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 الواجبات-االول/ اختبار مادة االستشراق والدراسات االسالمٌة
 1 :السؤال رقم

  :االستشراق لغة
 lمشتق من مادة شرق 
 lًمن االشراق العلم 
 lمن شروق الشمس 
 lال شئ مما سبق 

 
 2 :السؤال رقم

  :االستشراق ظاهره
 lقدٌمه 
 lحدٌثة 
 lتخدم االسالم 
 lكل ماسبق صحٌح 

 
 3 :السؤال رقم

  :هو " العقل العلمً فً البحث الكٌمٌائً” جورج سارتون ب” عالم المسلم الذي وصفه المستشرق المنصف ال
 lجابر بن حٌان 
 lابن سٌنا 
 lابن الهٌثم 
 lًالبٌرون 

 
 4 :السؤال رقم

  :أقدم كثر من المترجمٌن على العالم العربً لتعلم العربٌه ، ومنهم
 lماٌكل سكوت 
 lجولد تسٌهر 
 lشاخت 
 lرٌنان 

 
 5 :السؤال رقم

 أستند الرأي الذي ٌقول بنشأة اإلستشراق فً القرن العاشر المٌالدي ، الى تزاٌد اهتمام الغرب باللغه
  :العربٌه واإلهتمام بحركه الترجمه وكان من أبرزهم فً هذا القرن

 lالراهب الفرنس جربت 
 lرٌنان 
 lزوٌمر 
 lغوستاف لوبون 

 
 6 :السؤال رقم
  :المؤرخون على أن اإلستشراق قد إنتشر بصوره جدٌه وهو األقرب للصواب ٌكاد ٌجمع

 lبعد اإلصالح الدٌنً الذي قام به مارتن لوثر 
 lفً القرن العشر 
 lفً القرن السابع 
 lفً القرن الثامن 

 
 7 :السؤال رقم

  :القرنان التاسع عشر والعشرٌن عصرا االزدهار الحقٌقً للحركة االستشراقٌة
 lر الجمعٌات االستشراقٌة والمؤتمرات الدولٌة للمستشرقٌنلظهو 
 lلزٌادة التغرٌب فٌها 
 lلظهور الراهب جرٌرت ودعوته للترجمة فً هذٌن القرنٌن 
 lكل ما سبق خطأ 
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 8 :السؤال رقم
  :صاحب شبهة اتهام النبً حاشاه بالهوس هو المستشرق

 - lغوستاف لوبون 
 lشاخت 
 lًارنولد توٌب 
 lكولسن 

 
 9 :لسؤال رقما

 هً جوهر العادات وتفكٌر األمة اإلسالمٌة قدًٌما وتعد شرًحا أللفاظ القرآن الغامضة التً " :السنة
 ً   :هذا التعرٌف المدسوس للمستشرق" جعلتها أمًرا عملٌاً حٌا

 lجولدتسٌهر 
 lغوستاف لوبون 
 lجب 
 lكولسن 

 
 10 :السؤال رقم

  :اءات القرآنٌة فً ثالثة أحوال ؛ منهاحصر ابن الجزري أنواع االختالف فً القر
 lاختالف اللفظ والمعنى واحد 
 lاالختالف فً اللفظ والمعنى 
 lاالختالف فً اللفظ والمعنى واحد 
 lكل ما سبق صحٌح 

 
 الثانً - اختبار مادة االستشراق والدراسات االسالمٌة

 1 :السؤال رقم
 نهضة أوروبا كتابمن أهم الكتب التً تثبت فضل علماء المسلمٌن على 

 lًالتارٌخ العرب 
 lمقدمة لعلم التارٌخ 
 lمقدمة لتارٌخ العلم 
 lتارٌخ الشرق 

 
 2 :السؤال رقم

 من مراكز اإلشعاع العلمً والفكري فً القرن الثامن للمٌالد
 lًالمشرق العرب 
 lدمشق 
 lالقاهرة 
 lالعراق 

 
 3 :السؤال رقم

 مؤلف كتاب مقدمة لتارٌخ العلم
 lرتونجورج سا 
 lماٌكل سكوت 
 lروجوباكون 
 lأدٌالرد أوف بان 

 
 4 :السؤال رقم

ز المستشرق المنصف  ٌّ  النصف الثانً من القرن الثامن بعالم الكٌمٌاء المسلم” جورج سارتون ” م
 lابن سٌنا 
 lالرازي 
 lجابر بن حٌان 
 lالماوردي 

 5 :السؤال رقم
 لقرن الحادي عشر المٌالدي واالنتقال منالنهضة الفكرٌة فً ا” سارتون ”المستشرق المنصف 

 الحضارات األخرى إلى الحضارة اإلسالمٌة فً تلك الحقبة بأنه
 lٌكاد ٌشبه االنتقال من الشمس الى الظل الدائم 
 lٌكاد ٌشبه االنتقال من الظل إلى الشمس المشرقة 
 lومن عالم ناعس إلى آخر متفجر بالنشاط 
 lج+ب 



3 
 

 6 :السؤال رقم
 جورج سارتون جابر بن حٌان بأنه” رق المنصف وصف المستش

 lالنجم الساطع 
 lًالعقل العلمً فً البحث الكٌمٌائ 
 lالنجم المبهر فً سماء العلم 
 lال شئ مما سبق 

 
 7 :السؤال رقم

 كثٌر من المترجمٌن على العالم العربً لتعلم العربٌة وترجمة العلوم حتى أنهم أعجبوا باللغة العربٌة
 ومنهم

 lٌالرد أوف بانأد 
 lماٌكل سكوت 
 lجورج سارتون 
 lب+أ 

 
 8 :السؤال رقم

 اختر الجملة الصحٌحة
 lكمصطلح كانت معهودة فً العصور المتقدمة ( االستشراق ) ال ٌوجد ما ٌشٌر إلى أن كلمة 
 lكمصطلح كانت معهودة فً العصور المتقدمة ( االستشراق ) ٌوجد ما ٌشٌر إلى أن كلمة 
 lٌكمصطلح كانت معهودة فً العصور المتوسطة ( االستشراق ) ر إلى أن كلمةٌوجد ما ٌش 
 lكمصطلح كانت معهودة فً العصور ما بعد الفتوحات ( االستشراق ) ال ٌوجد ما ٌشٌر إلى أن كلمة 

 
 9 :السؤال رقم

 إّنما ظهر فً ( استشراق ) مصطلح
 l ًزمن متقدم جّدا 
 l ًزمن متأخر جّدا 
 lالمٌة الوروبازمن الفتوحات االس 
 lال شئ مما سبق 

 
 10 :السؤال رقم

 سبب اختالف الباحثٌن حول تحدٌد تارٌخ نشأة االستشراق هو
 lأن حركته لم تبدأ بصورة منظمة أو بتخطٌط سابق 
 lأن حركته لم تبدأ بصورة واقعٌة أو بتخطٌط سابق 
 lأن حركته بدأت بصورة منظمة و بتخطٌط منظم 
 lال شئ مما سبق  

 
 الثالث - بار مادة االالدراسات االسالمٌةاخت

 1 :السؤال رقم
 مجمل آراء الباحثٌن فً تحدٌد تارٌخ نشأة االستشراق هى

 lأن االستشراق نشأ فً القرن العاشر المٌالدي :الرأي األول 
 lًأن االستشراق نشأ مبكراً فً القرن الثامن المٌالدي : الرأي الثان 
 lاق نشأ فً أواخر القرن السابع المٌالديأن االستشر : الرأي الثالث 
 lجمٌع ما سبق 

 2 :السؤال رقم
 االستشراق نشأ فً القرن العاشر المٌالدي بسبب

 lتزاٌد اهتمام الغرب بالتجارة وتزاٌد االهتمام بحركة السفن التجارٌة 
 l من أبرز من اهتم بهذا االتجاهتزاٌد اهتمام الغرب باللغة العربٌة وآدابها وتزاٌد االهتمام بحركة الترجمة وكان 

  ”جربت”فً هذا القرن الراهب الفرنسً 
 lًتزاٌد اهتمام الغرب الحضارة العربٌة وتزاٌد االهتمام بحركة السٌاحة وكان من أبرز من اهتم بهذا االتجاه ف 

  ”لوبٌز”هذا القرن الراهب الفرنسً 
 lال شئ مما سبق 

 3 :السؤال رقم
 القرن السابع المٌالدي بسبباالستشراق نشأ فً أواخر 

 lم 749 م و 676 كتابات بعض النصارى عن اإلسالم أمثال بولس الدمشقً؛ ألنه عاش مابٌن. 
 lكتابات بعض المسلمٌن من اصل اوروبً عن اإلسالم أمثال ٌوحنا بولس ؛ ألنه عاش فً الشام 
 lم 749 م و 676 ابٌنكتابات بعض النصارى عن اإلسالم أمثال ٌوحنا الدمشقً؛ ألنه عاش م. 
 lال شئ مما سبق 
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 4 :السؤال رقم
 تعددت أهداف االستشراق وكان من أبرزها

 lً(حرب اإلسالم )الهدف الدٌن 
 lًالهدف االقتصادي و الهدف العلم 
 lًالهدف االستعماري والسٌاس 
 lجمٌع ما سبق 

 
 5 :السؤال رقم

 من أهداف االستشراق الهدف العلمً وٌنقسم الى
 lمنصفة و أهداف مغرضة أهداف 
 lأهداف مغرضة أهداف غٌر منصفة 
 lأهداف تطوٌرٌة 
 lأهداف تعلٌمٌة 

 
 6 :السؤال رقم

 هو ( الدعوة إلى اإلسالم ) مؤلف كتاب
 lتوماس أرنولد 
 lدٌنٌه 
 lجربرت 
 lوولس 

 
 7 :السؤال رقم

 هو ( أشعة خاصة بنور اإلسالم ) مؤلف كتاب
 lوولس 
 lتوماس أرنولد 
 lجربرت 
 lدٌنٌه 

 
 8 :السؤال رقم

 االستشراق والتنصٌر هما
 lوجهان لعملة واحدة 
 lمتضادان 
 lاهدافهما مختلفة 
 lمتعاكسان 

 
 9 :السؤال رقم

 كان أوائل المستشرقٌن من
 lالتجار 
 lالعلماء 
 lالرهبان والقساوسة 
 lقادة الجٌوش 

 
 10 :السؤال رقم

 كان من أوائل المستشرقٌن
 lًجربرت” و أ” سلفستر الثان 
 l ًالمحترم " الملقب ب” بطرس ” الراهب الفرنس“ 
 lتوماس أرنولد و جلبرت 
 lب+أ 

 
 11 :السؤال رقم

 عالقة االستشراق والتنصٌر باإلسالم عً عالقة
 lعدائٌة 
 lحمٌمٌة 
 lالند للند 
 lتجارٌة 
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 12 :السؤال رقم
 التنصٌر اتكأ كثٌرا على االستشراق فً الحصول على

 lت عن المجتمعات التجارٌة فقطالمعلوما 
 lالمعلومات عن المجتمعات المستهدفة 
 lالمعلومات عن المجتمعات العلمٌة فقط 
 lال شئ مما سبق 

 
 13 :السؤال رقم

 لالستشراق انطلقت من " الرسمٌة " البداٌة
 lم 1413 ه 722 مجمع نابلً سنة 
 lم 1413 ه 722 اٌطالٌا سنة 
 lم 4131 ه 722 اوروبا الشرقٌةسنة 
 lم 1312 ه 712 مجمع فٌنا الكنسً سنة 

 
 14 :السؤال رقم

 استشراء االستشراق وانتشاره كان تحت رعاٌة
 lالكنٌسة وبمباركتها 
 lالجلس االوروبً االعلى 
 lالفاتٌكان 
 lال شئ مما سبق 

 
 15 :السؤال رقم

 نتائج وخالصة العالقة بٌن االستشراق واالستعمار هى
 l االستشراق واالستعماروحدة األهداف بٌن 
 lخدم االستشراق األهداف السٌاسٌة االستعمارٌة للدول الغربٌة 
 lتبادلُ األدوار والمصالح المشتركة بٌن االستشراق واالستعمار 
 lجمٌع ما سبق 

 
 16 :السؤال رقم

 نتائج وخالصة العالقة بٌن االستشراق واالستعمار هى
 lتهم االستعمارٌة على اعتبار أنهم رحالة، أو تحت غطاِء الدراساتعمل عدد من المستشرقٌن فً خدمة حكوما 

 العملٌة
 lتموٌل الحكومات الغربٌة لمراكز الدراسات اإلستشراقٌة المعنٌة بالدراسات اإلسالمٌة فً الشرق وفق ما ٌحقق 

 مصالحها
 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 

 
 17 :السؤال رقم

 ستعمار بعدة طرق منهاعمل العدٌد من المستشرقٌن على التمهٌد لال
 lالحمالت العسكرٌة 
 lإضعاف القٌم اإلسالمٌة فً نفوس المسلمٌن وتمجٌد القٌم الغربٌة والمسٌحٌة 
 lتهٌئة نفوس سكان البالد اإلسالمٌة لقبول النفوذ األوروبً والرضا بوالٌته 
 lج+ب 

 18 :السؤال رقم
 لغربٌة عن طرٌقخدم االستشراق األهداف السٌاسٌة االستعمارٌة للدول ا

 lقدم المستشرقون معلومات موسعة ومفصلة عن الدول التً رغبت الدول الغربٌة فً استعمارها واالستٌالء 
 على ثرواتها وخٌراتها

 lالحكومات االستعمارٌة ت على تهٌئة الدعم المادي وتسخٌر اإلمكانٌات لخدمة المستشرقٌن 
 lتمجٌد القٌم الغربٌة والمسٌحٌةإضعاف القٌم اإلسالمٌة فً نفوس المسلمٌن و 
 lب+أ 

 19 :السؤال رقم
 مما ساعد على تبادلُ األدوار والمصالح المشتركة بٌن االستشراق واالستعمار هو

 lقدم االستشراق الخلفٌة الفكرٌة للمستعمرٌن ، وعملت الحكومات االستعمارٌة ت على تهٌئة الدعم المادي 
 lسلمٌن وتمجٌد القٌم الغربٌة والمسٌحٌةضعاف القٌم اإلسالمٌة فً نفوس الم 
 lقدم المستشرقون معلومات موسعة ومفصلة عن الدول التً رغبت الدول الغربٌة فً استعمارها واالستٌالء 

 على ثرواتها وخٌراتها
 lب+أ 
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 20 :السؤال رقم
 عمل عدد من المستشرقٌن فً خدمة حكوماتهم االستعمارٌة على اعتبار أنهم

 lتجار 
 lرحالة 
 lتحت غطاِء الدراسات العملٌة 
 lب+ج 

 
 21 :السؤال رقم

 عمل عدد من المستشرقٌن فً خدمة حكوماتهم االستعمارٌة ومنهم
 lفولفنً "فً حملته على مصر على ما كتبه المستشرق الرحالة الفرنسً" اعتمد نابلٌون 
 lفولفنً "ًفً حملته على دمشق على ما كتبه المستشرق التاجر الفرنس" اعتمد بونابرت 
 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 

 
 22 :السؤال رقم

 عمل عدد من المستشرقٌن فً خدمة حكوماتهم االستعمارٌة ومنهم
 lاإلٌطالً على التمهٌد الستعمار بالده لطرابلس“ روسو 
 lفً تهٌئة االستعمار البرٌطانً لمصر" إدوارد هنري بالمر 
 lب+أ 
 lغوستاف لوبون وجلبرت 

 
 23 :السؤال رقم

 هناك من المستشرقٌن عملوا بصفة رسمٌة كمستشارٌٌن لوزارات الخارجٌة لبلدانهم تمهٌداً لالستعمار
 ومن أبرزهم

 lالذي خدم االستعمار البرٌطانً للقارة الهندٌة" ماكدونالد 
 lالذي عمل فً خدمة الحكومة اإلسرائٌلٌة واألمرٌكٌة” هاملتون جب 
 lعمار البرٌطانً لمصرفً تهٌئة االست" إدوارد هنري بالمر 
 lب+أ 

 
 الرابع - اختبار مادة االستشراق والدراسات االسالمٌة

 1 :السؤال رقم
 مستشرق كان موقفه من القرآن بٌن اإلنصاف وإثارة الشبهات أو بٌن المدح والقدح هو

 lماكدونالد 
 lروسو 
 lإدوارد هنري بالمر 
 lغوستاف لوبون 

 2 :السؤال رقم
 جاللة ومجدا أن األربعة عشر قرنا التً مرت علٌه ( ٌعنً القرآن ) ْسب هذا الكتابح : من قائل العبارة

 لم تستطع أن تجفف ولو بعض الشئ من أسلوبه الذي ال ٌزال غضا ، كأن عهده وعهد رسالته بالوجود
 أمس

 lغوستاف لوبون 
 lإدوارد هنري بالمر 
 lماكدونالد 
 lًفولفن 

 3 :السؤال رقم
 من أصول اإلسالم القائلة بوجود إله واحد ، :أقر بتفرد اإلسالم بتوحٌد هللا بقولهمن المستشرقٌن من 

 هو.. وهو بذلك على عكس النصرانً الذي ال ٌستطٌع حدٌثا عن التثلٌث
 lإدوارد هنري بالمر 
 lًفولفن 
 lغوستاف لوبون 
 lال أحد مما سبق 

 4 :السؤال رقم
  :دحض لوبون شبهة

 lخلق القرآن 
 lلقران عن طرٌق التجارانتشار ا 
 lانتشار القرآن بالسٌف 
 lجمع القرآن والسنة 
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 5 :السؤال رقم
 عن مكانة المرأة وحقوقها فً القرآن ومن دفاعه عن القرآن فً موقفه من المرأة ما ٌلً“ لوبون” دافع 

 lمٌرا ث المرأة 
 lتعدد الزوجات الطالق 
 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 

 
 6 :السؤال رقم
  (إن أصول األخالق فً القرآن عالٌة علّو ما جاء فً كتب الدٌانات األخرى جمٌعها ) : لعبارةمن قائل ا

 lغوستاف لوبون 
 lًفولفن 
 lبالمر 
 lجربر 

 
 7 :السؤال رقم

  :فً هاوٌة الطعن فً القرآن فٌما ٌلً” لوبون ” تمثل سقوط 
 lزعمه بأن القرآن مقتبس من التوراة واإلنجٌل 
 lوبون إصابة النبً بالهوسادعى جوستاف ل 
 l حول كون القرآن كتب تبعاً لمقتضٌات الزمن” لوبون ” إشكال 
 lجمٌع ما سبق 

 
 8 :السؤال رقم

 المستشرق الذي أنكر المصدر اإللهً للقرآن الكرٌم وٌرى أنه من خالل النصف األول من حٌاة النبً
 اضطرته مشاغله إلى االتصال بأوساط استقى منها أفكاراً هو

 lالمستشرق غوستاف لوبون 
 lالمستشرق جولدتسٌهر 
 lالمستشرق داروٌن 
 lالمستشرق بولس 

 
 9 :السؤال رقم

 هو المستشرق ( العقٌدة والشرٌعة ) مؤلف كتاب
 lجولدتسٌهر 
 lداروٌن 
 lغوستاف لوبون 
 lجمٌع ما سبق 

 
 10 :السؤال رقم

 فً حدٌث القرآن عن الٌوم اآلخر هى” جولدتسٌهر ” رؤٌة 
 lلٌس إال مجموعة من مواد استقاها بصراحة من الخارج ٌقٌنا 
 lفتبشٌر النبً العربً لٌس إال مزٌجاً من معارف وآراء دٌنٌة عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر الٌهودٌة 

 والمسٌحٌة
 lوأقام علٌها التبشٌر ولقد استفاد من تارٌخ العهد القدٌم 
 lجمٌع ما سبق 

 
 11 :السؤال رقم

 من القراءات القرآنٌة هو” جولدسٌهر "قفمو
 lمجمع على االعتراف به ( مقدس ) استحالة وجود نص موحد 
 l مذاهب التفسٌر اإلسالمً "قضٌة نزول القرآن على سبعة أحرف تناوال خبٌثا فً كتابه”وبرهن لزعمه بتناول 
 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 

 
 12 :السؤال رقم

 هو المستشرق ( سالمًمذاهب التفسٌر اإل ) مؤلف كتاب
 lًمٌخائٌل الدمشق 
 lبرونو 
 lجولدتسٌهر 
 lال أحد مما سبق 
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 13 :السؤال رقم
 كان الرد على إنكار جولدتسٌهر للمصدر اإللهً للقرآن الكرٌم وما ٌتعلق بالٌوم اآلخر هو

 lنزل القرآن مفرقا على النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بضع وعشرٌن سنة 
 l الحوادث واألسئلة التً تردوكان ٌنزل وفق 
 lوقد ٌنزل القرآن فً غٌر ذلك مراعٌا إصالح النفس اإلنسانٌة وفق منهج ربانً خاص 
 lجمٌع ما سبق 

 14 :السؤال رقم
 الرد على شبهة جولدتسٌهر حول القراءات كان كاالتً

 l وفً التشرٌعوضح العلماء فوائد تعدد القراءات من حٌث التوسع فً اللغة واإلثراء فً المعنى 
 lأن القراءات السبع ثابتة بالتواتر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وقد ساعد على احتمال هذه القراءات 

 الضرورٌة انعدام الشكل والنقط فً مصحف عثمان
 lاختالف القراءات ال ٌبلغ بحال مبلغ التضاد أو التناقض 
 lجمٌع ما سبق 

 
 15 :السؤال رقم

 االختالف فً القراءات فً ثالثة أحوال وهًحصر ابن الجزري أنواع 
 lاختالف اللفظ والمعنى واحد 
 lواختالفهما جمٌعا مع جواز اجتماعهما فً شًء واحد 
 lاختالفهما جمٌعا مع امتناع جواز اجتماعهما فً شًء واحد، ولكن ٌتفقان من وجه آخر 
 lجمٌع ما سبق 

 16 :السؤال رقم
 ر اضطراب القرآن واختالفه زعم قدٌم هوالعالم الذي رد على زعم جولدتسٌه

 lًعالل الفاس 
 lابن قتٌبة 
 lًابن الروم 
 lال احد مما سبق 

 

 17 :السؤال رقم
 بالنساء واتهمه بالشهوانٌة بتعدده لزوجاته –النبً صلى هللا علٌه وسلم  - صاحب شبهة وزعم انشغال

 من خالل أقواله فً السنة هو
 lغوستاف لوبون 
 lجولدتسٌهر 
 lروبن كوك 
 lجوال ماٌٌر 

 

 18 :السؤال رقم
 صاحبا شبهة أن السنة مجموع عادات وآراء فقهٌة هما

 lجولدتسٌهر وكولسون 
 lغوستاف لوبون وكزلسون 
 lكارتر واوباما 
 lال شئ مما سبق 

 

 19 :السؤال رقم
 ن الغامضة التًهً جوهر العادات وتفكٌر األمة اإلسالمٌة قدًٌما وتعد شرًحا أللفاظ القرآ " :السنة

 ً  هذا التعرٌف الدسوس للمستشرق .. جعلتها أمًرا عملٌاً حٌا
 lغوستاف 
 lجولدتسٌهر 
 lكولسون 
 lجب 

 
 20 :السؤال رقم

 فً القرن الثانً الهجري كانت تعنً مجموع اآلراء الفقهٌة المتفق علٌها بٌن علماء مدرسة فقهٌة : السنة
 فهً مجموع اآلراء واألصول المتعارف” سنة المدرسة ” سمٌها المتفق علٌها بٌن علماء مدرسة فقهٌة وٌ

 غلٌها فً كل مذهب والذي ٌعمل رجال المذهب على عرضها ونصرتها هذا التعرٌف الدسوس
 للمستشرق

 lكولسون 
 lجب 
 lداروٌنو 
 lلوبون 
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 21 :السؤال رقم
 األخرى، ووضعوا مجموعةكثر القول فً رواة األحادٌث النبوٌة فً كتابات المستشرقٌن ووسائلهم : 

 من هؤالء الرواة الثقات موضع الشبهة والتشكٌك فً رواٌاتهم لتأثرهم باألحوال السٌاسٌة أو االقتصادٌة
  :وفً مقدمة هؤالء الرواة .. التً كانوا ٌعٌشون فٌها

 lهما الصحابً الجلٌل أبو هرٌرة رضً هللا عنه، واإلمام الُزْهري رحمه هللا 
 lلجلٌل ابن عمر رضً هللا عنه، واإلمام الذهبً رحمه هللاهما الصحابً ا 
 lهما الصحابً الجلٌل صهٌب رضً هللا عنه، واإلمام الُزْهري رحمه هللا 
 lهما الصحابً الجلٌل معاذ بن جبل رضً هللا عنه، واإلمام الُزْهري رحمه هللا 

 
 22 :السؤال رقم

 بالشهوانٌةمن الردود على شبهة تعدد النبً لزوجاته واتهامه 
 lأن هذا شرع هللا الذي نحن به مؤمنون أبًدا 
 lأن هذه عادات قبلٌة ونحن مؤمنون بها 
 lأن هذا من الحرٌة الشخصٌة 
 lال شئ مما سبق 

 
 23 :السؤال رقم

 من الردود على شبهة تعدد النبً لزوجاته واتهامه بالشهوانٌة
 lرائع السابقة كالٌهودٌة والنصرانٌة التً ٌنتمً إلٌها معظمالزواج بأكثر من واحدة لم ٌكن جائًزا فً جمٌع الش 

 المستشرقٌن
 lالزواج بأكثر من واحدة كان جائًزا فً جمٌع الشرائع السابقة كالٌهودٌة والنصرانٌة التً ٌنتمً إلٌها معظم 

 المستشرقٌن
 lالزواج حرٌة شخصٌة 
 lأن هذه عادات قبلٌة ونحن مؤمنون بها 

 
 24 :السؤال رقم

 بعد وفاة خدٌجة رضً هللا عنها ب - صلى هللا علٌه وسلم - ج النبًتزو
 lأم المؤمنٌن صفٌة وهً فً الخامسة والخمسٌن 
 lأم المؤمنٌن سودة بنت زمعة بن قٌس القرشٌة وهً فً الخامسة والخمسٌن 
 lأم المؤمنٌن أم سلمة وهً فً الخامسة والثالثٌن 
 lرةأم المؤمنٌن عائشة وهً فً الخامسة عش 

 
 25 :السؤال رقم

 خدٌجة رضً هللا عنها وكانت - صلى هللا علٌه وسلم - تزوج النبً
 lتكبره بخمس عشرة سنة 
 lوعمرها خمسة وعشرون سنة 
 lسنة 70 وعمرها 
 lتكبره بخمس وثالثٌن سنة 

 
 26 :السؤال رقم

 األحادٌث النبوٌة الشرٌفة نقلت إلٌنا حفظاً وكتابة من بداٌة
 lدةالخالفة الراش 
 lعهد التابعٌن 
 lًالعهد النبوي الذي هو بداٌة للتارٌخ اإلسالم 
 lالفتوحات االسالمٌة 

 
 27 :السؤال رقم

 المستشرقٌن لم ٌختاروا أمثلتهم الحدٌثٌة من مصادر الحدٌث األساسٌة بل اختاروها ) : قائل العبارة
 كل السند، بل كانوا مهتمٌن بالمتنمن كتب السٌرة أو كتب الفقه ، إن الفقهاء لم ٌكونوا مهتمٌن بذكر 

 هو.. 
 lًالدكتور األعظم 
 lالدكتور الماوردي 
 lًالثعلب 
 lًالدكتور الٌعلب 

 28 :السؤال رقم
 جاءت السنة نقٌة من

 lالقصص 
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 lاإلسرائٌلٌات 
 lاالحكام 
 lال شئ مما سبق 

 29 :السؤال رقم
 مؤلفه ( الموضوعات ) كتاب

 lابن الجوزي 
 lًالسٌوط 
 lالبًالتع 
 lالبغدادي 

 30 :السؤال رقم
 هو ( اآللئ المصنوعة فً األحادٌث الموضوعة ) مؤلف كتاب

 lابن الجوزي 
 lًالتعالب 
 lالبغدادي 
 lًالسٌوط 

 31 :السؤال رقم
 وكان للمستشرقٌن دور كبٌر فً إثراء هذه الوسٌلة والتحفٌز علٌها ، وقد مرت حركة الترجمة بدورٌن

 هما
 lالتً تمت فٌه ترجمة الكثٌر من المخطوطات إلى العربٌة بما فً ذلك كتاب فً علم الزراعةو : الدور األول 

 ، وكتاب ٌبحث فً التنجٌم ، وآخر فً االشتقاق لمؤلفه( اوروسٌوس )وكتاب تارٌخ عام ألفه( كولومٌال )،كتبه
 . (اٌزدور)
 lًرجمة العلوم العربٌة المنقولة عن العلوموقد مر هذا الدور بمرحلتٌن األولى تمت فٌها ت : أما الدور الثان 

 الٌونانٌة ، والمرحلة الثانٌة ترجمة العلوم العربٌة اإلسالمٌة
 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 

 الخامس - اختبار مادة االستشراق والدراسات االسالمٌة
 1 :السؤال رقم

 التوراة أو الصحف التً بٌن ٌدي الٌهود اآلن
 lلم تتحدث عن الدار اآلخرة 
 lتحدثت عن اآلخرة 
 lلم تتحدث عن الدار اآلخرة وال عن الدنٌا 
 lال شئ مما سبق 

 2 :السؤال رقم
 حٌاته لتحقٌق رسالته فً كفالة مظهرٌن فً" صلى هللا علٌه وسلم "لقد كّرس محمد ) : قائل العبارة

 هو ( م فً الحكمالبٌئة االجتماعٌة العربٌة ؛ وهما الوحدانٌة فً الفكرة الدٌنٌة، والقانون والنظا
 lالمستشرق لوبون 
 lالمستشرق كولسن 
 lًالمستشرق آرنولد توٌنب 
 lالمستشرق جولدتسٌهر 

 3 :السؤال رقم
 "هداش"و" مشناة "معربتٌن عن لفظً" الحدٌث"و" السنة "موقف معاجم اللغة العربٌة من أن تكون كلمتً

 العبرٌتٌن
 lالتساهل 
 lالرفض 
 lالمحاباة 
 lالتسامح 

 4 :ل رقمالسؤا
  (اإلمام الزهري نموذجا ) من من المستشرقٌن شكك فً رواة الحدٌث

 lجولدتسٌهر 
 lمولسن 
 lجب 
 lبولون 

 

 5 :السؤال رقم
 أجمع المؤرخون قاطبة أمثال الطبري وابن خلدون وابن األثٌر على أن الذي بنى قبة الصخرة هو

 lعبد الملك بن مروان 
 lالولٌد بن عبد الملك 
 l عبدالعزٌزعمر بن 
 lمعاوٌة بن ابً سفٌان 
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 6 :السؤال رقم
 الذي قال بنظرٌة تطور األسانٌد

 lشاخت 
 lكولسون 
 lجب 
 lجربر 

 
 7 :السؤال رقم

 تتلخص نظرٌة تطور األسانٌد لشاخت فً
 lحادٌث اختلقها الفقهاء وأصحاب األ ه، وأن 150 زعمه اختالق الجزء األكبر من األسانٌد، واعتقاده أن أقدم األحادٌث ال ٌرقى إلً ما قبل سنة

 الفرق
 lه 350 زعمه اختالق الجزء القلٌل من األسانٌد، واعتقاده أن أقدم األحادٌث ال ٌرقى إلً ما قبل سنة 
 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 

 
 8 :السؤال رقم

 المستشرق الذي طعن فً سند مالك عن نافع عن ابن عمر بأن نافعاً مات ومالك صغٌر
 lجلبرت 
 lسونكول 
 lشاخت 
 lجب 

 
 9 :السؤال رقم

 تبنى شاخت فً نظرٌته آراء سلفه
 lجولدتسٌهر ومارجولٌوث 
 lكولسون وجب 
 lجولدتسٌهر وجب 
 lال شئ مما سبق 

 
 10 :السؤال رقم

 بأنه كانت عادة الجٌلٌن من العلماء الذٌن سبقوا الشافعً أن ٌنسبوا األحادٌث إلى ): صاحب العبارة
 هو ( ومن النادر أنهم كانوا ٌنسبونها إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم الصحابة والتابعٌن،

 lجولدتسٌهر 
 lشاخت 
 lمارجولٌوث 
 lجب 

 
 11 :السؤال رقم

 أن كل أحادٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌكن لها وجود أصالً، بل اْخُتِرَعتْ  ): صاحب العبارة
 من المٌالدي، فاألسانٌد التً نراها مع األحادٌث إنماالثا/ وُوِضَعْت خالل منتصف القرن الثانً الهجري

 هو(. هً كلها موضوعة
 lجولدتسٌهر 
 lشاخت 
 lمارجولٌوث 
 lجب 

 
 12 :السؤال رقم

 بأن الحدٌث كان ٌروٌه عدة رواة وأن هؤالء الرواة فً النهاٌة ٌلتقون عند )صاحب هذه العبارة والزعم
 ة من المراحل، إن هذا الراوي الذي ٌلتقً عنده هؤالء الرواةراٍو واحٍد أخذوا عنه هذا الحدٌث فً مرحل

 هو ( هو المسؤول عن وضع الحدٌث
 lجولدتسٌهر 
 lجب 
 lمارجولٌوث 
 lشاخت 
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 13 :السؤال رقم
 المصدر التشرٌعً الثانً بعد القرآن الكرٌم هو

 lالرواٌات 
 lاالسرائلٌات 
 lالسنة 
 lالقصص القدٌمة واالساطٌر 

 
 1 :4السؤال رقم

 من الضعٌفة والموضوعة منها وضع علماء الحدٌث لإلسناد قواعد وأصوالً علمٌة دقٌقة للوصول إلى األحادٌث الصحٌحة وترك غٌرها
 lوقد اشترطوا للراوي العدالة والضبط: صفة من تقبل رواٌته ومن ترد 
 lالجرح والتعدٌل 
 lالثقات والضعفاء 
 lجمٌع ما سبق 

 15 :السؤال رقم
 تشرقون حول االعتراف بفضل العرب على الغرب فً العلوم والصناعات واالكتشافات إلىانقسم المس

 lالمغرضون الحاقدون 
 lالمنصفون وهم قلٌل 
 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 

 
 16 :السؤال رقم
 (شمس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربٌة فً أوروبا ) مؤلفة كتاب

 l(سٌجرٌد هونكه )الدكتورة 
 l(ماكلٌن هونكه )تورةالدك 
 l(سٌلٌنا هونكه )الدكتورة 
 lال احد مما سبق 

 17 :السؤال رقم
عالمٌة، وأدوا خدمة إنسانٌة للثقافة  لقد شاء هللا أن ٌظهر من األوربٌٌن من ٌنادي بالحقٌقة وال ٌغمط العرب حقهم، فً أنهم حملوا رسالة) 

من تحدي المتعصبٌن الذٌن حاولوا جهد طاقتهم طمس معالم هذه  المنصفٌن، ال ٌأبهإن هذا النفر من األوربٌٌن . البشرٌة قدٌما وحدٌثا
 : صاحب هذه العبارة هو( الحضارة العربٌة والتقلٌل من شأنها

 lابن النفٌس 
 lابن الهٌثم 
 lابن سٌنا 
 lالرازي 

 18 :السؤال رقم
 اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما هو , عالم وطبٌب مسلم من بخارى

 lبن الهٌثما 
 lابن النفٌس 
 lالرازي 
 lابن سٌنا 

 19 :السؤال رقم
 المثلثات هو أفغانً مسلم ، لمع بٌن علماء المشرق والمغرب حتى اعتبر من واضعً األسس األولى لعلم حساب

 lابن سٌنا 
 lًأبو الرٌحان البٌرون 
 lابن النفٌس 
 lالرازي 

 20 :السؤال رقم
 وغٌر مباشرة ، وهً ٌة إلى أوروبا وكان للمستشرقٌن دور بارز فً نقلها بطرٌق مباشرةتعددت وسائل نقل العلوم اإلسالم

 lالبعثات األوربٌة الشخصٌة والرسمٌة التً توافدت على مراكز الحضارة العربٌة اإلسالمٌة 
 lحركة الترجمة و / ٌاالمستعربون وهم منذ الفتح العربً اإلسالمً لم ٌنقطعوا عن الهجرة إلى المناطق الشمالٌة فً اسبان 
 lو التقارب السٌاسً والعالقات الدبلوماسٌة / التجار والعالقات التجارٌة المتواصلة 
 lجمٌع ما سبق 

 21 :السؤال رقم
 : هما وكان للمستشرقٌن دور كبٌر فً إثراء هذه الوسٌلة والتحفٌز علٌها ، وقد مرت حركة الترجمة بدورٌن

 lوكتاب تارٌخ ( كولومٌال )،كتبه جمة الكثٌر من المخطوطات إلى العربٌة بما فً ذلك كتاب فً علم الزراعةوالتً تمت فٌه تر : الدور األول
 . (اٌزدور )، وكتاب ٌبحث فً التنجٌم ، وآخر فً االشتقاق لمؤلفه( اوروسٌوس )عام ألفه

 lًالٌونانٌة ، والمرحلة الثانٌة  ربٌة المنقولة عن العلوموقد مر هذا الدور بمرحلتٌن األولى تمت فٌها ترجمة العلوم الع : أما الدور الثان
 ترجمة العلوم العربٌة اإلسالمٌة

 lب+أ 
 lال شئ مما سبق 


