .اليمن -د                                           .جنوب إفريقيا -ج

 
 :في اتصال المحيط األطلسي بالبحر المتوسط هو المضيق الذي يتحكم اسم6 - 

 .هرمز-ب                                                 .طارق بلج -أ
 .البسفور -د                                              .باب المندب -ج
 

 :هو" الجامعة اإلسالمية"  الذي تزعم فكرة إنشاء -1

 بدهمحمد ع -ب                                     جمال الدين األفغاني  -أ

 . ال أحد ممن ذكر -د.                                               رشيد رضا -ج

 

 :المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة تختصر بلفظة  -2

 .اليونسكو-ب                                                  إيسيسكو  -أ

 97. ابكو -د              .                                  اليونيسيذ -ج

 :م بين اليهود والعرب بحرب األيام  1967عرفت حرب أكتوبر  -3

 .الخمسة -ب.                                                      الستة -أ

 .الثمانية -د.                                                    السبعة -ج



 

IbtiHAlinO       

 

18 

 : ول الخليج العربي في عامتأسر مجلر التعاون لد -4
 
 .هـ 1411-ب                                               .هـ 1411-  أ
 هـ1114-د                                                هـ 1114 -ج
 

 :دولة اير مسلمة في وسط أالبية اير مسلمة هي مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطان1 - 
 
 .لية المسلمةاألق-  أ

 .األكثرية المسلمة-ب
 .الدولة اإلسالمية -ج
 .الشيء مما ذكر -د

 
 

 : المسلمين فيها عن الدولة اإلسالمية هي التي يزيد عدد 2 - 
 
  .من السكان-  % 50 أ

 .من السكان%41-ب
 .من السكان% 31 -ج
 .من السكان% 25 -د

 

 :(مؤتمر)م في مدينة  1948ان الصهيوني في فلسطين في عام دولة الكي أقر المؤتمر الصهيوني األول إعالن3 - 
 
  .بال-  أ

 .فينا-ب
 .األرجنتين -ج
.لوزان -د

 
 : في فلسطين , فيما عرذ بوعد ساندة بريطانيا إقامة وطن قومي يهودي4 - 
 
 .بلفور-  أ

 .هرتزل-ب
 .سان ريمو -ج
 .سايكر بيكو -د

 
 :التابعة للوكالة اليهودية ومن أشهرها يةأسر اليهود مجموعة من القوى العسكر5 - 
 
  .الهجاناه-  أ

 .االشكناز-ب
 .الجمناز -ج
الشيء مما ذكر -د

 
 : والعرب بحرب األيام م بين اليهود 1967عرفت حرب أكتوبر 6 - 
 
 .الستة-أ

 .الخمسة-ب 
 .السبعة -ج
 .الثمانية -د

 
 ( who ) - 7لمنظمة اختصار: 

 
   .يةمنظمة الصحة العالم -أ 

 .منظمة التغذية العالمية -ب 
  .منظمة العفو الدولية -ج
 .اليونيسذ -د
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IbtiHAlinO 

 
اثنبئنب الطالة والطبلجبد اليكم ثعض االسئلخ التي وضعهب سمالئكم في منتدي الحىار حىل جشئيخ النست المتىقعخ في 

 جهىدالتي يمكن االستفبدح منهب في الدراسخ شبكزا ومقدرا لشمالئكم هذا الم و االختجبر

 

 

 

 IbtiHAlinO:   دعواتكم

 

 السؤال االجابة

:يمتد  العالم اإلسالمي من جزر الماليو شرقا  إلا األندلر اربا    

الفلبين بعض جزر إندونيسيا و :يطل العالم اإلسالمي علا المحيط الهادي من خالل   

 يعرذ نهر سرداريا  باسم سيحون

:الكثيفة في  يسود المناخ االستوابي الحار الماطر طوال العام  ذو الغابات الماليو  

 تقع صحراء ثار في الهند

 يمتاز مناخ البحر المتوسط انه دافا معتدل

 يشتهر العالم اإلسالمي في إنتاج الخضروات والفواكه في إقليم البحر المتوسط

من إنتاج المطاط العالمي هي% 72تنتج وحدها  الدولة اإلسالمية التي نيجيريا  

ر الداخلية في العالم اإلسالميمن األمثلة علا البحا بحر قزوين  

 يكثر اللؤلؤ ذو الشهرة الواسعة في العالم اإلسالمي في مياه الخليج العربي

 ينتج العالم اإلسالمي اليوم من النفط نحو ثلث اإلنتاج العالمي

دول إسالمية  6  من بين الدول العشرة األوابل في العالم في احتياطي البترول في العالم اإلسالمي 

 أكثر أقطار  العالم اإلسالمية إنتاجا  للكروم هي تركيا 

من مجموع السكان%  51  الدول اإلسالمية هي الدول التي يزيد عدد المسلمين فيها عن 

من مساحة اليابسة في العالم% 25  تشغل أرض العالم اإلسالمي مساحة تزيد عن 

في بدأت حركة الكشوذ الجغرافية القرن الخامر عشر الميالدي  

 وقعت بالد القوقاز تحت سيطرة روسيا

 ظلت الدولة العثمانية هي القوة الحارسة للعالم اإلسالمي لفترة أربعة قرون

م 1882  وقعت مصر تحت االحتالل البريطاني عام 

 تأسر مجلر التعاون لدول الخليج العربي في عام هـ 1411

لمي للقطن حوالييصل إنتاج العالم اإلسالمي من اإلنتاج العا %  41  

 ينتج العالم اإلسالمي من إنتاج الفوسفات في العالم حوالي 21%

م بين اليهود والعرب بحرب األيام 1967عرفت حرب أكتوبر  الستة  

 الدولة اإلسالمية  هي التي يزيد عدد المسلمين فيها عن من السكان%  51


