
 1 صفحة الفاروق
 

   قضایا ثقافیة معاصرة

  

  

   ١محاضرة 

  

 :للثقافة ثالثة عناصر أساسیة ھي  - ١
 تفسیر الوجود  -
 القیم  -
 النظم  -
 كل ما سبق  -

 
الفكریة و العاطفیة التي تمیز مجتمعًا جمیع السمات المادیة و الروحیة و  - ٢

 :بعینھا بعینھ أو فئة 
 الحضارة  -
 الثقافة  -
 الفن  -
 البیئة  -

 
 :تشمل الثقافة  - ٣

 الفنون و اآلداب  -
 طرق الحیاة و حقوق اإلنسان -
 القیم و التقالید و المعتقدات  -
 كل ما سبق  -

 
 :تختلف و تتمایز األمم عن بعضھا البعض في  - ٤

 الثقافة  -
 الجوانب المادیة  -
 الطب التشریحي  -
 كل ما سبق  -
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معھا اإلنسان في الحیاة مثل العدل و الصدق و الوفاء  المعاییر التي یتعامل - ٥
: 
 األساطیر  -
 القیم  -
 الوجود  -
 النظم التشریعیة  -

 
 :المثل التي تتمیز بھا الحیاة اإلنسانیة و الحیاة الحیوانیة  - ٦

 األساطیر  -
 القیم  -
 الوجود  -
 النظم التشریعیة  -

 
 :الحیوانیة القواعد التي یقیم علیھا اإلنسان لیرتفعوا بھا عن حیاتھم  - ٧

 األساطیر  -
 القیم  -
 الوجود  -
 النظم التشریعیة  -

 
 :معاییر تحكم حركة اإلنسان الفكریة  - ٨

 القیم الفكریة  -
 قیم الخیر  -
 قیم الجمال  -
 الثقافة العصریة  -

 
 :من قیم الخیر األخالقیة  - ٩

 الصدق  -
 البر و الوفاء  -
 الحیاء  -
 كل ما سبق  -

 
 :قیم الذوق و رؤیة الجمالیات  -١٠
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 القیم الفكریة   -
 قیم الخیر  -
 قیم الجمال  -
 الثقافة العصریة  -

 
القوانین أو التعالیم أو األعراف أو الشعائر التي یمارسھا اإلنسان  -١١

 :في حیاتھ 
 األساطیر  -
 القیم  -
 الوجود  -
 النظم التشریعیة  -

 
 :تشریعات توارثتھا األجیال و أصبحت قانونًا ملزمًا  -١٢

 الوسطیة  -
 التشریعات الخارجیة  -
 التشریعات التاریخیة  -
 القتال  -

 
الموضوعات أو المسائل أو المشاكل التي تثیرھا الثقافة أو  -١٣

 :عناصرھا و ما یتعلق بالوجود و النظم و القیم 
 الوسطیة  -
 القضایا الثقافیة المعاصرة  -
 الخصائص المقدسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :من سمات األمة اإلسالمیة  -١٤

 الوسطیة  -
 القتال  -
 األنانیة  -
 التفریط  -
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على  بخصائص مّیزه اهللا بھا  ........خص اهللا تبارك وتعالى النبي -١٥
 : جمیع األنبیاء والمرسلین

 موسى  -
 عیسى  -
 محمد  -
 إبراھیم  -

 
 :خیر أمة أخرجت للناس  -١٦

 األمة الیھودیة  -
 األمة اإلسالمیة  -
 األمة النصرانیة  -
 األمة البوذیة  -

 
ِلَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ( -١٧

 :السمة التي وصف اهللا بھا األمة اإلسالمیة  )الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیًدا
 اإلفراط  -
 الوسطیة  -
 التفریط  -
 التقوى  -

 
  :المقصود بالوسطیة في األمة اإلسالمیة  -١٨

 ملتقى الطرفین دائما -
 التفریط  -
 أي خیار عدول -
 التقوى  -

 
 :األمة اإلسالمیة تعتبر  -١٩

 أوسط األمم  -
 آخر األمم  -
 أول األمم  -
 ثاني األمم  -
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 :من المفاھیم الخاطئة في استخدام الوسطیة  -٢٠
 تلبیس الحق بالباطل -
  توظَّف ألغراض ظاھرھا الدین وباطنھا الدنیا -
  )المجافي و المغالي(تضیع بین اإلفراط والتفریط  -
 كل ما ذكر  -

 
م دون صاحبھا لاللتزام بھدي اإلسالحالة محمودة تدفع ..........  -٢١

 :انحراف عنھ، أو تغییر فیھ 
 اإلفراط  -
 الوسطیة  -
 التفریط  -
 التقوى  -

 
العدل بین الناس، وتنشر الخیر، وتحقق عمارة األرض  تنشر -٢٢

بوحدانیة اهللا، واإلخاء اإلنساني بین البشر، فیعطى في ظل اإلسالم كل ذي 
 :حقٍّ حقَّھ 

 اإلفراط  -
 الوسطیة  -
 التفریط  -
 التقوى  -

 
َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن { -٢٣

  :الوسطیة المشار إلیھا ھنا } الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیًدا
 المغاالة -
  وسطیة الخیریة -
 التفریط  -
 اإلفراط -

 
نعني بكلمة أوسطھم في  }ُتَسبُِّحوَن َقاَل َأْوَسُطُھْم َأَلْم َأُقل لَُّكْم َلْوَال{ -٢٤

 :اآلیة 
 أصغرھم  -
 أكبرھم  -
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 أعدلھم و أرجحھم عقًال  -
 أكثرھم غنى  -

 
من خمس آیات نصت  ..........أشار القرآن إلى وسطیة الخیریة في  -٢٥

 : على لفظة الوسطیة
 ثالث آیات  -
 آیتین  -
 خمس آیات  -
 أربع آیات  -

 
 :آیات .....أشار القران إلى الوسطیة في  -٢٦

 ثالث آیات  -
 آیتین  -
 خمس آیات  -
 أربع آیات  -

 
 :من اآلیات التي تشیر إلى الوسطیة الخیریة في القرآن  -٢٧

 }َقاَل َأْوَسُطُھْم َأَلْم َأُقل لَُّكْم َلْوَال ُتَسبُِّحوَن{ -
 }وكذلك جعلناكم أمة وسطا   { -
 )من رغب عن سنتي فلیس مني ( -
  ٢و  ١ -

 
ألخشاكم هللا وأتقاكم لھ، ولكني أما واهللا إني «: عن النبي أنھ قال  -٢٨

أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس 
 :الوسطیة في ھذا الحدیث تعني  »مني

 الصحبة   -
 العدل  -
 أعدل األحوال  -
 الفضل  -

 
) علیكم بالنمط األوسط فإلیھ ینزل العالي و إلیھ یرتفع النازل (القائل  -٢٩

: 
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 سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم  -
 عمر بن عبد العزیز  -
 على بن أبي طالب  -
 ابن تیمیة  -

 
إّن من أحب األمور إلى اهللا القصد في الجدة، والعفو «: من القائل  -٣٠

في المقدرة، والرفق في الوالیة، وما رفق عبٌد بعبد في الدنیا إال رفق اهللا 
 : »یوم القیامة بھ
 وسلم  سیدنا محمد صلى اهللا علیھ -
 عمر بن عبد العزیز  -
 على بن أبي طالب  -
 ابن تیمیة  -

 
وإیاكم والغلو في الدین، فإنما «: قصد النبي بالوسطیة في حدیثھ   -٣١

 : »ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدین
 التیسیر  -
 البعد عن الشطط و االنحراف و الغلو  -
 أعدل األحوال  -
 الدعوة إلى الفضیلة  -

 
یسِّروا وال تعسِّروا، وبشِّروا وال «: قصد النبي بالوسطیة في حدیثھ  -٣٢

 : »تنفِّروا، إنما بعثتم میسِّرین ولم تبعثوا معسرین
 التیسیر  -
 البعد عن الشطط و االنحراف و الغلو  -
 أعدل األحوال  -
 الدعوة إلى الفضیلة  -

 
 :في كالم العرب  الوسط -٣٣

 الضالل  -
 النور  -
 الجمال  -
 الخیار  -
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 :وسطیة اإلسالم على قواعد من تقوم  -٣٤

 القرآن و السنة  -
 االجتھاد و اإلجماع  -
 العادات و التقالید  -
 كل ما سبق  -

 
یرى الطبري أن الوسط في ھذا  )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا( -٣٥

 :الموضع 
 التطرف عن الموضع  -
 مابین الطرفین  -
 أعدل الناس  -
 كرام الناس  -

 
 :غلوا بالترھب وقولھم في عیسى ما قالوا فیھ ھم الذین ...........  -٣٦

 المسلمین  -
 البوذیة  -
 النصارى  -
 الیھود  -

 
ھم أھل تقصیر بدَّلوا كتاب اهللا وقتلوا أنبیاءھم، وكذبوا ...........  -٣٧

 :على ربھم، وكفروا بھ 
 المسلمین  -
 البوذیة  -
 النصارى  -
 الیھود  -

 
  : الوسط ھوأن قال الرازي  -٣٨

 الغلو  -
 العدل  -
 الھدایة  -
 التنصیر  -
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 : أي ) أمة وسطًا(قال الجوھري في الصحاح  -٣٩

 عدًال -
 ظلمًا  -
 إلمامًا -
 فسقًا -

 
 :فسر القرطبي الوسط بأنھ  -٤٠

 النور  -
 الفضیلة  -
 العدل  -
 التكلف  -

 
إن اتصاف األمة اإلسالمیة بالعدالة والخیریة یؤھلھا ألن تكون أمة  -٤١

: 
 أمة الضالل  -
 أمة القیادة و التوجیھ -
 أمة الغلو  -
 أمة االختیار  -

 
 : یتمیز اإلسالم بــــ -٤٢

 وسطیة األمة   -
 وسطیة الرسالة  -
 وسطیة الدین  -
 كل ما سبق  -

 
أعلى الدرجات في سلم المسؤولیة التي تتحّملھا األمة اإلسالمیة  -٤٣

 :وتنھض بأعبائھا وتقوم بواجباتھا 
 الجھاد  -
 الشھادة بالحق  -
 تسھیل العبادات  -
 تصریف أمور الخلق  -
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 :الخیریة في ھذا السیاق ھي ) َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِسُكْنُتْم ( -٤٤

 التعمیم  -
 الوسطیة  -
 الغلو  -
 المبالغة  -

 
 :لتكون شاھدة على العالمین  .........اختار اللَّھ األمة  -٤٥

 اإلسالمیة  -
 البوذیة  -
 الدرزیة  -
 الیھودیة  -

 
 :قائمة على أن اإلنسان   اإلنسانیةالفطرة     -٤٦

 جسد  -
 روح  -
 جسد وروح  -
 عقل و تدبیر  -

 
 : أي) ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر ( -٤٧

 بعطاء  -
 بقدر محدود  -
 بمقدار و میزان  -
 بجفاء  -

 
الوسطیة ھي تحقیق لمبدأ التوازن الذي تقوم علیھ سنة اللَّھ في  -٤٨

 : یتمثل ذلك في قولھ تعالى  و خلقھ
 )ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر ( -
 )كنتم خیر أمة أخرجت للناس ( -
 )إن شانئك ھو األبتر ( -
 )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا( -
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 :ھو مصدر التشریع ........  -٤٩
 العقل  -
 الروح  -
 الوحي -
 الشعر  -

 
 :لھ دور في فھم الوحي .........  -٥٠

 العقل  -
 الروح  -
 الجسد  -
 الفطرة  -

 
 :یجمع بین علوم الشریعة وعلوم الحیاة  -٥١

 العقل  -
 الروح  -
 الجسد  -
 الفطرة  -

 
 : الجمع بین الوحي والعقلب............یتم  -٥٢

 صحة النقل  -
 توحید مصادر المعرفة  -
 اإلبداع  -
 االعتقاد -

 
 : یعرف بفقھ الظاھر وفقھ الباطن -٥٣

 توحید مصادر المعرفة  -
 التالزم بین الظاھر و الباطن  -
 صحة النقل و صراحة العقل  -
 أعمال الجوارح  -

 
 :بأعمال الجوارح وأعمال القلوب یجمع بین االھتمام  -٥٤

 توحید مصادر المعرفة  -
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 التالزم بین الظاھر و الباطن  -
 صحة النقل و صراحة العقل  -
 أعمال الجوارح  -

 
 : منھجي یجمع بین صحة النقل وصراحة العقل -٥٥

 اإلتباع و اإلبداع  -
 مدرسة الرأي و األثر  -
 مدرسة النقد و الشك  -
 الدین و الدنیا  -

 
 :  یتولد عنھ االتزان بین متطلبات الجسد والروح....... الجمع بین  -٥٦

 عمارة الحیاة والسمو الروحي -
 الثبات و التغیر  -
 الثبات و التكامل  -
 كل ما سبق  -

  
 :في  الوسطیة تتمیز بالثبات  -٥٧

 المصدر  -
 األھداف  -
 الوسائل  -
 المقدسات  -

 
 : في  الوسطیة تتمیز بالمرونة  -٥٨

 المصدر  -
 األھداف  -
 الوسائل  -
 المقدسات  -

  
في االعتقاد والعبادات والشعائر واألخالق  .....الوسطیة اإلسالمیة   -٥٩

 :والتشریع 
 ظاھرة  -
 معدومة  -
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 كامنة  -
 متوسطة  -

 
 :اإلتباع یكون في  -٦٠

 الدنیا  -
 الدین  -
 اآلخرة  -
 العمر  -

 
 :اإلبداع یكون في  -٦١

 الدنیا  -
 الدین  -
 اآلخرة  -
 العمر  -

 
 :شيء ویؤمنون بغیر برھان الذین یصدقون بكل ..........   -٦٢

 المسلمین  -
  الخرافیین  -
 المادیین  -
 المالحدة  -

 
 :الذین ینكرون كل ما وراء الحس ..........     -٦٣

 المسلمین  -
  الخرافیین  -
 المادیین  -
 المالحدة  -

 
 : الذین ال یؤمنون بإلھ قط  ...........  -٦٤

 المسلمین  -
  الخرافیین  -
 المادیین  -
 المالحدة  -
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 : من خالل في التفاعل الحضاريتظھر وسطیة اإلسالم  -٦٥

 والسلف الصالح في أمر العقیدة  عتماد منھج القرآن والسنةا -
 اصطالحات الجدلیینالبعد عن  -
 االھتمام ببیان أثر العقیدة على النفوس -
 كل ما سبق  -

 
من  -جانب العبادة-) الرباني(من األدیان والنَِّحل التي ألغت الجانب  -٦٦

 :فلسفتھا وواجباتھا 
 اإلسالم  -
 الیھودیة  -
 البوذیة  -
 النصرانیة  -

 
 :العقیدة الموافقة للفطرة     -٦٧

 اإلسالم  -
 الیھودیة  -
 البوذیة  -
 النصرانیة  -

 
طریقة المعرفة  على تعتمد الوسطیة في العقیدة الموافقة للفطرة -٦٨

 :في العقیدة  ........ 
 النقلیة  -
 العقلیة  -
 الجدلیة  -
  ٢و  ١ -

 
 :اإلنساني وحده اقتصرت فروضھا على الجانب األخالقي  -٦٩

 اإلسالم  -
 الیھودیة  -
 البوذیة  -
 النصرانیة  -
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من األدیان والنِّحل التي طلبت من أتباعھا التفرغ للعبادة واالنقطاع  -٧٠

 :عن الحیاة واإلنتاج 
 اإلسالم  -
 البوذیة  -
 النصرانیة  -
 الیھودیة  -

  
 :تتمثل الوسطیة في الفتوى في اإلسالم  -٧١

  المقارنة بین الكلّي والجزئّي -
   الموازنة بین المقاصد والفروع -
 الربط بین النصوص ومعتبرات المصالح في الفتاوى واآلراء -
 كل ما سبق  -

 
 : تباعاإل فرق بین التقلید و -٧٢

 الطرابلسي  -
 المقدسي  -
 ابن القیم  -
 ابن تیمیھ  -

 
 : عمل بقول الغیر مع الحجة والدلیل   -٧٣

 اإلبداع  -
 اإلتباع  -
 التقلید  -
 الحجة  -

 
 : بغیر دلیلھو عمل .........  -٧٤

 اإلبداع  -
 اإلتباع  -
 التقلید  -
 الحجة  -
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 :في اإلسالم  وسطیة الشعائر الدافعة للعمارة -٧٥
 التكالیف متعبة و مرھقة  -
  التكالیف لیست كثیرة وال شاقة -
    مع متطلبات الحیاة التكالیف  ال تتعارض  -
  ٣و  ٢ -

 
 :مالك  الذین تخیلوا اإلنسان مالكا أو شبھ ..............  -٧٦

 غالة المثالیین  -
 اإلسالمیین  -
 غالة الواقعیین  -
 المادیین  -

 
 :حسبوا اإلنسان حیوانا أو كالحیوان  -٧٧

 غالة المثالیین  -
 اإلسالمیین  -
 غالة الواقعیین  -
 المادیین  -

  
ُمركب فیھ العقل وفیھ الشھوة، فیھ مخلوق ..... اإلنسان في نظر  -٧٨

 : غریزة الحیوان وروحانیة المالك
 غالة المثالیین  -
 اإلسالمیین  -
 غالة الواقعیین  -
 المادیین  -

 
 :في التحلیل والتحریم وسطا ............  -٧٩

 اإلسالم  -
  الیھودیة   -
  المسیحیة -
  البوذیة  -
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أسرفت في التحریم وكثرت فیھا الُمحرَّمات مما التي ............. -٨٠
 :سھم ومما حرَّمھ اهللا علیھم حرَّمھ إسرائیل على نف

 اإلسالم  -
  الیھودیة   -
  المسیحیة -
  البوذیة  -

  
 :بین الفردیة والجماعیة ........ وازن  -٨١

 الیھودیة  -
 التیارات الفلسفیة و الفكریة  -
 اإلسالم  -
 البوذیة  -

 
 : تجعل خصوصیات الفرد مشاعا للمجتمع كلھ.......    -٨٢

 الیھودیة  -
 التیارات الفلسفیة و الفكریة  -
 اإلسالم  -
 البوذیة  -

 
 :في التفاعل الحضاري تتمثل في اإلسالم وسطیة  -٨٣

 الفاعلیة اإلیجابیة  -
  ستالبواالتقوقع ال -
 و الھوان ستعالءاال -
  و االعتزاز التسامح  -

 

  

   ٢محاضرة 

 

 :ینسب لفظ العالمیة إلى   -٨٤
 األرض  -
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 الكون  -
 العالم  -
 الكنیسة  -

 
 :معنى كلمة العالم في اللغة  -٨٥

 الخلق كلھ  -
 كل ما حواه بطن الفلك  -
 الخلق كعالم الحیوان وعالم النبات وغیرھاكل صنف من أصناف  -
 كل ما سبق  -

 
 :بـ عالمیة اإلسالم تعني أن رسالة اإلسالم غیر محدودة  -٨٦

 عصر  -
 جیل  -
 مكان -
 كل ما سبق  -

  
 : عالمیة اإلسالم معنى ولفظا نطق بھا  -٨٧

 القرآن  -
 التوراة  -
 اإلنجیل  -
 كتاب األخضر ال -

 
 :في اآلیات وصف القرآن الرسالة اإلسالمیة بأنھا للعالمین  -٨٨

 }َأْرَسْلَناَك إالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَنوَما { -
  }َوَما َأْرَسْلَناَك إالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا{ -
  } َتَباَرَك اَلِذي َنزََّل الُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَیُكوَن ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیرًا{  -
  كل ما سبق  -

 
تدل على عالمیة الرسالة المحمدیة بشكل التي  الصریحة اآلیاتعدد  -٨٩

 : ال لبس وال شك فیھ
 خمسة  -
 عشرة  -
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 سبعة  -
 اثنان  -

 
 :أدلة عالمیة اإلسالم من القرآن الكریم جاءت على شكل  -٩٠

 نصوص صریحة  -
 دعوة غیر العرب -
 خطابات القرآن -
 التشریعات القرآنیة عالمیة -
 اإلسالم ینبذ أي مقومات للتفرقة بین الناس -

 
قوانین تسري على األفراد على اختالفھم من العنصر، دین ذو  -٩١

 : والوطن، واللسان
 اإلسالم  -
 النصرانیة  -
 الیھودیة  -
 كل ما سبق  -

 
ومن یبتغ غیر اإلسالم دینًا فلن یقبل منھ وھو في (: قال تعالى -٩٢

 :الدعوة ھنا  )اآلخرة من الخاسرین
 للعرب فقط  -
 أھل الكتاب من یھود و نصارى  -
 المشركین  -
 كل ما سبق  -

 
 :من األدلة القرآنیة الصریحة على عالمیة اإلسالم  -٩٣

ومن یبتغ غیر اإلسالم دینًا فلن یقبل منھ وھو في اآلخرة من ( -
 )الخاسرین

 )تبارك الذي نـزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرًا( -
 )یا أیھا الناس كلوا مما في األرض حالًال طیبًا( -
  كل ما سبق -

 
 :الكریم یوجھ خطاباتھ إلى الناس بصورة إن القرآن  -٩٤
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 مقیدة  -
 متوسطة  -
 محدودة  -
 غیر مقیدة  -

 
 :دلیل على أن خطابات القرآن وتوجیھاتھ تعم الناس كافة  -٩٥

 )أیھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقونیا ( -
 )كان كل نبي یبعث إلى قومھ خاصة، وبعثت إلى كل أحمر واسود( -
 )َأْرَسْلَناَك إالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَنوَما ( -
 )إذا زلزلت األرض زلزالھا ( -

 
األمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس  إن اهللا یأمركم أن تؤدوا( -٩٦

 :أن  المعاملة في اآلیة الكریمة تدل على  )أن تحكموا بالعدل
 التشریعات القرآنیة عالمیة -
 التشریعات القرآنیة طائفیة -
 التشریعات القرآنیة إقلیمیة -
 التشریعات القرآنیة جامدة -

 
 :الوحید للتفاضل في اإلسالم ھو  المقیاس -٩٧

 المادة  -
 التقوى  -
 اللون  -
 الجنس  -

 
یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم (: قال تعالى -٩٨

 :داللة على  )شعوبًا وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند اهللا اتقاكم
 التشریعات اإلسالمیة عالمیة  -
 اإلسالم ینبذ أي مقومات للتفرقة بین الناس -
 وحدانیة الخالق  -
 عالمیة الرسالة النبویة  -
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أعطیت خمسا لم یعطھن أحد من قبلي، كان كل نبي یبعث إلى “ -٩٩
 :یدل حدیث النبي على  ”قومھ خاصة، وبعثت إلى كل أحمر واسود

 وحدانیة اهللا  -
 عالمیة اإلسالم  -
 المساواة في اإلسالم  -
 كل ما سبق  -

 
واهللا الذي ال إلھ إال ھو إني رسول اهللا إلیكم خاصة وإلى الناس " -١٠٠

 :یدل حدیث النبي على  "عامة
 وحدانیة اهللا  -
 عالمیة اإلسالم  -
 المساواة في اإلسالم  -
 كل ما سبق  -

 
من األدلة على عالمیة اإلسالم أن النبي أرسل كتبا إلى عظماء  -١٠١

 :فیھا لإلسالم ومنھم زمانھ یدعوھم 
 قیصر الروم -
  كسرى فارس -
  عظیم القبط -
   ملك الحبشة -

 
 : ھو إن أعظم األدلة على عالمیة اإلسالم -١٠٢
 خلود أصحابھ  -
 سرعة انتشاره -
 السماحة في تعالیمھ  -
 البساطة في تكالیفھ  -

 
 :مرتكزات عالمیة اإلسالم ودعائمھامن  -١٠٣
 عالمیة الدعوة -
 وحدة النوع اإلنساني -
 اإلنسانیةوحدة الطبیعة  -
 مھمة األمة اإلسالمیة ووظیفتھا -
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 عالمیة الخطاب القرآني للفكر اإلنساني -
 عالمیة القیم  -
 عالمیة الحلول للمشاكل اإلنسانیة -
 عالمیة النظام االجتماعي  -

 
 :النفس الواحدة في اإلسالم عند التدقیق والتحلیل تعود إلى  -١٠٤
 عدة أصول و أعراق  -
 ذكر و أنثى  -
 أب واحد یعود للتراب  -
  ٣و  ٢ -

 
 :دلیل على وحدة الطبیعة اإلنسانیة في اإلسالم  -١٠٥
 }ِفْطَرة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم{ -
 }َوَأْلَواِنُكْمَوِمْن آَیاِتِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاُف َأْلِسَنِتُكْم { -
 }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{ -
 كل ما سبق  -

 
 : اإلسالم الوحدة البشریة التي جاء بھا -١٠٦
 تمحي خصوصیات الشعوب -
   اعتبر اهللا تعالى التمایز بین الناس آیة من آیاتھ  -
  ترجع الناس إلى دینھم  -
  كل ما سبق  -

 
 :ـ خاطب العقل اإلنساني بقد الخطاب القرآني  -١٠٧
 المغاالة -
 قاإلطال -
 التخصیص  -
 الھجوم  -

 
 : افي ذاتھ..... القیم اإلسالمیة  -١٠٨
 عالمیة  -
 مرنة  -
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 ثابتة  -
 جامدة  -

 
 : في تطبیقھا .... القیم اإلسالمیة -١٠٩
 عالمیة  -
 مرنة  -
 ثابتة  -
 جامدة  -

 
 :تطبیقھا ألنھا استجابة مرنة في  ا،القیم اإلسالمیة عالمیة في ذاتھ -١١٠
 للقیم المادیة  -
 للقیم الجسدیة  -
 للقیم الروحیة  -
 للفطرة اإلنسانیة  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  -١١١
 فقط  المصلحة االجتماعیة معالقیم اإلسالمیة  تتالئم -
 النـزعة الفردیة فقط معالقیم اإلسالمیة  تتالئم -
  النـزعة الفردیة والمصلحة االجتماعیةالقیم اإلسالمیة بین  تتالئم -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -

 
 :لكل من أراد االنتماء إلیھ ..... اإلسالمي المجتمع  -١١٢
 مغلق  -
 مفتوح  -
 مفتوح بشروط  -
 مفتوح لمن یحمل عرقًا معینًا  -

 
 :أقام اإلسالم نظاما اجتماعیا رائدا، أساسھ  -١١٣
 البطش -
 التكافل  -
 الوفاء  -
 اإلیمان  -
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 :أقام اإلسالم نظاما اجتماعیا رائدا، أساسھ التكافل، وعماده  -١١٤
 نسیج اجتماعي متالحم -
 نسیج اجتماعي متمزق -
 نسیج اجتماعي مھزوز -
 نسیج اجتماعي سطحي  -

 
 :في اإلسالم تعلو على رابطة النسب ........رابطة   -١١٥
 العرض  -
 اإلخوة  -
 النسب  -
 كل ما سبق  -

 
 : حالة التواصل الفطریة والمكتسبة بین األفراد والجماعات -١١٦
 اإلخوة  -
 الجمال  -
 الروابط البشریة  -
 الروابط االقتصادیة  -

 
 : المبادئ التي تدعم الروابط البشریة لدى اإلسالم من أھم -١١٧
 الكرامة اإلنسانیة والعدالة االجتماعیة -
  المساواة بین الناس والحریة -
  الوفاء بالعھود والمواثیق -
  التعاون على البر والتسامح مع اآلخر  -

 
 :اإلسالم عالقة المجتمع اإلسالمي بغیره على أساس  بنى -١١٨
 القتال  -
 الحرب  -
 السلم  -
 البطش  -
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اإلسالم عالقة المجتمع اإلسالمي بغیره على أساس السلم و  بنى -١١٩
 :الدلیل على ذلك 

 ”من قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة“ -
 ”وبالوالدین إحسانا وبذي القربى“ -
 ”بوالدیھ حسنا االنسانووصینا “ -
یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشیطان “ -

 ”مبینإنھ لكم عدو 
 

 :من أنواع الرابطة البشریة  -١٢٠
 رابطة األصل  -
 رابطة األسرة و القرابة  -
 رابطة الدین  -
 رابطة المیثاق  -

 
ھو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا “ -١٢١

 :الرابطة في اآلیة الكریمة  ”اآلیات لقوم یفقھون
 رابطة األصل  -
 رابطة األسرة و القرابة  -
 رابطة الدین  -
 رابطة المیثاق  -

 
 :الرابطة في اآلیة الكریمة ”بوالدیھ حسنا االنسانووصینا “ -١٢٢
 رابطة األصل  -
 رابطة األسرة و القرابة  -
 رابطة الدین  -
 رابطة المیثاق  -

 
الرابطة في اآلیة  ”وأولو األرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب اهللا“ -١٢٣

 :الكریمة 
 رابطة األصل  -
 رابطة األسرة و القرابة  -
 ین رابطة الد -
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 رابطة المیثاق  -
 

 :أي العبارات التالیة صحیحة  -١٢٤
   على رابطة اإلیمان تقدم رابطة القرابة  -
   على رابطة اإلیمان  ة النسبتقدم رابط -
   على رابطة اإلیمان تقدم رابطة القرابة ال  -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -

 
 :الرابطة في اآلیة الكریمة ”إنما المؤمنون إخوة“ -١٢٥
 رابطة األصل  -
 رابطة األسرة و القرابة  -
 رابطة الدین  -
 رابطة المیثاق  -

 
 :اإلسالم نقض العھد بعد إبرامھ ..........  -١٢٦
 أجاز  -
 حرم  -
 كره  -
 منع  -

 
 :أول من یجب لھم الوفاء بالعھد   -١٢٧
 المسلمین  -
 البوذیین  -
 أھل الذمة  -
 كل ما سبق  -

 
 :دلیل على  ”من قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة“ -١٢٨
 وجوب الوفاء ألھل الذمة  -
 حرم اإلسالم نقض العھد -
 أباح اإلسالم نقض العھد  -
 وحدانیة اهللا  -
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أن  بھالذین ینقضون عھد اهللا من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر اهللا “ -١٢٩
 : تدل اآلیة  ”یوصل ویفسدون في األرض أولئك ھم الخاسرون

 وجوب الوفاء ألھل الذمة  -
 حرم اإلسالم نقض العھد -
 أباح اإلسالم نقض العھد  -
 وحدانیة اهللا  -

 
  

   ٣محاضرة 

 

 : كلمة" االستشراق"كلمة  -١٣٠
 غربیة  -
 قدیمة  -
 معربة  -
 مولودة و عصریة  -

 
 :مأخوذة من الفعل " االستشراق"كلمة  -١٣١
 استفاد  -
 استشرق -
 راق  -
 اعاد -

 
 : وجدناھا مأخوذة من لو أرجعنا كلمة االستشراق إلى أصلھا  -١٣٢
 المشرق  -
 الشرق  -
 شروق الشمس  -
 كل ما ذكر  -

 
 : طلب علوم الشرق ولغاتھم -١٣٣
 التغریب  -
 التحویل  -
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 االستشراق  -
 الشرق  -

 
 :یسمى ما ینجزه المستشرقون  -١٣٤
 مستشرق  -
 تغریب  -
 استشراق  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :من یقوم بعملیة االستشراق یسمى  -١٣٥
 مستشرق  -
 تغریب  -
 استشراق  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 والمستشرقین بقولھكلمتي االستشراق .........عّرف صاحب معجم  -١٣٦

االستشراق طلب علوم الشرق ولغاتھم ، ویسمى من یقوم بذلك 
 : "مستشرق"
 الصحاح  -
 األلوسي  -
 متن اللغة  -
 دائرة المعارف الفرنسیة  -

 
كلمة االستشراق وكلمة المستشرق في اللغة اإلنجلیزیة مأخوذة من  -١٣٧

 :كلمة 
   أوریانتالیزم -
 أوریانتالیست -
 اوریانت  -
 كل ما سبق  -

 
 :االستشراق باللغة االنجلیزیة  یعرف -١٣٨
   أوریانتالیزم -
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 أوریانتالیست -
 اوریانت  -
 كل ما سبق -

 
 :یعرف المستشرق باللغة اإلنجلیزیة  -١٣٩
   أوریانتالیزم -
 أوریانتالیست -
 اوریانت  -
 كل ما سبق -

 
 : بمعنى) Orient" (أوریانت" كلمة  -١٤٠
 علوم الغرب  -
 الشرق  -
 جنون العلم  -
 االستعمار  -

 
 "أوریانتلیزم"االستشراق ترجمة لكلمة مصطلح كلمة  -١٤١
)Orientalism (التي أدرجت في قاموس : 
 الصحاح  -
 معجم اللغة  -
 دائرة المعارف اإلنجلیزیة  -
 قاموس األكادیمیة الفرنسیة -

 
أن المستشرق الجدیر بھذا اللقب ھو )  ......( یرى المستشرق  -١٤٢

الذي ال یقتصر على معرفة بعض اللغات التي تتحدث بھا األمم الشرقیة 
وإدراك عاداتھا فحسب ، بل یجمع إلى ذلك الوقوف على القوى الروحیة 

 : والفكریة واألدبیة
 جب  -
 میكائیل انجلو جویدي  -
 فینسینك -
 أربري -
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أن المستشرق الجدیر ) جویدي میكائیل أنجلو ( یرى المستشرق  -١٤٣
 : بھذا اللقب ھو الذي

 یقتصر على معرفة بعض اللغات التي تتحدث بھا األمم الشرقیة -
  إدراك عادات األمم الشرقیة -
الوقوف على القوى الروحیة والفكریة واألدبیة التي أثرت في الثقافة   -

  اإلنسانیة 
  كل ما سبق  -

 
 :أول رجل زار البالد الشرقیة .........  -١٤٤
 جب  -
 میكائیل  -
 أورزي  -
 یصعب تحدید أول من زار البالد الشرقیة  -

 
  : في أوروبا ھم أول من قصد البالد الشرقیة ............رجال  -١٤٥
 )مھم(
 الصناعة  -
 التجارة  -
 الكنیسة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 )مھم: (من أوائل المستشرقین الذین زاروا البالد الشرقیة  -١٤٦
 جربرت -
 بطرس المحترم  -
 كریمونجیراردي  -
 كل ما سبق  -

 
المؤرخین یكادون یجمعون على أن االستشراق انتشر في أوروبا  -١٤٧

 )مھم( : بصفة نشیطة
 فترة الركود اإلقتصادي -
  بعد فترة عھد اإلصالح الدیني  -
 بعد الحروب الصلیبیة  -
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 قبل الحروب الصلیبیة  -
 

 : على یدظھر عھد اإلصالح الدیني  -١٤٨
 مایكل أنجلو  -
 بطرس المحترم  -
 مارتن لوثر  -
 جب  -

 
 )مھم: (كثرت رحالت المستشرقین لألندلس نتیجة  -١٤٩
 ازدھار دراسة العلوم اإلسالمیة  -
  ترجمة القرآن الكریم  -
  ترجمة الفلسفة والطب والریاضیات  -
 كل ما سبق  -

 
 )مھم(    : مراحل .......بـ مرَّ االستشراق  -١٥٠
 ست  -
 سبع  -
 ثالث  -
 خمس  -

 
 :المرحلة األولى من االستشراق ھي  -١٥١
 استكشاف كنھ اإلسالم وأسباب انتشاره -
 العدوان و إثارة الشبھات حول اإلسالم  -
 العدوان السافر على اإلسالم  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :المرحلة الثانیة من االستشراق ھي  -١٥٢
 استكشاف كنھ اإلسالم وأسباب انتشاره -
 العدوان و إثارة الشبھات حول اإلسالم  -
 العدوان السافر على اإلسالم  -
 ال شيء مما ذكر  -
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 :المرحلة الثالثة من االستشراق ھي  -١٥٣
 استكشاف كنھ اإلسالم وأسباب انتشاره -
 العدوان و إثارة الشبھات حول اإلسالم  -
 العدوان السافر على اإلسالم  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :تعد المرحلة األولى من األستشراق  -١٥٤
 مثیرة للشبھات  -
 عدوانیة  -
 موضوعیة تبحث عن الحقیقة -
 كل ما سبق  -

 
 ) :العدوان السافر (ظھرت المرحلة الثالثة من االستشراق  -١٥٥
 فترة الركود اإلقتصادي -
  بعد فترة عھد اإلصالح الدیني  -
 بعد فشل الحروب الصلیبیة  -
 قبل الحروب الصلیبیة  -

 
 :آخر الحمالت الصلیبیة للمشرق العربي كانت بقیادة  -١٥٦
 ریتشارد قلب األسد  -
 الفونس العاشر  -
 لویس الرابع  -
 لویس التاسع  -

 
 :أن السبیل في التغلب على المسلمین لویس التاسع  یرى  -١٥٧
 الغزو الفكري  -
 الغزو العسكري  -
 التعاون مع المسلمین  -
 إضطھاد المسلمین  -
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منعطفًا في تاریخ االستشراق من االستشراق كانت .........المرحلة  -١٥٨
والمؤتمرات والمجالت حّولتھ إلى حرب العقیدة والفكر عن طریق التألیف 

 : ووسائل النشر
 األولى  -
 الثانیة  -
 الثالثة  -
 الرابعة  -

 
 : إلى حرب العقیدة والفكر عن طریق تحول االستشراق  -١٥٩
 التألیف  -
 المؤتمرات  -
 المجالت ووسائل النشر -
 كل ما سبق  -

 
 :من أھداف اآلستشراق  -١٦٠
 ھدف علمي موضوعي  -
 ھدف صلیبي  -
 ھدف دفاعي  -
 كل ما سبق  -

 
من المستشرقین على كتب التراث اإلسالمي  بھدف  .........أقبل -١٦١

اإلطالع على حضارات األمم وثقافاتھا ولغاتھا ودراستھا دراسة موضوعیة 
 : وجادة

 الكثیر  -
 العدید  -
 نفر قلیل  -
 لم یقبل أحد من المستشرقین  -

 
 :من أمثلة المستشرقین الذین اھتدوا إلى اإلسالم  -١٦٢
 اللورد ھیدلي دانین دنینیھ -
 أرنست رینان -
 توماس كارالیل -
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 جب  -
 

جاءت بحوثھم أقرب إلى  .........المستشرقین الذین كان ھدفھم  -١٦٣
 : الصواب والموضوعیة من غیرھم

 صلیبي  -
 صلیبي  -
 موضوعي علمي  -
 دیني -

 
 :بـ  )اللورد ھیدلي دانین دنینیھ(تسمى المستشرق  -١٦٤
 علي  -
 محمد  -
 ناصر الدین  -
 عالء الدین  -

 
ألوھیة المسیح علیھ السالم وأثنى على كتب أنكر تشرق منصف مس -١٦٥

 : السیرة النبویة
 اللورد ھیدلي دانین دنینیھ -
 أرنست رینان -
 توماس كارالیل -
 جب  -

 
 : أعجب بشخصیة الرسولمستشرق  -١٦٦
 اللورد ھیدلي دانین دنینیھ -
 أرنست رینان -
 توماس كارالیل -
 جب  -

 
 :یعتمد المستشرقین الذین یكون ھدفھم علمي و موضوعي على  -١٦٧
 تمویل حكوماتھم  -
 تمویل الكنیسة  -
 مواردھم الخاصة  -



 35 صفحة الفاروق
 

 كل ما سبق  -
 

 :تمثل الھدف الصلیبي لالستشراق في  -١٦٨
 االنتصار للصلیبیة  -
 التھیئة التبشیر بالنصرانیة  -
 الحاجة إلى العلوم اإلنسانیة  -
 كل ما سبق  -

 
 التھیئة للتبشیر بالنصرانیة بین المسلمینعمل المستشرقین على  -١٦٩

 :من خالل 
 اإلسالم تشویھ  -
 البحث في العلوم اإلنسانیة  -
 الھجوم الفكري  -
 تجھیز المنصرین  -

 
 :ظیفة تجھیز المنصرین من خالل وقام اإلستشراق ب -١٧٠
 العالم اإلسالمي إحاطتھم بواقع  -
 المجتمعات اإلسالمیة  عیوبإحاطتھم ب -
  أماكن تجمعات النصارى المقیمین في البالد اإلسالمیة إعالمھم  -
 كل ما سبق  -

 
بدور الھجوم الفكري على عقیدة األمة اإلسالمیة قام المستشرقون  -١٧١

 :   وفكرھا
 فترة الركود اإلقتصادي -
  بعد فترة عھد اإلصالح الدیني  -
 بعد فشل الحروب الصلیبیة  -
 قبل الحروب الصلیبیة  -

 
بدور الھجوم الفكري على عقیدة األمة اإلسالمیة قام المستشرقون  -١٧٢

 : وفكرھا بعد فشل ھذه الحمالت عسكریًا عن طریق 
 تشویھ مبادئ اإلسالم وِقَیمھ ومصادره وتاریخھ -
 الضغط الفكري  -
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 الحاجة إلى العلوم اإلسالمیة  -
 كل ما سبق -

  
أّدت إلى االتجاه إلى الدراسات العربیة   .........االتجاه إلى الدراسات  -١٧٣
: 
 الفرنسیة  -
 الالتینیة  -
 العبرانیة  -
 الفارسیة  -

 
الحاجة إلى العلوم اإلسالمیة تجاوبًا مع الضغط الفكري الذي ظھرت  -١٧٤

 )مھم(  :تتعرض لھ 
 الجامعات  -
 الكنیسة  -
 االقتصاد  -
 كل ما سبق  -

 
اضطرت الكنیسة إلى إعادة النظر في شروح نتیجة لالستشراق  -١٧٥

 )مھم:  ( لمحاولة تفھمھا على أساس التطورات العلمیة الجدیدة .......
 التوراة  -
 األناجیل  -
 القرآن  -
 البحوث العلمیة  -

 
: في عھد نشط دفاع أھل الكنیسة بالكتابة لتشویھ اإلسالم في أوربا  -١٧٦
 )مھم(
 الدولة األمویة  -
 الدولة العباسیة  -
 الدولة األمویة في األندلس  -
 الحضارة العثمانیة وامتداد فتوحاتھا إلى قلب أوروبا -
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في أوروبا  ......... باللغةعن طریق الكتابة رجال الكنیسة حرص  -١٧٧
مھم : ( لتشویـھ صورة اإلسالم ووصفھ بالوحشیة والعداء للشعوب األخرى

( 
 العربیة  -
 الفرنسیة  -
 الفارسیة  -
 اللغات المحلیة  -

 
رجال الكنیسة عن طریق الكتابة باللغات المحلیة في أوروبا حرص  -١٧٨

من  لتشویـھ صورة اإلسالم ووصفھ بالوحشیة والعداء للشعوب األخرى
 : أجل 

 ال یغتر أبناء أوروبا بالحضارة اإلسالمیة -
 الھدف الدفاعي لالستشراق  -
 الحصول على الحقیقة العلمیة  -
  ٢و   ١ -

 
 :المستشرقین من أھم وسائل االستشراق و  -١٧٩
 التألیف  -
 الجمعیات و المجالت -
 الدوائر المعرفیة  -
 كل ما سبق  -

 
اتجھ عدد كبیر من المستشرقین إلى التألیف في موضوعات مختلفة  -١٨٠

 : عن
 اإلسالم وعقیدتھ  -
 صلى اهللا علیھ وسلم  رسولال -
 قرآن والسنة النبویةال -
 كل ما سبق  -

 
 )مھم : (یغلب على مؤلفات المستشرقین  -١٨١
 صورة اإلسالم وإثارة الشبھات حولھتشویھ  -
 الموضوعیة  -
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 العلمیة  -
 التودد للمسلمین  -

 
من أشھر المستشرقین الذین سعوا في كتاباتھم إلى تشویھ صورة  -١٨٢

 )مھم: (اإلسالم 
 أربري -
 فینسیك  -
 جب  -
 میكائیل  -

 
مستشرق إنجلیزي معروف بالتعصب ضد اإلسالم ، ومن كتبھ  -١٨٣
 : )  ترجمة القرآن) (التصوف) (اإلسالم الیوم(
 أربري -
 فینسیك  -
 جب  -
 میكائیل  -

 
مستشرق إنجلیزي معاٍد لإلسالم ، تّتسم كتبھ بالعمق والخطورة  -١٨٤

 )المذھب المحمدي) (االتجاھات الحدیثة في اإلسالم) (طریق اإلسالم(ومنھا 
: 
 أربري -
 فینسیك  -
 جب  -
 میكائیل  -

 
 : بالعمق و الخطورةمن المستشرقین تتسم كتاباتھ  -١٨٥
 أربري -
 فینسیك  -
 جب  -
 میكائیل  -
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عدّو لدود لإلسالم یّدعي أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ألَّف  -١٨٦
 : القرآن من خالصة الكتب الدینیة والفلسفیة التي سبقتھ

 أربري -
 فینسیك  -
 جب  -
 میكائیل  -

 
 ) :عقیدة اإلسالم ( لھ كتاب  -١٨٧
 أربري -
 فینسیك  -
 جب  -
 میكائیل  -

 
 :من أھم الجمعیات التي أنشئت في أوربا من أجل خدمة االستشراق  -١٨٨
 جمعیة المستشرقین -
 الجمعیة اآلسیویة الملكیة -
 الجمعیة الشرقیة األمریكیة -
 كل ما سبق  -

 
 :مجلة استشراقیة تصدر في والیة أوھایو بأمریكا  -١٨٩
 المجلة اآلسیویة  -
 مجلة الدراسات الشرقیة  -
 مجلة شئون الشرق األوسط  -
 مجلة االستشراق  -

 
 :في فرنسا .......أنشئت جمعیة  -١٩٠
 جمعیة المستشرقین -
 الجمعیة اآلسیویة الملكیة -
 الجمعیة الشرقیة األمریكیة -
 كل ما سبق  -
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 :في بریطانیا .......أنشئت جمعیة  -١٩١
 جمعیة المستشرقین -
 الجمعیة اآلسیویة الملكیة -
 الجمعیة الشرقیة األمریكیة -
 كل ما سبق  -

 
 :في أمریكا  .......أنشئت جمعیة  -١٩٢
 جمعیة المستشرقین -
 الجمعیة اآلسیویة الملكیة -
 الجمعیة الشرقیة األمریكیة -
 كل ما سبق  -

 
 :مجلة استشراقیة ذات طابع سیاسي  -١٩٣
 المجلة اآلسیویة  -
 مجلة الدراسات الشرقیة  -
 مجلة شئون الشرق األوسط  -
 االستشراقمجلة  -

 
وصدرت عدة ) الجمعیة الشرقیة األمریكیة(في أمریكا  نشأت  -١٩٤

 :مجالت منھا
 المجلة اآلسیویة  -
 مجلة الدراسات الشرقیة  -
 مجلة شئون الشرق األوسط  -
 مجلة االستشراق  -

 
 :لمستشرقین في فرنسا مجلة اجمعیة  أصدرت -١٩٥
 المجلة اآلسیویة  -
 مجلة الدراسات الشرقیة  -
 مجلة شئون الشرق األوسط  -
 مجلة االستشراق  -
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موسوعة  تعتمد على الخلط والتحریف والعداوة السافرة لفكر  -١٩٦
 : اإلسالم

 دائرة المعارف اإلسالمیة -
 الشرقیة دائرة المعارف  -
 األمریكیة دائرة المعارف  -
 اإلنجلیزیة دائرة المعارف  -

 
 :تصدر باللغة ) دائرة المعارف اإلسالمیة ( -١٩٧
 العربیة  -
 الفارسیة  -
 اإلنجلیزیة  -
 بعدة لغات  -

 
 :حاول المستشرقون الدخول في المجامع العربیة مثل  -١٩٨
 مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  -
 في دمشقمجمع اللغة العربیة  -
 مجمع اللغة العربیة في الھور  -
 ٢و ١ -

 
 :من آثار االستشراق على المسلمین  -١٩٩
 إضعاف عقیدة المسلمین -
 تشویھ صورة اإلسالم  -
 بتناقض دینھم وقصوره في مواجھة الجدید والمتطور المسلمین إشعار -
 كل ما سبق  -

 
أظھره المستشرقون في صورة الفكر المتكامل والمتالئم مع الحیاة  -٢٠٠

 : العصریة
 الفكر اإلسالمي  -
 الفكر البوذي  -
 الفكر المسیحي  -
 الفكر الغربي  -
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كتابات المستشرقین التي تدس الفكر المنحرف، وتثیر الشبھ حول  -٢٠١
 :أدت إلى  اإلسـالم

 انھزام نفسیة كثیر من المسلمین    -
 اعتزاز المسلمین بدینھم  -
 تشجیع األوربیون على دخول اإلسالم  -
 كل ما سبق  -

  

   ٤محاضرة 

  

 

 : كلمة التنصیر مأخوذة من نصَّره أي -٢٠٢
 أعانھ في الحرب  -
 أدخلھ في النصرانیة -
 ادخلھ مدینة الناصر  -
 كل ما سبق  -

 
ما من مولود إال یولد على الفطرة ؛ (في قولھ ذكر النبي النصرانیة  -٢٠٣

 :و المقصود بھا  )فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ، أو یمجسانھ
 البشارة  -
 التنصیر لغة  -
 التنصیر اصطالحًا -
 التغریب  -

 
 : سمیت بالنصرانیة نسبة إلى مدینة  -٢٠٤
 بصرى بالشام  -
 نینوى بالعراق  -
 الناصرة بفلسطین -
 القسطنطینیة ببزنطة  -

 
 :التبشیر الغایة من  -٢٠٥
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 اإلصالح الدیني  -
 البحث العلمي  -
 الدعوة إلى النصرانیة -
 اإلسالمالدعوة إلى  -

 
 : سموا التنصیر بالتبشیر إلخفاء غایتھم منھ  ............   -٢٠٦
 المسلمون  -
 الیھود  -
 المستشرقون  -
 كل ما سبق  -

 
 : من أجل موه المستشرقون لما سموا التنصیر بالتبشیر  -٢٠٧
 التبشیر بھ  -
 اإلعالن عنھ  -
 إخفاء غایتھم منھ -
 كل ما سبق  -

 
 : الخبر الذي یفید السرور ویظھر أثره الحسن على بشرة اإلنسان   -٢٠٨
 التنصیر  -
 البشارة  -
 التبشیر  -
 التغریب  -

 
الجھد المبذول بصفة فردیة أو جماعیة في دعوة الناس إلى  -٢٠٩

 : النصرانیة
 البشارة  -
 التنصیر لغة  -
 التنصیر اصطالحًا -
 التغریب  -

 
 : المنظمات الدینیة من تعلیم الدین النصراني ونشرهما تقوم بھ  -٢١٠
 البشارة  -
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 التنصیر لغة  -
 التنصیر اصطالحًا -
 التغریب  -

 
 :الدخول في النصرانیة تعریف  -٢١١
 البشارة  -
 التنصیر لغة  -
 التنصیر اصطالحًا -
 التغریب  -

 
 :یعود تاریخ التنصیر كدعوة إلى  -٢١٢
 االستشراق  -
 التنصیر  -
 دعوة المسیح علیھ السالم  -
 دعوة سیدنا محمد  -

 
 :قاموا بـ  النصارى مع تقادم العھد بالمسیح -٢١٣
 انحرفوا عن التوحید  -
  بدلوا الشریعة التي أمروا باتباعھا  -
  أعادوا كتابة األنجیل بما یتوافق مع أھوائھم   -
  كل ما سبق  -

 
دعوة المسلمین إلى النصرانیة لم تعرف بالتأثیر والنشاط  -٢١٤

 : المدعومین إال بعد
 اإلصالح الدیني  -
 فشل الحمالت الصلیبیة  -
 قبل الحمالت الصلیبیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :استمرت الحمالت الصلیبیة في بالد المسلمین  -٢١٥
 مائتي عام  -
 ثالثة قرون  -
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 قرنین  -
  ٣و  ١ -

 
 :استرد المسلمین بیت المقدس من الصلیبین في معركة  -٢١٦
 الخندق  -
 حطین  -
 مالذكرد  -
 القادسیة  -

 
بیت المقدس من الصلیبین في معركة حطین بقیادة  استرد المسلمین  -٢١٧
: 
 عمر بن الخطاب  -
 صالح الدین األیوبي  -
 عماد الدین زنكي -
 سلیمان القانوني  -

 
 في من أوائل النصارى الذین وصلوا إلى العالم اإلسالمي ..........  -٢١٨

 :مصر
 جب  -
 القسیس كونري  -
 القسیس فرانس  -
 القسیس ریموند  -

 
 : عددا من المنصرین إلى) فرانسیس(أرسل القدیس  -٢١٩
 مصر  -
 البحرین  -
 )المغرب (مراكش  -
 جزائر السند  -

 
 : إلى البابا خطة لتنصیر المسلمین ......... قدم  -٢٢٠
 القسیس فرانسیس  -
 القسیس بطرس  -
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 ریمون لولاإلسباني  -
 ال شيء مما سبق  -

 
برز التنصیر نشاطا للكنائس حینما أرسلت عددا من إرسالیاتھا  -٢٢١

 :لتنصیر المسلمین  ... المتعددة إلى
 الھند   -
 جزائر السند  -
   الشرق العربي  -
 كل ما سبق  -

 
 : بدأ نشاط جمعیة التنصیر المعمدانیة في -٢٢٢
 )المغرب(مراكش  -
 بنجالدیش  -
 تونس  -
 مصر  -

 
 مدرسة للبنات) أخوات القدیس یوسف(أسست الجمعیة التنصیریة  -٢٢٣

 :في 
 )المغرب(مراكش  -
 بنجالدیش  -
 تونس  -
 مصر  -

 
لتنصیر  ........في ) جمعیة اآلباء البیض للسیدة العذراء(أسست  -٢٢٤

 : المسلمین
 شمال افریقیا  -
 بنجالدیش  -
 تونس  -
 مصر  -

 
إلى البحرین لیتخذھا مركزا للتنصیر في منطقة  ..... وصل القس -٢٢٥

 : الخلیج العربي
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 فرانسیس  -
 صموئیل زویمر -
 جب  -
 ازویري  -

 
مركزا للتنصیر في منطقة الخلیج ) صموئیل زویمر(القس  صیر -٢٢٦

 : العربي
 البصرة  -
 قطر  -
 تونس  -
 البحرین  -

 
 :من بواعث التنصیر  -٢٢٧
 الباعث الدیني  -
 الحقد الصلیبي  -
 الباعث السیاسي  -
 كل ما سبق  -

 
 : یستند المنصِّرون في دعوتھم الناس إلى النصرانیة على تفویض -٢٢٨
 مسیحي  -
 كنسي  -
 إلھي  -
 كل ما سبق  -

 
 یستند المنصِّرون في دعوتھم الناس إلى النصرانیة على تفویض -٢٢٩

 :إلھي ذكر في 
 القرآن  -
 التوراة  -
 )  متى(إنجیل  -
 )الغفران ( إنجیل  -
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مھمة التنصیر التي َنَدَبْتُكم دول المسیحیة للقیام بھا في (بأن القائل  -٢٣٠
البالد المحمدیة لیست ھي إدخال المسلمین في المسیحیة ، فإن في ھذا 

ھدایة لھم وتكریمًا ، وإنما مھمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم لیصبح 
 )مھم : ( )مخلوقًا ال صلة لھ باهللا 

 جب  -
 زویمر  -
 فرانسیس  -
 كونري  -

 
مھمة التنصیر التي َنَدَبْتُكم دول ( .......ذكر زویمر في مؤتمر  -٢٣١

في المسیحیة للقیام بھا في البالد المحمدیة لیست ھي إدخال المسلمین 
المسیحیة ، فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریمًا ، وإنما مھمتكم أن تخرجوا 

 : )المسلم من اإلسالم لیصبح مخلوقًا ال صلة لھ باهللا 
 لوس إنجلس  -
 لندن  -
 القدس  -
 مراكش  -

 
یرى زویمر والمنصرین عمومًا أن مھمة التنصیر في البالد  -٢٣٢

 :اإلسالمیة ھي 
 إدخال المسلمین في المسیحیة -
 المسلم من دینھ لیكون ملحدًاإخراج  -
 اعزاز المسلمین بدینھم  -
  ٢و  ١ -

 
إن اإلسالم لما انبسط في العصور الوسطى أقام سدا في وجھ (  -٢٣٣

القائل  )انتشار النصرانیة ، ثم امتد إلى البالد التي كانت خاضعة لصولجانھا
 )مھم : (للعبارة 

 جون تاكلي -
 األلماني بیكر  -
 ریموند لویل  -
 روبرت ماكس -



 49 صفحة الفاروق
 

 
على الدین كلھ وأھل الكتاب یضمرون ه رور اإلسالم وظھامنذ انتش -٢٣٤

 : لإلسالم وأھلھ .........
 المحبة  -
 النصرة  -
 العدواة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :زادت كراھیة أھل الكتاب النصارى على المسلمین بعد  -٢٣٥
 فشل الحمالت الصلیبیة  -
 )الفاروق( اتساع نفوذ الدولة اإلسالمیة في عھد عمر بن الخطاب -

 وسیطرتھا على الشام ومصر
 امتداد العثمانین في الدول األوربیة  -
 كل ما سبق  -

 
یجب استخدام أمضى سالح ضد اإلسالم  )........(یقول المنصر  -٢٣٦

 : لنقضي علیھ تماما
 جون تاكلي -
 األلماني بیكر  -
 ریموند لویل  -
 روبرت ماكس -

 
لن تتوقف جھودنا وسعینا في تنصیر ( ).........( یقول المنصر -٢٣٧

المسلمین حتى یرتفع الصلیب في سماء مكة، ویقام قداس األحد في 
 :  )المدینة

 جون تاكلي -
 األلماني بیكر  -
 ریموند لویل  -
 روبرت ماكس -

 
في العالم  ...........حقق الغرب عن طریق التنصیر نفوذًا  -٢٣٨

 : اإلسالمي، بدأ مع االستعمار  
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 دینیًا -
 عسكریًا  -
 سیاسیًا  -
 كل ما سبق  -

 
في تقدیم النصح والمعلومات للدول االستعماریة  ........ ساھم  -٢٣٩

 :في العالم اإلسالمي  الغربیة
 البحث العلمي  -
 التنصیر  -
 االستشراق  -
  ٣و  ٢ -

 
 :أھداف الدول االستعماریة في البالد اإلسالمیة  -٢٤٠
 تؤمن حاجتھا من األیدي العاملة   -
  توفیر المواد الخام المعدنیة والزراعیة   -
  توفیر األسواق لمنتجاتھا  -
  كل ما سبق  -

 
للمنصرین في الدول  ........صارت الحكومات االستعماریة  -٢٤١

 : اإلسالمیة
 محاربًا -
 معینًا -
 موزعًا -
 ال شيء مما ذكر  -

 
نحن ورثة الصلیبین ، رجعنا تحت رایة الصلیب لنستأنف التسرب ( -٢٤٢

 :القائل للعبارة  )مملكة المسیح ... التنصیري ، ولنعید 
 الدعاة الصوفیین  -
 الراھب فرانسیس  -
 المنصرین الیسوعیین -
 كل ما سبق  -
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كان عامًال مھمًا في كسر كل دعوة إلى الوحدة  ............. -٢٤٣
 :بعد سقوط الخالفة العثمانیة  اإلسالمیة

 الحمالت الصلیبیة  -
 االستشراق  -
 التنصیر  -
 التغریب  -

 
یصبحوا لعنة إذا اتحد المسلمون في إمبراطوریة عربیة أمكن أن ( -٢٤٤

على العالم وخطرًا، أو أمكن أن یصبحوا نعمة أیضًا، أما إذا بقوا متفرقین ، 
 :القائل للعبارة  )فإنھم یظلون حینئـذ بـال وزن وال تأثیر

 القسیس فرانسیس  -
 ابن القیم  -
 المنصرین الیسوعیین -
 لورنس براون  -

 
لعنة إذا اتحد المسلمون في إمبراطوریة عربیة أمكن أن یصبحوا ( -٢٤٥

على العالم وخطرًا، أو أمكن أن یصبحوا نعمة أیضًا، أما إذا بقوا متفرقین ، 
یبرز في عبارة لورنس براون أن  )فإنھم یظلون حینئـذ بـال وزن وال تأثیر

: 
 الحكومات االستعماریة معینا للمنصرین في الدول اإلسالمیة -
 سالمیةالتنصیر كان عامًال مھمًا في كسر كل دعوة إلى الوحدة اإل -
 وحدة المسلمین ضرورة ملحة  -
 كل ما سبق  -

 
 :رون من االستعانة بالدول االستعماریة ھدف المنص -٢٤٦
 توفیر األیدي العاملة  -
 توفیر المراكز االقتصادي  -
 إعادة مملكة المسیح -
 كل ما سبق  -

 
یقوم بھ فرد أو مجموعة من المبشرین المتفرغین ......... التنصیر  -٢٤٧

 :لھذه الوظیفة ممن توظفھم الكنیسة وّعاظًا لنشر النصرانیة 
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 التنصیر المباشر  -
 التبشیر  -
 االستشراق  -
 الوسائل المساعدة للتنصیر  -

 
على اإلقناع الفردي والوعظ العام في الكنائس أو ..........یعتمد  -٢٤٨

 : المسیح وحیاتھ وتعالیمھاألماكن العامة لتعریف الناس ب
 التنصیر المباشر  -
 التبشیر  -
 االستشراق  -
 الوسائل المساعدة للتنصیر  -

 
ُیْقَصد بھا التنصیر عن طریق مجالي التعلیم والعالج ........  -٢٤٩

 : والخدمة االجتماعیة واإلعالم
 التنصیر المباشر  -
 التبشیر  -
 االستشراق  -
 الوسائل المساعدة للتنصیر  -

 
 : الوسائل لنشر النصرانیةمن أنجح  -٢٥٠
 العالج  -
 التعلیم  -
 التنصیر المباشر  -
 اإلعالم  -

 
وسیلة التعلیم ُتعد من أنجح الوسائل لنشر النصرانیة ویتم ذلك عن  -٢٥١

 : طریق إنشاء مدارس
 للمراحل األولى  -
 للمراحل المتوسطة  -
 للتعلیم العالي  -
 كل ما سبق  -
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 ) :النصرانیة(یدرس في المدارس التبشیریة  -٢٥٢
 الفقراء  -
 المتوسطین  -
 علیة القوم  -
 كل ما سبق  -

 
 ) :النصرانیة(یتعلم في المدارس التبشیریة  -٢٥٣
 المنھج النصراني  -
 المنھج اإلسالمي  -
 المنھج الیھودي  -
 المنھج العلماني  -

 
 :امتد نشاط المبشرین إلى التعلیم العالي فافتتحت  -٢٥٤
 كلیات إسالمیة  -
 مدارس ابتدائیة  -
 مدارس ثانویة  -
  تنصیریةكلیات  -

 
من  كسر حّدة التحامل علیھم وبناء قناة اتصال بھم حقق المبشرون -٢٥٥

 :خالل 
 التعلیم  -
 اإلعالم  -
 العالج  -
 كل ما سبق  -

 
الوسیلة الفعالة في المجتمعات اإلسالمیة إلقناع الناس بحاجة  -٢٥٦

 : المجتمع إلى المنّصرین
 التعلیم  -
 اإلعالم  -
 العالج  -
 كل ما سبق  -
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الفعالة في المجتمعات اإلسالمیة إلقناع الناس الوسیلة العالج ھو  -٢٥٧
 :خاصة في المجتمعات  بحاجة المجتمع إلى المنّصرین

 الغنیة  -
 الفقیرة  -
 المتوسطة  -
 كل ما سبق  -

 
 :من آثار التنصیر على المسلمین  -٢٥٨
 إخراج المسلمین من دینھم وإدخالھم في النصرانیة   -
 إضعاف قوة المسلمین بإضعاف صلتھم بدینھم -
 كلمة المسلمین والحیلولة دون وحدتھمتفریق  -
 تغریب المسلمین في بالدھم عن طریق التعلیم    -

 
إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى (  ..........یقول المنصر  -٢٥٩

 : )المسیح 
 راید  -
 سیمون  -
 تاكلي  -
 ماكس  -

 
في إحداث ردة بین المسلمین وإضعاف والء  المنصرین........... -٢٦٠

 :كثیر منھم لدینھم 
 نجح  -
 لم ینجح  -
 حققوا نجاحًا منقطع النظیر  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
إخراج المسلمین من دینھم وإدخالھم في المنصرین في ...........  -٢٦١

 : النصرانیة  
 نجح  -
 لم ینجح  -
 حققوا نجاحًا منقطع النظیر  -
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 ال شيء مما ذكر  -
 

 : ھو سر قوتھم ........بـ المنصرین أدركوا أن تمسك المسلمین  -٢٦٢
 قومیتھم  -
 دینھم  -
 لغتھم  -
 عرقھم  -

 
إن القوة التي تكمن في اإلسالم ھي التي ( ........یقول المنصر  -٢٦٣

 : )تخیف أوروبا
 فرانسیس  -
 بطرس  -
 ریموند  -
 جاردنر -

 
 : العائق األول أمام تقدم انتشار النصرانیة في دول العالم -٢٦٤
 البوذیة  -
 اإلسالم  -
 الیھودیة  -
 كل ما ذكر  -

 
إن الوحدة اإلسالمیة تجمع آمال الشعوب (: یقول ........ القس  -٢٦٥

اإلسالمیة، وتساعد على التملص من السیطرة األوروبیة ، والتبشیر عامل 
مھم في كسر شوكة الحركة ، من أجل ذلك یجب أن نحول بالتبشیر اتجاه 

 :)المسلمین عن الوحدة اإلسالمیة
 تاكلي  -
 راید  -
 سیمون  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
الوحدة اإلسالمیة تجمع آمال الشعوب  إن: (یقول سیمون القس  -٢٦٦

اإلسالمیة، وتساعد على التملص من السیطرة األوروبیة ، والتبشیر عامل 
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مھم في كسر شوكة الحركة ، من أجل ذلك یجب أن نحول بالتبشیر اتجاه 
أن من آثار و في ذلك داللة على  )المسلمین عن الوحدة اإلسالمیة

 :النصرانیة 
 إخراج المسلمین من دینھم وإدخالھم في النصرانیة   -
 إضعاف قوة المسلمین بإضعاف صلتھم بدینھم -
 تفریق كلمة المسلمین والحیلولة دون وحدتھم -
 تغریب المسلمین في بالدھم عن طریق التعلیم    -

 
یجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي ): (تاكلي(یقول  -٢٦٧

مسلمین قد زعزع اعتقادھم باإلسالم والقرآن العلماني؛ ألن كثیرا من ال
 و في ذلك داللة على )حینما درسوا الكتب الغربیة، وتعلموا اللغات األجنبیة

 : أن من آثار النصرانیة 
 إخراج المسلمین من دینھم وإدخالھم في النصرانیة   -
 إضعاف قوة المسلمین بإضعاف صلتھم بدینھم -
 وحدتھم تفریق كلمة المسلمین والحیلولة دون -
 تغریب المسلمین في بالدھم عن طریق التعلیم    -

 
یجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي ): (........(یقول  -٢٦٨

العلماني؛ ألن كثیرا من المسلمین قد زعزع اعتقادھم باإلسالم والقرآن 
 :  )حینما درسوا الكتب الغربیة، وتعلموا اللغات األجنبیة

 سیمون  -
 تاكلي  -
 راید  -
 فرانسیس  -

  
 
 

   ٥محاضرة 
  
  
 
 :االستعمار لغة  -٢٦٩



 57 صفحة الفاروق
 

 إدخال المسلمین إلى النصرانیة  -
 فرض السیادة على األرض واستصالحھا  -
  سیطرة دول الغرب على دول الشرق      -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :االستعمار اصطالحًا  -٢٧٠
 إدخال المسلمین إلى النصرانیة  -
 فرض السیادة على األرض واستصالحھا  -
  سیطرة دول الغرب على دول الشرق      -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : أول من نادى بالحروب الصلیبیة على المسلمین -٢٧١
 البابا شنودة  -
 لویس التاسع  -
 البابا أوربان الثاني -
 بطرس الراھب  -

 
 :امتدت الحروب الصلیبیة إلى  -٢٧٢
 قرنین  -
 ثالثة قرون  -
 قرن  -
 تسعة قرون  -

 
 :الحملة الصلیبیة األولى على العالم اإلسالمي قادھا  -٢٧٣
 البابا شنودة  -
 لویس التاسع  -
 البابا أوربان الثاني -
 بطرس الراھب  -

 
 :على العالم اإلسالمي األولى الصلیبیة نتائج الحملة  -٢٧٤
 السیطرة على مكة المكرمة  -
 السیطرة على العراق  -
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 السیطرة على األراضي المقدسة في بالد الشام -
 كل ما سبق  -

 
 :الحملة الصلیبیة الثامنة في البالد اإلسالمیة بقیادة  -٢٧٥
 البابا شنودة  -
 لویس التاسع  -
 البابا أوربان الثاني -
 بطرس الراھب  -

 
 : في المشرق ......الحروب الصلیبیة استمرت زھاء  -٢٧٦
 قرنین  -
 ثالثة قرون  -
 قرن -
 تسعة قرون  -

 
 في المشرقاستمرت زھاء قرنین التي استطاعت الحروب الصلیبیة  -٢٧٧

 :من 
 تطویر األراضي المقدسة  -
 ادخال المسلمین في النصرانیة  -
 توحید أراضي المسلمین  -
 استنزاف جمیع القوى البشریة والمادیة في منطقة الشام ومصر -

 
جھد الصلیبیون طوال قرنین الستعادة األرض المقدسة من أیدي ( -٢٧٨

لك وأروع المسلمین المتعصبین، فكان عھد الحروب الصلیبیة من أجل ذ
العھود في العصور الوسطى كلھا ، ولكن ذلك الجھد قد خاب وتراجعت 

 :قائل العبارة  )الحملة الصلیبیة أمام سدود عتیدة من التعصب اإلسالمي 
 بطرس الراھب  -
 فرنسیس  -
 جب  -
 شتر -
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التي حفظت العالم اإلسالمي من أخطار محاولة  ..........الدولة  -٢٧٩
 : الغزو العسكري الغربي

 العباسیة  -
 األمویة  -
 الغزنویة  -
 العثمانیة  -

 
 :من فتح القسطنطینیة ......... تمكنت الدولة  -٢٨٠
 العباسیة  -
 األمویة  -
 الغزنویة  -
 العثمانیة  -

 
استعمرت مالیزیا وشبھ القارة الھندیة وساحل الخلیج العربي  -٢٨١

 والیمن ومصر والسودان وجزءًا من الصومال وأریتریا وقبرص ونیجیریا
: 
 فرنسا  -
 بریطانیا -
 إیطالیا  -
 أمریكا  -

 
 :العراق و األردن و فلسطین ......... استعمرت  -٢٨٢
 فرنسا  -
 بریطانیا -
 إیطالیا  -
 أمریكا  -

 
 :استعمرت بریطانیا العراق و األردن و فلسطین  -٢٨٣
 في الحمالت الصلیبیة األولى  -
 بعد الحرب العالمیة األولى  -
 بعد الحرب العالمیة الثانیة  -
 بعد الحرب العلمیة الثالثة  -
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استعمرت مالي وتشاد والسنغال وموریتانیا والمغرب والجزائر  -٢٨٤

 : وتونس وجیبوتي
 فرنسا  -
 بریطانیا -
 إیطالیا  -
 أمریكا  -

 
 :استعمرت فرنسا سوریا و لبنان  -٢٨٥
 في الحمالت الصلیبیة األولى  -
 بعد الحرب العالمیة األولى  -
 بعد الحرب العالمیة الثانیة  -
 بعد الحرب العلمیة الثالثة  -

 
 :سوریا و لبنان .........استعمرت  -٢٨٦
 فرنسا  -
 بریطانیا -
 إیطالیا  -
 أمریكا  -

 
 : استعمرت لیبیا وجزءًا من الصومال -٢٨٧
 فرنسا  -
 بریطانیا -
 إیطالیا  -
 أمریكا  -

 
استعمرت تركستان واألراضي اإلسالمیة في األورال وحوض نھر  -٢٨٨

 : القوقاز إلى شمال إیرانالفولجة وشبھ جزیرة  القرم وبالد 
 روسیا  -
 بریطانیا -
 إیطالیا  -
 أمریكا  -
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 : استعمرت الّریف المغربي والصحراء المغربیة -٢٨٩
 فرنسا  -
 بریطانیا -
 إسبانیا  -
 أمریكا  -

 
 :استعمرت إندونیسیا من قبل  -٢٩٠
 فرنسا  -
 بریطانیا -
 ھولندا  -
 أمریكا  -

 
 :أھداف الدول االستعماریة أھداف  -٢٩١
 ھدف صلیبي  -
 ھدف سیاسي  -
 ھدف اقتصادي  -
 ھدف عدائي  -

 
 : )اآلن انتھت الحروب الصلیبیة ( سقال في خطبتھ لما دخل القد -٢٩٢
 القائد الفرنسي غورو  -
 القائد االنجلیزي اللنبي  -
 بطرس الراھب  -
  ٢و  ١ -

 
دمشق طلب أن یدلوه على قبر صالح ) ........(عندما دخل الجنرال  -٢٩٣

ھا قد : (ركلھ بقدمھ قائالالدین األیوبي رحمھ اهللا؛ فلما وقف على قبره 
 : )عدنا یا صالح الدین

 القائد الفرنسي غورو  -
 القائد االنجلیزي اللنبي  -
 بطرس الراھب  -
  ٢و  ١ -
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لمواجھة كل  ........ استخدمت الدول االستعماریة كل ما لدیھا من  -٢٩٤

 : من یقاومھا ، ویعیق سیطرتھا على العالم اإلسالمي
 وسائل العلم  -
 وسائل القوة  -
 وسائل التطویر  -
 كل ما سبق  -

 
 :الھدف الصلیبي للدول االستعماریة  -٢٩٥
 السیطرة على المواقع االستراتیجیة  -
 السیطرة على البالد اإلسالمیة وانتزاع بیت المقدس من المسلمین   -
 االستشراق و التنصیر  -
 كل ما سبق  -

 
 :الھدف السیاسي للدول االستعماریة  -٢٩٦
 ة السیطرة على المواقع االستراتیجی  -
  السیطرة على مناطق الثروات المعدنیة والزراعیة  -
  بسط النفوذ على أكبر قدر من المساحة  -
  كل ما سبق   -

 
 :نتج الھدف االقتصادي في الدول االستعماریة عن  -٢٩٧
 الحمالت الصلیبیة  -
 الحرب العالمیة األولى  -
 الثورة الصناعیة    -
 الثورة الخضراء  -

 
 :یتمثل في الھدف العدائي للدول االستعماریة  -٢٩٨
 حسد وبغض لألمة اإلسالمیة  -
  القضاء على األمة اإلسالمیة الوسائل العسكریة والفكریة     -
 الحمالت الصلیبیة ثم االستشراق والتنصیر -
 كل ما سبق  -
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 :یعد االستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات  -٢٩٩
 التواصل  -
 العداء  -
 الود  -
 الصداقة  -

 
 :اإلسالمیة بالوسائل التالیة سعى النصارى على محاربة الدولة  -٣٠٠
 تغریب األمة وتعطیل أحكام اإلسالم  -
  محاصرة التعلیم الدیني  -
  محاربة كل المظاھر المتصلة باإلسالم  -
   إخماد كل الحركات اإلصالحیة الداعیة إلى الوحدة اإلسالمیة   -

 
سعت إلى مسح اإلسالم من قلوب المسلمین  ...........الدول  -٣٠١

 : واالستخفاف بھ وبعلمائھ بوسائل مباشرة وغیر مباشرة
 العثمانیة  -
 االستعماریة  -
 الھندیة  -
 كل ما سبق  -

 
 :من آثار االستعمار الثقافیة  -٣٠٢
 تغریب العالم اإلسالمي   -
 زرع أسباب الفتنة -
 حمایة اإلرسالیات التنصیریة ودعمھا   -
 إحیاء لنعرات القومیة  -

 
من أمثلة أسباب الفتنة و النزاع بین المسلمین التي زرعھا  -٣٠٣

 :االستعمار 
 المعاھد الفنیة  -
 مشاریع البرلمان  -
 مشاكل الحدود  -
 كل ما سبق  -
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 :شجع االستعمار النعرات القومیة عن طریق  -٣٠٤
 تشجیع النعرات القومیة في مختلف البلدان  -
 تشجیع القومیات لتكون بدیًال عن الفكر اإلسالمي  -
 واالفتخار بھاالنعرات  إشغال األمة بتمجید -
 كل ما سبق  -

 
 :الطورانیة فيمن أمثلة النعرات القومیة التي أقامھا االستعمار  -٣٠٥
 لبنان  -
 العراق  -
 الشام  -
 تركیا -

 
 :في من أمثلة النعرات القومیة التي أقامھا االستعمار الفرعونیة  -٣٠٦
 لبنان  -
 مصر  -
 الشام  -
 تركیا -

 
 من أمثلة النعرات القومیة التي أقامھا االستعمار البابلیة و اآلشوریة  -٣٠٧

 :في
 لبنان  -
 العراق  -
 الشام  -
 تركیا -

 
 :في من أمثلة النعرات القومیة التي أقامھا االستعمار الفینیقیة  -٣٠٨
 لبنان  -
 العراق  -
 الشام  -
 تركیا -

 
 : في من أمثلة النعرات القومیة التي أقامھا االستعمار البربریة  -٣٠٩
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 لبنان  -
 العراق  -
 الشام  -
 المغرب العربي  -

  
  

   ٦محاضرة 
  

 :تعریف التغریب في اللغة  -٣١٠
 سافر سفرا بعیدا  -
 اتجھ نحو الغرب -
 إعادة صیاغة ثقافة العالم اإلسالمي وفق ثقافة الغرب وحضارتھ -
  ٢و  ١ -

 
 :إلصطالح تعریف التغریب في ا -٣١١
 سافر سفرا بعیدا  -
 اتجھ نحو الغرب -
 إعادة صیاغة ثقافة العالم اإلسالمي وفق ثقافة الغرب وحضارتھ -
  ٢و  ١ -

 
تیارا فكریا ذا أبعاد سیاسیة واجتماعیة وفنیة ، یھدف إلى إلغاء    -٣١٢

 : شخصیة المسلمین الخاصة ، وجعلھم أسرى الثقافة الغربیة
 التنصیر  -
 التبشیر  -
 التغریب  -
 النصرانیة  -

 
 : ظھرت بدایات التأثر بمظاھر الحضارة الغربیة في -٣١٣
 أوائل عھد الخالفة العثمانیة  -
 أواخر عھد الخالفة العثمانیة -
 العصر الحدیث  -
 ال شيء مما سبق  -
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أواخر الدول  ظھرت بدایات التأثر بمظاھر الحضارة الغربیة في -٣١٤

 :العثمانیة عندما 
 انیة اتصل نصارى الشام باإلرسالیات النصر -
 أمر السلطان محمود الثاني العسكریین بلبس الزي العسكري األوروبي -
 إنشاء الصحف العربیة  -
 كل ما سبق  -

 
المھندسین من السوید وفرنسا والمجر ............استقدم السلطان  -٣١٥

 : وانجلترا وذلك إلنشاء المدارس الحربیة والبحریة
 سلیم األول  -
 سلیم الثالث  -
 سلیمان القانوني  -
 محمد الثاني  -

 
اتخذ التغریب اتجاھا لنشر أفكاره وحمل الناس على تبني مفاھیمھ  -٣١٦

 : عن طریق إنشاء
 العالج  -
 التبشیر  -
 إنشاء مدارس اإلرسالیات التنصیریة بلبنان ومصر -
 كل ما سبق  -

 
 :من أوائل من اتصل باإلرسالیات التنصیریة   -٣١٧
 المفكرین المجددین  -
 النصارى الیسوعین  -
 نصارى الشام  -
 الدروز  -

 
 :من أوائل العرب الذین تلقنوا اللغة الفرنسیة و أعجبوا بالغرب  -٣١٨
 المفكرین المجددین  -
 النصارى الیسوعین  -
 نصارى الشام  -
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 الدروز  -
 

 :ظھر إعجاب نصارى الشام بالغرب في مقاالتھم في مجلة  -٣١٩
 صحیفة الجنان والمقتطف في بیروت  -
  جریدة األھرام في القاھرة  -
  جریدة المقطم في األھرام  -
  كل ماسبق  -

 
 :دعي إلى السیر في التغریب عن طریق  -٣٢٠
 التشجیع على البعثات إلى أوروبا -
 الرحالت العلمیة اإلسالمیة  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
قام محمد علي والي مصر بابتعاث عدد من خریجي األزھر  إلى  -٣٢١

 :أوروبا من أجل 
 التغریب  -
 التخصص  -
 تحویل مصر قطعة من أوربا  -
 كل ما سبق  -

 
 : بھدف في ابتعاث الطالب ألوربا  الخدیوي إسماعیل توسع  -٣٢٢
 التغریب  -
 التخصص  -
 تحویل مصر قطعة من أوربا  -
 كل ما سبق  -

 
 : أثر التیار التغریبي في فكر كثیر من  -٣٢٣
 الفقراء  -
 اإلسالمیین  -
 القادة والمفكرین -
 كل ما سبق  -
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 :و سبب  فكر كثیر من القادة والمفكرینأثر التیار التغریبي في  -٣٢٤
 إعادة صیاغة المفاھیم وفق الثقافة الغربیة  -
  الدعوة إلى اللحاق بالحضارة الغربیة   -
  االندماج في ثقافة المجتمع الغربي -
  كل ما سبق  -

 
 :من أھداف التغریب  -٣٢٥
 نقض عرى اإلسالم وإبعاد المسلم عن دینھ -
 تفتیت الوحدة اإلسالمیة -
 الحكم واإلدارة والتعلیم المستمدة من اإلسالمإقصاء أنظمة  -
 إعادة بناء فكر المسلمین على أساس تصورات الفكر الغربي ومقاییسھ -
صبغ حیاة المسلمین في جمیع جوانبھا ومرافقھا بصبغة الحضارة  -

 الغربیة ، وتغییر عاداتھم  
 

قائد جیش االحتالل الفرنسي في ) الماریشال بیار لیوتي(یقول  -٣٢٦
یجب أن نبعد سكان المغرب عن كل ما یطلق علیھ لفظ اإلسالم، (: المغرب

 :یبین أن من أھداف التغریب  )وال نترك القرآن یثبت في أذھانھم
 نقض عرى اإلسالم وإبعاد المسلم عن دینھ -
 تفتیت الوحدة اإلسالمیة -
 إقصاء أنظمة الحكم واإلدارة والتعلیم المستمدة من اإلسالم -
 المسلمین على أساس تصورات الفكر الغربي ومقاییسھإعادة بناء فكر  -

 
یجب أن : (قائد جیش االحتالل الفرنسي في المغرب) .......(یقول  -٣٢٧

نبعد سكان المغرب عن كل ما یطلق علیھ لفظ اإلسالم، وال نترك القرآن 
 : )یثبت في أذھانھم

 بیار لیوتي  -
 فرانسیس  -
 ^_^اللنبي  -
 زویمر  -
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المسلمین باللغة العربیة حتى تنقطع تجھیل یسعى التغریب إلى  -٣٢٨
 : صلتھم

 بالقرآن  -
 بالسنة النبویة  -
 بمؤلفات المسلمین  -
 كل ما سبق  -

 
متى توارى القرآن ومدینة مكة عن بالد العرب یمكننا أن (القائل  -٣٢٩

نري العربي حینئذ یتدرج في سبل الحضارة التي لم یبعده عنھا إال محمد 
 : )وكتابھ

 ولیم جیفورد بالكراف -
 توماس لورنس  -
 جاك فیلیب  -
 ال شيء مما سبق  -

 
ھل تتغلب ( ..)أھدافنا الرئیسیة تفتیت الوحدة اإلسالمیة (من أقوالھ  -٣٣٠

 ) :القومیة ذات یوم على النزعة الدینیة؟
 بطرس الراھب  -
 زویمر  -
 توماس إدوارد لورنس -
 جاك فیلیب  -

 
 :بـ  توماس إدوارد لورنس براونلقب  -٣٣١
 اإلمبراطور  -
 قائد العرب  -
 لورنس العرب  -
 الفاتح  -

 
تم تسلیم مواقع التأثیر المتمثلة بالحكم واإلدارة وسدة التعلیم في  -٣٣٢

 :من أجل  البالد اإلسالمیة للمنبھرین من المسلمین بالحضارة الغربیة
 نقض عرى اإلسالم وإبعاد المسلم عن دینھ -
 تفتیت الوحدة اإلسالمیة -
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 من اإلسالم إقصاء أنظمة الحكم واإلدارة والتعلیم المستمدة -
 إعادة بناء فكر المسلمین على أساس تصورات الفكر الغربي ومقاییسھ -

 
أكد أن المستقبل الوزاري سیكون للمصریین المتربین تربیة  -٣٣٣

أصلح الناس للتعاون مع ... أن المتفرنجین من المصریین ... أوروبیة؛ 
 : اإلدارة االنجلیزیة

 رومل  -
 زویمر  -
 كرومر  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
انقالبا فكریا في تصورات الطالئع المثقفة ...............أحدثت حركة  -٣٣٤

 : من المسلمین ومفاھیمھا
 التغریب  -
 التبشیر  -
 التنصیر  -
 كل ما سبق  -

 
 :من آثار حركة التغریب  -٣٣٥
 زعزعة اعتقاد المسلم  -
  تكریس التبعیة للغرب  -
  منع تطبیق الشریعة اإلسالمیة  -
  إعاقة العمل نحو الوحدة اإلسالمیة   -
  إلغاء بعض عادات المجتمع اإلسالمي وقیمھ   -

 
بقیام مدرسة فكریة جدیدة تنطلق مما ...............أذنت حركة  -٣٣٦

 : جاءت بھ الحضارة الغربیة
 التغریب  -
 التبشیر  -
 التنصیر  -
 كل ما سبق  -
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الحضارة صبغ حیاة المسلمین في جمیع جوانبھا ومرافقھا بصبغة  -٣٣٧
 : الغربیة ، وتغییر عاداتھم

 التغریب  -
 التبشیر  -
 التنصیر  -
 كل ما سبق  -

 
 : أدى التغریب إلى إیجاد مجتمعات إسالمیة تتعامل وفق -٣٣٨
 اإلسالمیة العادات والتقالید  -
 الشرقیة العادات والتقالید  -
 العادات والتقالید الغربیة -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :الغربیة في المجتمعات اإلسالمیة من مظاھر العادات و التقالید  -٣٣٩
 االختالط بین الجنسین  -
  إلغاء الحجاب عن المرأة  -
  التحلي باآلداب الغربیة في التحیة والطعام واللباس  -
  كل ما سبق  -

 
 :من الوسائل المباشرة للتغریب  -٣٤٠
 دعم المنصرین  -
 دعم المستشرقین -
 س المدارس المدنیةیأست -
 أدخال القوانین األوروبیة في المحاكم  -
  التشجیع على نشر اإلباحیة والعادات والموضات الغربیة  -

 
التي تمجد الفلسفة الغربیة وتجھل المسلمین  ..........المدارس  -٣٤١

 : بدینھم ولغتھم وتاریخھم
 العبریة  -
 المدنیة  -
 اإلسالمیة  -
 الرھبان  -
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 :من الوسائل غیر المباشرة لحركة التغریب  -٣٤٢
 تقدیم الخبرة والمشورة -
 تجھیل المسلمین بلغتھم و نشر اللغات الغربیة بینھم -
 إنشاء المدارس المدنیة -
 تحریر المرأة  -
 السیطرة على الصحافة واالعالم -
 تطویر الفكر اإلسالمي  -

 
غطاء للتدخل في السیاسات واألوضاع الداخلیة للعالم اإلسالمي عن  -٣٤٣

 : طریق السفراء والقناصل والخبراء
 المدارس المدنیة  -
 تقدیم الخبرة و المشورة  -
 محاصرة تعلیم اللغة العربیة  -
 كل ما سبق  -

 
 : یعدون طالئع للتغریب في كثیر من البلدان اإلسالمیة -٣٤٤
 السفراء  -
 القناصل  -
 الخبراء -
 كل ما سبق  -

 
 :على شكل  تحدیث مؤسسات الدولة على النمط الغربي -٣٤٥
 المدارس المدنیة  -
 تقدیم الخبرة و المشورة  -
 محاصرة تعلیم اللغة العربیة  -
 كل ما سبق  -

 
 :محاصرة تعلیم اللغة العربیة الفصحى في قام التغریب ب -٣٤٦
 حلقات المساجد  -
 مدارس التعلیم الدیني  -
 في المدارسس الدین تقلیص تدری -
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 كل ما سبق  -
 

 :قام التغریب بتبدیل اللغة العربیة الفصحى بـ  -٣٤٧
 اللغة الفرنسیة  -
 اللغة اإلنجلیزیة  -
 اللھجات العامیة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : عمد أصحاب التیار التغریبي إلى التوسع في تعلیم اللغات -٣٤٨
 العربیة  -
 الھندیة  -
 األوربیة  -
 الصینیة  -

 
 :اتخذ التغریب من التعلیم في البلدان اإلسالمیة وسیلة في -٣٤٩
 المدارس اإلسالمیة  -
 المدارس الدینیة  -
 المدارس المدنیة  -
 كل ما سبق  -

 
لیس من وسیلة لتوطید الرابطة بین البریطانیین والمصریین (القائل  -٣٥٠

أفعل من كلیٍة تعلم الشبان من مختلف األجناس المباديء البریطانیة العلیا 
وینمو فیھم من ... فیصیروا قادرین أن یفھموا أسالیبنا ویعطفوا علیھا ... 

للتفاھم بین الشرقي والغربي الشعور االنجلیزي ما یكون كافیا لجعلھم صلة 
( : 
 زویمر  -
 اللنبي  -
 دایفدس  -
 لوید -

 
 :المرأة ..........دعا التغریب إلى  -٣٥١
 تحجیب  -
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 تكمیم  -
 تحریر  -
 اضطھاد  -

 
 :كانت المرأة ھدفًا للتغریب ألنھا  -٣٥٢
 الكبیرة  لمكانتھا  -
 فاظ على ثقافة المجتمع اإلسالمي تأثیرھا القوي في الح -
 وتربیتھانقل مكوناتھا إلى الناشئة  -
 كل ما سبق  -

 
 ) :المرأة و الشرق ( لھ كتاب  -٣٥٣
 فھمي مرقص -
 بطرس الراھب  -
 فرنسیس  -
 جاك فیلیب  -

 
 :أول من دعا إلى تحریر المرأة  -٣٥٤
 فھمي مرقص -
 بطرس الراھب  -
 فرنسیس  -
 جاك فیلیب  -

 
 :من مطالب تحریر المرأة التي طالب بھا فھمي مرقص  -٣٥٥
 سلخ المرأة عن دینھا  -
  المرأة  خلع حجاب -
  مخالطة الرجال األجانب في میادین التعلیم والعمل -
دعوا إلى إباحة زواجھا بالكفار ومنع تعدد الزوجات وتقیید الطالق  -

 وإیقاعھ في المحاكم
 

 :استخدمت المرأة باسم التحرر و التطویر  -٣٥٦
 مصیدة لجمع المال -
  مطیة لتحصیل المتعة -



 75 صفحة الفاروق
 

 وسیلة للدعایة -
 كل ما سبق  -

 
على تطویر اإلسالم وإیجاد تفسیر جدید لھ كانت تعمل .............  -٣٥٧

 : یخدم أھداف التغریبیین
 الصحافة واالعالم -
 الفكر اإلسالمي  -
 التغریب  -
 التنصیر  -

 
 : لتغریب في الصحافة و اإلعالم كانخطر ا -٣٥٨
 ظاھرًا -
 مخفیًا  -
 ظاھرًا و مخفیًا  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
أقوى أدوات التغریب وأعظمھا نفوذا في العالم  أن )جب(یقرر  -٣٥٩

 :ھي  اإلسالمي
 الصحافة واالعالم -
 الفكر اإلسالمي  -
 التغریب  -
 التنصیر  -

 
 :معظم مدیري الصحافة و اإلعالم في العالم اإلسالمي ینتمون إلى  -٣٦٠
 اإلسالمیین  -
 التقدمیین  -
 األوربیون  -
 كل ما سبق  -

 
المستشرقین في دراساتھم مع بدایة القرن العشرین تحول اھتمام  -٣٦١

 : نحو
 التغریب  -
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 التنصیر  -
 تطویر الفكر اإلسالمي  -
 كل ما سبق  -

 
 :من تألیف  )اإلسالم في التاریخ الحدیث( -٣٦٢
 فرانسیس  -
 سمیث  -
 لوید  -
 بول سمیث -

 
 :عن   )اإلسالم في التاریخ الحدیث(تكلم سمیث في كتابھ  -٣٦٣
 التغریب  -
 االستشراق  -
 تطور الفكر اإلسالمي  -
 كل ما سبق  -

 
 :یرى المتغربون أن تطور الفكر اإلسالمي ضروریًا من أجل  -٣٦٤
 ترویج مفاھیم التحرر  -
 العلمانیة ترویج  -
 العالمیةترویج  -
 كل ما سبق  -

 
التغلغل في كل بالد العالم اإلسالمي، وترك  .......استطاعت حركة  -٣٦٥

 : بصماتھا على كل مظاھر الحیاة، والتأثیر في فكر المجتمع اإلسالمي
 التغریب  -
 االستشراق  -
 التنصیر  -
 كل ما سبق  -

  

  

   ٧محاضرة 
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على مساحة كبیرة من الرأي والفكر ...........یستحوذ موضوع  -٣٦٦
والحوار والنقاش في وسائل اإلعالم والمؤتمرات والندوات الدولیة 

 : واإلقلیمیة
 التنصیر  -
 االستشراق  -
 العولمة  -
 التغریب  -

 
من القضایا الساخنة والمثیرة التي تشغل بال كثیر من  ....... -٣٦٧

 : العلماء والمفكرین في الوقت الحاضر
 التنصیر  -
 االستشراق  -
 العولمة  -
 التغریب  -

 
 :تعریف العولمة لغة  -٣٦٨
 تدل على التغیر والتحول من حال إلى حال -
 الكوكبة والكونیة الشاملة  -
 الحداثة  -
  ٣و  ٢ -

 
 :تعریف العولمة اصطالحًا  -٣٦٩
 على التغیر والتحول من حال إلى حالتدل  -
 الكوكبة والكونیة الشاملة  -
 الحداثة  -
  ٣و  ٢ -

 
من ..... للكلمات اإلنجلیزیة الجدیدة أن ) إكسفورد(یرى قاموس  -٣٧٠

 :  الكلمات الجدیدة التي برزت خالل التسعینات
 التنصیر  -
 االستشراق  -
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 العولمة  -
 التغریب  -

 
بل واجتماعیة غیر  تمثل ظاھرة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة ؛ -٣٧١

 : محددة المعالم ، وغیر مجمع على صورتھا ، وال مجمع على ھیمنتھا
 التنصیر  -
 االستشراق  -
 العولمة  -
 التغریب  -

 
 : اتجاه الحركة الحضاریة نحو سیادة نظام واحد -٣٧٢
 التنصیر  -
 االستشراق  -
 العولمة  -
 التغریب  -

 
مركز استقطاب النشاط السیاسي واالقتصادي في العالم حول إرادة  -٣٧٣

 : واحد من مراكز القوة في العالم
 التنصیر  -
 االستشراق  -
 العولمة  -
 التغریب  -

 
تحویل العالم إلى قریة واحدة یتحكم فیھا نظام رأسمالي واحد،  -٣٧٤

یلزمھا بالتخلي عن دیانتھا وقیمھا وحضارتھا شرطا لتحقیق النجاح في 
 : مجال تنمیة االقتصاد والسوق وجودة األسعار

 التنصیر  -
 االستشراق  -
 العولمة  -
 التغریب  -
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لتحقیق النجاح في مجال تنمیة االقتصاد ............ تشترط العولمة  -٣٧٥
 : والسوق وجودة األسعار

 الدینیة المطلقة  -
 التخلي عن الدین و القیم و الحضارة  -
 العلمانیة  -
 كل ما سبق  -

 
 :تقوم وحدة العولمة على أساس  -٣٧٦
 دیني  -
 مادي  -
 سیادة النموذج الرأسمالي -
 لشیوعي سیادة النموذج ا -

 
خطابھ الذي ألقاه أمام قوات  بتحدید إطار العولمة في....... قام  -٣٧٧

 : التحالف في الكویت بعد انتصارھا في حرب الخلیج الثانیة
 زویمر  -
 بطرس غالي  -
 جورج بوش ألب  -
 جورج بوش االبن  -

 
 :نشأ النظام العالمي الجدید المعروف بالعولمة بعد  -٣٧٨
 نھایة الحمالت الصلیبیة  -
 نھایة الحرب العالمیة األولى  -
 نھایة الحرب العالمیة الثانیة  -
 انتھاء الحرب الباردة بین القطبین أمریكا واالتحاد السوفییتي -

 
  :للعولمة  من تحقیق الرؤیة التاریخیةقصد  الرئیس بوش -٣٧٩
 ة عالمیة تتجاوز أسباب الصراع قیام وحد -
 بین الشعوبد عوامل التناقض استبعا -
 كالھما صحیح  -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -
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 :من دوافع العولمة  -٣٨٠
 تحریر التجارة الخارجیة -
 قیام شركات كبرى متعددة الجنسیات -
 ظھور الثورة التقنیة -
 ة تنامي القوة العسكریة الغربی -

 
تمثلت في  التقدم الصناعي الغربي الھائل، والسیما في مجال  -٣٨١

والحاسب اآللي واإللكترونیات الدقیقة االتصاالت والمعلومات والفضاء 
 : والھندسة الوراثیة

 تحریر التجارة الخارجیة -
 قیام شركات كبرى متعددة الجنسیات -
 ظھور الثورة التقنیة -
 ة تنامي القوة العسكریة الغربی -

 
 : بالثورة الصناعیة الثالثة ...........سمیت الثورة  -٣٨٢
 االستعماریة  -
 التنصیریة  -
 التقنیة  -
 كل ما سبق  -

 
 :یتم تحریر التجارة الخارجیة عن طریق  -٣٨٣
 رفع القیود عن النشاط االقتصادي  -
  إبرام االتفاقیات الدولیة  -
  فتح األسواق العالمیة أمام التجارة العالمیة -
  إزالة كل القیود والحواجز أمام التجارة الدولیة  -

 
 : تنامي القوة العسكریة الغربیة والسیما بعدزاد  -٣٨٤
 سقوط االتحاد السوفیتي  -
تحول الدول األوربیة الشرقیة من النظام االشتراكي إلى النظام  -

  االقتصادي الغربي 
 كالھما صحیح   -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -



 81 صفحة الفاروق
 

 
أسھمت على إظھار الدول الغربیة على أنھا قوة  التي الظروف -٣٨٥

 : عالمیة واحدة
 تحریر التجارة الخارجیة -
 الجنسیاتقیام شركات كبرى متعددة  -
 ظھور الثورة التقنیة -
 ة تنامي القوة العسكریة الغربی -

 
سلسلة األحداث الكبیرة التي غیرت تاریخ العالم من اشتعال حروب  -٣٨٦

 : وقیام دول وحركات فكریة ونھضات علمیة نجدھا جمیعھا تھدف إلى
 السیطرة على الممتلكات  -
 التصفیة على الحكام  -
 مكانھااقتالع فكرة وإحالل فكرة أخرى  -
 كل ما سبق  -

 
إلغاء ثقافات الشعوب المتراكمة والموروثة لتحل محلھا ثقافة النظام  -٣٨٧

الواحد عن طریق الوسائل الحدیثة المستخدمة من أجل إحداث التحول 
 :المطلوب 

 التنصیر  -
 التبشیر  -
 العولمة  -
 العولمة الثقافیة  -

 
العالمي المرحلة القادمة من الجھود الغربیة  المبذولة في التحول  -٣٨٨

 :بـ  ستتجھ نحو االھتمام
 التنصیر  -
 التبشیر  -
 العولمة  -
 العولمة الثقافیة  -

 
 : العولمة  في اتجاھھا  الفكري تطمح إلى -٣٨٩
 ثقافة إسالمیة  -
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 صیاغة ثقافة كونیة شاملة -
 ثقافة شرقیة  -
 ثقافة غربیة  -

 
صیغت داخل التشكیل الحضاري والسیاسي یرى أن ثقافة العولمة  -٣٩٠

إطار العلمانیة الشاملة التي تدعو إلى إنكار القیم وتأكید وتدور في  الغربي
 : النسبیة المعرفیة واألخالقیة

 زویمر  -
 جورج بوش  -
 سلطان حمودة  -
 عبدالوھاب المسیري  -

 
 : تدعو إلى إنكار القیم وتأكید النسبیة المعرفیة واألخالقیة  -٣٩١
 التنصیر  -
 التبشیر  -
 التغریب  -
 العلمانیة  -

 
 :الثقافیة الغربیة من معالم العولمة  -٣٩٢
 التذویب الكلي أو الجزئي للھویة الثقافیة -
 العمل على إبراز الثقافة الغربیة    -
استغالل المؤسسات االقتصادیة والوسائل اإلعالمیة والنشاط السیاحي  -

 لترویج الفكر الغربي داخل المجتمعات
 تغییب المبادئ الدینیة والخلقیة -
 لذوبان فیھافرض التأقلم مع الحضارة الغربیة وا -
 إخضاع القیم واألخالق لقانون فكرة العصرنة والنسبیة -

 
 :على أنھا الثقافة البدیلة .......... العولمة تعرض الثقافة  -٣٩٣
 العربیة  -
 الصینیة  -
 الغربیة  -
 الشرقیة  -
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استغالل المؤسسات االقتصادیة والوسائل تعمل العولمة على  -٣٩٤

 الغربي داخل المجتمعات بطریقاإلعالمیة والنشاط السیاحي لترویج الفكر 
: 
 مفاجئ  -
 خفي  -
 غیر مباشر  -
 مباشر  -

 
 :تصادر العولمة االنتماءات الدینیة عدا االنتماء إلى  -٣٩٥
 النصرانیة  -
 البوذیة  -
 الیھودیة  -
 الھندوسیة  -

 
 :للعولمة الثقافیة  المحرك الرئیس -٣٩٦
 االقتصاد وحریة التجارة الدولیة -
 العقائد و القیم و النظم  -
 حریة الفرد و الشعب  -
 كل ما سبق  -

 
 :تعتبر العولمة  -٣٩٧
 االقتصاد وحریة التجارة الدولیة   -
  وسائل تنقل العقائد والقیم والنظم    -
  فكرة خاضعة لحریة الفرد أو حریات الشعوب    -
  تأقلم وذوبان مع معطیات الحضارة الغربیة بخیرھا وشرھا  -

 
 :تؤمن العولمة الغربیة  -٣٩٨
 القیم الثابتة  -
 ات الملزمة الكلی -
 العصرنة والنسبیة من التطور وعدم الثبات -
 كل ما سبق  -
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 :الحدیثة ............... تمثل ظاھرة العولمة أحد صور  -٣٩٩
 الصفاء  -
 القتال  -
 التدافع  -
 التنصیر  -

 
موقفا من العولمة في ظل التدافع القائم بین اتخاذ المسلمین  على  -٤٠٠

 :وھو  الحضارات
 الرفض التام لھا  -
 القبول التام لھا  -
 رفض االنسیاق مع العولمة فیما یتعارض مع دینھم -
 كل ما سبق   -

 
صھر األمم والمجتمعات في بوتقة واحدة ھي العولمة تستھدف  -٤٠١

 :بوتقة الحضارة الغربیة وعلى الخصوص الحضارة 
 الفرنسیة  -
 البریطانیة  -
 األمریكیة -
 اإلسبانیة  -

 
 التي تعاني منھا شعوب العالممن أھم الظواھر الفكریة واالجتماعیة  -٤٠٢
: 
 الخواء الروحي المتفشي بین الناس  -
  طغیان المادیة المتسلطة  -
  انتشار األمراض الفتاكة الناشئة من فساد األخالق وغیاب القیم -
  رواج المخدرات بین األفراد وابتذال الجنس   -

 
بالرغم من جاذبیة  اإلسالم من أھم ما یساعد على سرعة انتشار -٤٠٣

 : المدنیة الغربیة
 واقعیة اإلسالم  -
 عنایة اإلسالم بالمصالح اإلنسانیة  -
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 عنایة اإلسالم بمتطلبات تكوین اإلنسان  -
 كل ما سبق  -

 
المطلق للعولمة الثقافیة بحجة أن االنفتاح على الثقافات  .......... -٤٠٤

 : األخرى أصبح من سمات العصر
 التأیید المطلق  -
 الرفض المطلق  -
 الحیاد المطلق  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
نوع من االستسالم الرخیص المتجاھل لطبیعة للعولمة .........  -٤٠٥

 : الدین اإلسالمي والمتغافل عن تاریخ األمة اإلسالمیة وثقافتھا
 التأیید المطلق  -
 الرفض المطلق  -
 الحیاد المطلق  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
   ٨محاضرة 

  
  
 
 :بھ عدد من العالقات لفظ الحوار وصف  -٤٠٦
 المتماثلة  -
 المتقاربة  -
 المتباینة  -
 المحایدة  -

 
محاولة من القوي لفرض رأیھ وثقافتھ، ونظرتھ إلى الكون والناس  -٤٠٧

 : واألشیاء
 التغریب  -
 الحوار  -
 االستشراق  -
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 ال شيء مما ذكر  -
 

 :الحوار لغة  -٤٠٨
 الوقوع بین الطرفین  -
 الرجوع عن الشيء إلى الشيء -
 الكالمالُمراجعة في  -
 من َجَدَل الحبل إذا َفَتَلھ -

 
 :من جدل الحبل إذا فتلھ ...........  -٤٠٩
 االستشراق  -
 الحوار  -
 الجدل  -
 الوسطیة  -

 
 :   استعمل في ُمقاَبَلة األدلة لظھور أرجحھا -٤١٠
 االستشراق  -
 الحوار  -
 الجدل  -
 الوسطیة  -

 
مراجعة الكالم وتبادلھ بین المتحاورین وصوًال إلى غایة مستندًا إلى  -٤١١

 : یجري بین صاحبین أو اثنین لیس بینھما صراع أنھ
 االستشراق  -
 الحوار  -
 الجدل  -
 الوسطیة  -

 
 : حوار ال طائل من ورائھ -٤١٢
 االستشراق  -
 الحوار  -
 الجدل  -
 الوسطیة  -
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 :المذكور في اآلیة الكریمة  )َقاَل َلُھ َصاِحُبُھ َوُھَو ُیَحاِوُرُه( -٤١٣
 الحوار  -
 النصرانیة  -
 الجدل  -
 المناقشة  -

 
 :المذكور في اآلیة الكریمة  )َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِھ اْلَحقَّ( -٤١٤
 االستشراق  -
 الحوار  -
 الجدل  -
 الوسطیة  -

 
 :أكثر وروده في القرآن الكریم بالمعنى الجدال  -٤١٥
 العام  -
 الخاص  -
 المحمود  -
 المذموم  -

 
 :الجدال بالتي ھي أحسن مرادف للحوار  -٤١٦
 اإلیجابي البناء -
 السلبي  -
 المتخاذل  -
 الذي ال فائدة منھ  -

 
اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ( ، )َوَلا ُتَجاِدُلوا َأْھَل اْلِكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن( -٤١٧

 :الجدال ھنا جاء  )ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھْم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن
 الجدال العام  -
 الجدال الخاص  -
 الجدال المذموم -
 الجدال المحمود  -
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َقْد َسِمَع اللَُّھ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَھا َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّھ َواللَُّھ ( -٤١٨
 :المذكور في اآلیة  )َیْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َبِصیٌر

 الجدل  -
 الحوار  -
 التنصیر  -
 تطارح الرأي واألخذ والرد -

 
 :یجمع بین الحوار والجدال معنى  -٤١٩
  تطارح الرأي واألخذ والرد -
 التغریب  -
 الجدل دون فائدة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
مناقشة بین طرفین أو أطراف، ُیقصد بھا تصحیح كالٍم، وإظھار  -٤٢٠

 : ، وردُّ الفاسد من القول والرأيحجٍَّة، وإثبات حٍق، ودفع شبھٍة
 الحوار لغة  -
 الجدل  -
 الحوار اصطالحًا  -
  الحوار والجدال في مصطلح الناس -

 
 : أسلوب أصیل من أسالیب الدعوة ومعلم بارز في منھجھا الرشید -٤٢١
 القتال  -
 الجدال  -
 الحوار  -
 كل ما سبق  -

 
 :لھ دور الكبیر في تأصیل الموضوعیة  -٤٢٢
 التغریب  -
 الحوار  -
 االستعمار  -
 البحث  -
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 :من أمثلة الحوار في القرآن  -٤٢٣
 الحوار بین آدم وزوجھ  -
 الحوار بین اهللا تعالى و المالئكة  -
 كالھما صحیح  -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -

 
 :یعتبر الحوار  -٤٢٤
 فن جدید  -
 أدب غربي  -
 قدیم قدم البشریة  -
 كل ما سبق  -

 
كل ما یحقق الخیر والصالح واألمن والسالم والرخاء والطمأنینة  -٤٢٥

 : للناس كافة
 الجدل  -
 الصراع  -
 الحوار  -
 التغریب  -

 
 :من أھداف الحوار  -٤٢٦
 و تعریف الطرف اآلخر بما یغیب عنھ  معرفة أطروحات الطرف اآلخر -
 العمل على إقناع الطرف اآلخر لیتخلص من وجھات نظره -
 العمل على استكشاف ما لدى الطرف اآلخر من حقائق وإیجابیات -
 التوقد الذھني -
 استكشاف ما عند المحاور من معلومات غیر صحیحة أو دقیقة -
 البناء وسد الطریق أمام المواجھات تشیید جسر للتواصل السلمي -
 إیضاح الحقیقة -
 إحباط حجج المتطرفین والمتعدین -
 الدعوة  -
 إقامة الحجة  -
 تقریب وجھات النظر -
 كشف الشبھات  -
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َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ( -٤٢٧

 :ى لفظ التعارف یطلق عل )ِلَتَعاَرُفوا
 الجدل  -
 االستشراق  -
 الحوار  -
 كل ما سبق  -

 
یشمل التعاون والتعایش، وكلَّ ضروب العمل اإلنساني المشترك، لما  -٤٢٨

 : فیھ الخیر والمنفعة لبني البشر
 التعارف  -
 الجدل  -
 االستشراق  -
 كل ماسبق  -

 
 : ھو ھدٌف ساٍم من أھداف الحوار -٤٢٩
 التعارف  -
 الجدل  -
 االستشراق  -
 كل ماسبق  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  -٤٣٠
ینبغي أن تبدأ أھداف أي حواٍر من اإلنسان وتدور حول شؤونھ  -

 وقضایاه، وتعود إلیھ   
 تبدأ حوارات اإلنسان بالتعرف لغیره  -
 تبدأ حوارات اإلنسان بمناقشة من سبقوه  -
 كل ما سبق  -

 
 : أطروحات الطرف اآلخر ووجھات نظره وحججھ في القضایا -٤٣١
 بیت القصید  -
 الوسطیة  -
 موضوع الحوار  -
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 موضوع التغریب  -
 

وھي صفة مالزمة ألجواء التحدي  ........... الحوار یساعد على  -٤٣٢
 : الفكري والحوار المتبادل

 الجدل الذھني  -
 التصور المادي  -
 التفكیر العلمي  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 إقامة الحجة ودفع الشبھة والفاسد من القول والرأي .....الغایة من  -٤٣٣
: 
 ار الحو -
 الجدل  -
 التفكیر  -
 التعلم  -

 
كثیر من حوارات كبار علماء اإلسالم مع الفرق الضالة كشفت زیف  -٤٣٤

 :مثل  أفكارھم وذلك ما سجلتھ كتب تراثیة خالدة
 الملل والنحل للشھرستاني  -
  الفصل بین الملل واألھواء والنحل البن رشد  -
  الرد على الجھمیة البن تیمیة  -
  الصواعق المرسلة البن القیم  -
  المسألة القادیانیة للمودودي  -

 
 :من األصول التي تضبط مسار الحوار  -٤٣٥
 إرادة الوصول إلى الحق -
 تحدید الھدف والقضیة -
 االتفاق على أصل یرجع إلیھ -
 عدم مناقشة الفرع قبل االتفاق على األصل -

 
 :تتحول كثر من الحوارات إلى جدل عقیم و سقیم نتیجة  -٤٣٦
 مناقشة الفرع قبل األصل  -
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 الھدف والقضیةتحدید  -
 تحدید الھدف والقضیةعدم  -
 عدم البحث عن الحق  -

 
أن یكون في : "یقول اإلمام الغزالي عند ذكره لعالمات طلب الحق -٤٣٧

طلب الحق كناشد ضالة، ال یفّرق بین أن تظھر الضالة على یده، أو على ید 
من یعاونھ، ویرى رفیقھ معیًنا ال خصًما، ویشكره إذا عرفھ الخطأ وأظھر 

 : “لحقلھ ا
 ابن تیمیة  -
 الغزالي  -
 ابن القیم  -
 الماوردي  -

 
 :المرجعیة العلیا عند كل مسلم ھي  -٤٣٨
 اإلنجیل  -
  الكتاب والسنة -
 الكتب المدنیة  -
 العادات و التقالید  -

 
قبل البدء في أي نقاش علمي ................التفاق على منھج ا -٤٣٩

 : یضبط مسار الحوار ویوجھھ نحو النجاح
 الجمود -
 واالستداللالنظر  -
 االستقراء  -
 كل ما ذكر  -

 
 :من أجل ) قل( ورود السیاق القرآني الجلیل مصدرًا بصیغة األمر -٤٤٠
 تقریر التوحید -
 الرد على المشركین  -
 الرد على منكري النبوة  -
 كل ما سبق  -
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ُقْل َأَغْیَر اللَِّھ َأتَِّخُذ َوِلیا َفاِطِر (صیغة األمر قل في اآلیة تدل  -٤٤١
 :على )َواْلَأْرِضالسََّماَواِت 

 تقریر التوحید -
 الرد على المشركین  -
 الرد على منكري النبوة  -
  كل ما سبق -

 
ُقْل َأُروِنَي الَِّذیَن َأْلَحْقُتْم ِبِھ ُشَرَكاَء َكلَّا (صیغة األمر قل في اآلیة تدل  -٤٤٢

 :على ) َبْل ُھَو اللَُّھ اْلَعِزیُز اْلَحِكیم
 تقریر التوحید -
 الرد على المشركین  -
 الرد على منكري النبوة  -
  كل ما سبق -

 
ُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما ُیْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما (صیغة األمر قل في اآلیة تدل  -٤٤٣

ُقْل ِإْن َضَلْلُت َفِإنََّما َأِضلُّ َعَلى َنْفِسي َوِإِن اْھَتَدْیُت َفِبَما ُیوِحي ِإَليَّ * ُیِعیُد 
 :على ) َربِّي ِإنَُّھ َسِمیٌع َقِریٌب

 تقریر التوحید -
 الرد على المشركین  -
 الرد على منكري النبوة  -
  كل ما سبق -

 
 : الذي یجب أن َیرتكز علیھ الحوارالمنطلق األول  -٤٤٤
 الظلم  -
 القناعة  -
 الدعوة إلى اهللا بالموعظة الحسنة  -
 التقییم  -

 
 :منطلقات الحوار من منظور إسالمي  -٤٤٥
 االحترام المتبادل -
 إطارًا عامًا وأرضیًة صلبة للحواریفترض وجود قواسم مشتركة تكون  -
 اإلنصاف و العدل  -
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 نبذ التعّصب والكراھیة  -
 

یفترض وجود قواسم مشتركة تكون إطارًا عامًا وأرضیًة صلبة  -٤٤٦
 : للحوار

 الحوار العلماني  -
 الحوار العلمي  -
 الحوار اإلسبرطي  -
 الحوار من منظور إسالمي  -

 
 : أساس الحوار الھادف -٤٤٧
 اإلنصات  -
 العدل  -
 الجور  -
 التفریق  -

 
َلا َیْنَھاُكُم اللَُّھ َعِن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ( -٤٤٨

التوجیھ القرآني ) بُّ اْلُمْقِسِطیَنِدَیاِرُكْم َأْن َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِح
 : ھنا

 یدعو للعدل  -
 نبذ التعّصب والكراھیة،  -
  البرُّ بالناس كافة، ومعاملتھم بالقسط    -
 كل ما سبق  -

 
 : اإلحسان بكل دالالتھ األخالقیة واللغویة -٤٤٩
 الحوار -
 البغض  -
 العدل  -
 البر  -

 
 :القسط  -٤٥٠
 الحوار -
 البغض  -
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 العدل  -
 البر  -

 
 : "صدامھا "أو " صراع الحضارات "عن .............تحدث  -٤٥١
 بطرس الراھب  -
 ھنتنغتونصاموئیل  -
 سبنسر  -
 لوید  -

 
عّبر عنھ كثیر من المفكرین  ........حوار الحضارات مطلب  -٤٥٢

 :المسلمین 
 علماني  -
 إسالمي  -
 غربي  -
 شرقي  -

 
 :رأى صموئیل أن البدیل العادل عن صراع الحضارات  -٤٥٣
 قتال الحضارات  -
 حوار الحضارات -
 صراع األمم  -
 كل ما سبق  -

 
الحضارات ھو حوار رأى صموئیل أن البدیل العادل عن صراع  -٤٥٤

 :الحضارات من أجل  
 لتجنب البشریة ویالت الصراع  -
 لتحاشي آثار الصدام بین األمم  -
 تطویر الفكر اإلسالمي  -
  ٢و ١ -

 
التشاور والتفاعل الثقافي بین الشعوب، والقدرة على التكیف مع  -٤٥٥

 : األفكار المخالفة والتعامل مع جمیع اآلراء الثقافیة والدینیة والسیاسیة
 ل الحضارات قتا -
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 حوار الحضارات -
 صراع األمم  -
 كل ما سبق  -

 
 :من أھداف الحوار الحضاري  -٤٥٦
 التعارف  -
 التواصل  -
 التفاعل واالحتكاك الحضاري -
 كل ما سبق  -

 
 :من مجاالت الحوار الحضري  -٤٥٧
 المجال الدیني -
  المجال السیاسي -
  المجال االقتصادي -
  المجال العلمي والفكري -

 
 : الحوار بین اإلسالم وباقي الدیاناتیتجلى في ..........  المجال  -٤٥٨
 الدیني  -
 التصوفي  -
 االقتصادي  -
 السیاسي  -

 
 : الحوار بین مختلف التیارات السیاسیة........... المجال  -٤٥٩
 الدیني  -
 االقتصادي  -
 العلمي و الفكري  -
 السیاسي  -

 
التعاون االقتصادي بین الدول في مختلف األنشطة ....... المجال  -٤٦٠

 : االقتصادیة
 السیاسي  -
 االقتصادي  -
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 التربوي  -
 العلمي  -

 
 : یتجلى في التبادل المعرفي وتبادل األفكار ..........المجال  -٤٦١
 االقتصادي  -
 االنساني  -
 العلمي الفكري  -
 كل ما سبق  -

 
 :من أھم شروط الحوار الحضاري  -٤٦٢
 االعتراف باآلخر  -
 التبادل الحضاري  -
 التجدد و التعدد  -
 الثقافة  -

 
شعوبًا -األمر الصریح بأن سبب اختالف الخلق في القرآن الكریم  -٤٦٣

 : ھو تیسیر التعارف بینھم -وقبائل
 )إنا شانئك ھو األبتر ( -
 )إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ( -
یا أیھا الناس إّنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل (  -

 )لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا علیٌم خبیر
 كل ما سبق  -

 
یقتضي تقاربًا بین المتعارفین، وتسلیمًا متبادًال باختالف كل  ........ -٤٦٤

 :منھما عن اآلخر 
 الحوار  -
 التعارف  -
 الجدل  -
 كل ما سبق  -

 
 : الشرط األول من شروط نجاح حوار الحضارات  -٤٦٥
 االعتراف باآلخر  -
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 التبادل الحضاري  -
 التجدد و التعدد  -
 الثقافة  -

 
 :رط األول للحوار الحضارات موقف المسلمون من الش -٤٦٦
 تحقیق معنى التبادل  -
 مسلمین بھذا الشرط  -
 یطلبون من األمم األخرى الموافقة علیھ  -
  ٣و  ٢ -

 
 : وھي جمع فعل .......الحوار في اللغة العربیة على صیغة  -٤٦٧
 فعول  -
 فعالن  -
 فعال  -
 فعالء  -

 
 :أي أنھ  الحوار في اللغة العربیة على صیغة فعال -٤٦٨
 واحدیتحقق بفعل طرف  -
 بأفعال أطراف متعددینیتحقق  -
 كالھما  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
قیمة الحوار بین األمم تبدو في تعرف أبناء كل منھا على األخرى  -٤٦٩

 : كما یراھا
 أعین الغرباء  -
 أعین المستشرقین  -
 أعین المستغربین  -
 أعین أصحابھا  -

 
من شروط نجاح حوار الحضارات واستمراره أن یكون محوره  -٤٧٠

 : التي تعبر عنھا الحضارات المختلفة .........
 الدین  -
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 الثقافة  -
 اللغة  -
 كل ما سبق  -

 
 :تتمثل الثقافة في النشاط  -٤٧١
 البشري  -
 االقتصادي  -
 العلمي  -
 النفسي  -

 
تستبعد من  من ضروریات شرط الثقافة في حوار الحضارات أن -٤٧٢

 :الحوار بین الحضارات موضوعات 
  العالقات السیاسیة -
  التبادل االقتصادي -
 .االختالف الدیني -
 كل ما سبق  -

  
  

   ٩محاضرة 

 

احتلت ظاھرة اإلرھاب  في الوقت الحاضر موقع الصدارة من اھتمام   -٤٧٣
 : الباحثین نظرا

 سرعة عالجھا  -
 التساع دائرتھا ، وانتشارھا في معظم أنحاء العالم   -
 قلة الذین یمارسونھا  -
 قلة نطاق من تسبب لھم ظاھرة اإلرھاب ضرر ما  -

 
 :انتشار اإلرھاب و اتساع دائرتھ في العالم إلى اقتضى  -٤٧٤
 للتقلیل من شأنھا  -
 للتوفیر المتطلبات التي تساعد على قیامھا  -
 للتعرف على أسبابھا ووسائل عالجھا -
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 كل ما سبق  -
 

الدول األعضاء فیھا بالبحث عن  حلول عادلة ............... أوصت  -٤٧٥
 : العنف وسلیمة تسمح بإزالة األسباب المؤدیة إلى أعمال

 جامعة الدول العربیة  -
 رابطة العالم اإلسالمیة  -
 عصبة األمم  -
 الجمعیة العامة لألمم المتحدة -

 
 :اإلرھاب في اللغة  -٤٧٦
 الخوف والفزع -
 الخوف و القلق المتناھي  -
 كل فعل من أفعال العنف -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :ألول مرة في اللغة ) Terreur(ظھرت كلمة رعب  -٤٧٧
 العربیة  -
 الفرنسیة  -
 الالتینیة  -
 اإلنجلیزیة  -

 
 :ثم  ألول مرة في اللغة الفرنسیة) Terreur(ظھرت كلمة رعب  -٤٧٨
 العربیة  -
 الفرنسیة  -
 الالتینیة  -
 اإلنجلیزیة  -

 
 :تعني  )Terreor(كلمة  -٤٧٩
 الخوف والفزع -
 الخوف و القلق المتناھي  -
 كل فعل من أفعال العنف -
 ال شيء مما ذكر  -
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 : نظرا لإلرھاب یصعب وضع تعریف جامع مانع  -٤٨٠
 دول والمجتمعات إلى ھذه الظاھرة الختالف نظرة ال -
 ظاھرة اإلرھاب  تشعب -
 وأھدافھ اإلرھاب تنوع بواعث  -
 كل ما سبق  -

 
كل فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ أیا كانت بواعثھ أو أغراضھ  -٤٨١

یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ویھدف إلى إلقاء الرعب 
ترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم بین الناس أو 

للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو 
الخاصة أو احتاللھا أو االستیالء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة 

 : للخطر
 التغریب  -
 اإلرھاب  -
 االستشراق  -
 التنصیر  -

 
التھدید بھ أیا كانت بواعثھ أو أغراضھ  كل فعل من أفعال العنف أو -٤٨٢

یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ویھدف إلى إلقاء الرعب 
بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم 

للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو 
ستیالء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة الخاصة أو احتاللھا أو اال

 :لإلرھاب .......تعریف ،  للخطر
 جمعیة األمم المتحدة  -
 مجلس وزراء الداخلیة العرب -
 المجمع الفقھي في مكة  -
 مختار الصحاح  -

 
العدوان الذي یمارسھ أفراد أو جماعات أو دول بغیا على اإلنسان  -٤٨٣

صنوف التخویف واألذى  في دینھ وعقلھ ودمھ ومالھ وعرضھ ، ویشمل
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والتھدید والقتل بغیر حق وما یتصل بصور الحرابة وإخافة السبیل وقطع 
 : الطریق وكل أفعال العنف أو التھدید

 التغریب  -
 اإلرھاب  -
 االستشراق  -
 التنصیر  -

 
العدوان الذي یمارسھ أفراد أو جماعات أو دول بغیا على اإلنسان  -٤٨٤

ویشمل صنوف التخویف واألذى في دینھ وعقلھ ودمھ ومالھ وعرضھ ، 
والتھدید والقتل بغیر حق وما یتصل بصور الحرابة وإخافة السبیل وقطع 

 :لإلرھاب .......... تعریف ،  الطریق وكل أفعال العنف أو التھدید
 جمعیة األمم المتحدة  -
 مجلس وزراء الداخلیة العرب -
 المجمع الفقھي في مكة  -
 مختار الصحاح  -

 
باإلقدام على قتل النفس البریئة حین استباح  ظاھرة قدیمة ابتدأت -٤٨٥

 : قابیل قتل أخیھ ھابیل
 التغریب  -
 اإلرھاب  -
 االستشراق  -
 التنصیر  -

 
 :یعتبر اإلرھاب ظاھرة  -٤٨٦
 حدیثة  -
 حیادیة  -
 قدیمة  -
 متزنة  -

 
یمكن عد اإلرھاب المتمثل في قتل األبریاء واالعتداء على الممتلكات  -٤٨٧

 : من قبیل وتدمیر المنجزات اإلنسانیة والحضاریة
 التطرف العملي -
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 التطرف الدیني  -
 اإلرھاب الجماعي  -
 الحرابة  -

 
 :كان متفشیا في  قدیمًاالغلو أو التطرف الدیني  -٤٨٨
 النصارى  -
 بني اسرائیل  -
 بوذا  -
 كل ما سبق  -

 
مارسھ  الغلو أو التطرف الدیني الذي كان متفشیا في بني إسرائیل -٤٨٩

 :الیھود ضد 
 المسلمین  -
 الیھود  -
 النصارى  -
 اإلسماعیلیین  -

 
على أیدي  ..........في المجتمعات الرومانیة القدیمة شھدت  -٤٩٠

 : األباطرة الرومان إرھابا قاسیا بسبب مصادرة حریة التدین
 اإلسالم  -
 النصرانیة  -
 الیھودیة  -
 البوذیة  -

 
 :من أبرز مظاھر اإلرھاب الروماني  -٤٩١
 إحراق االمبراطور نیرون مدینة روما  -
 إحراق االمبرطورة تیودر لطائفة البروتستانت  -
 قتل الصلیبیبن للمسلمین  -
 كل ما سبق  -

 
مارست الكنیسة أسلوب اإلرھاب الدیني مع مخالفیھا في عھد  -٤٩٢

 : األمبراطور الروماني 
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 االسكندر المقدوني  -
 قسطنطین   -
 أوغستین  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
أحرقت الملكة تیودورمائتین وثالثة وثمانین  ................في  -٤٩٣

 : شخصا ألنھم ینتمون لطائفة البروتستانت
 بریطانیا  -
 فرنسا  -
 روما  -
 ایرلندا  -

 
في بریطانیا أحرقت الملكة تیودورمائتین وثالثة وثمانین شخصا  -٤٩٤

 :ألنھم ینتمون لطائفة 
 الكاثولیك  -
 االرثوذكس  -
 البروتستانت  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : )األلبیین ( ذبح ملیون شخص من في فرنسا  -٤٩٥
 بریطانیا  -
 فرنسا  -
 روما  -
 ایرلندا  -

 
 :مورس اإلرھاب في أمریكا ضد  -٤٩٦
 البیض  -
 الھنود الحمر  -
 الملونین السود -
  ٣و  ٢ -
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م أبشع أنواع العنف واإلرھاب ١٥في القرن .................ارتكب  -٤٩٧
 : ضد الشعوب المستعمرة

 األمریكان  -
 اإلنجلیز  -
 الھولندیون  -
 البرتغالیون واألسبان -

 
العنف و اإلرھاب  الھولندیون والبریطانیون واإلیطالیون ......... -٤٩٨

 :ضد الشعوب التي استعمرتھا 
 مارس  -
 لم یمارس  -
 حارب  -
 الشيء مما سبق  -

 
 حربي اإلبادة العالمیتین األولى والثانیة التي قادتھا  -٤٩٩

 : وذھب ضحیتھا المالیین من البشر..............
 بریطانیا  -
 فرنسا  -
 الیابان  -
 أمریكا -

 
 :أبشع صورة لحرب اإلبادة في الحرب العالمیة األولى و الثانیة  -٥٠٠
إلقاء الوالیات المتحدة األمریكیة القنبلة الذریة على مدینتي ھیروشیما  -

 ونجزاكي الیابانیتین
 الھجوم النازي على دول أوربا  -
 ویالت الحرب على دول شرق أوربا  -
  كل ما سبق -

 
 :القومیة المتطرفة في ) لوبن ( ظھرت حركة  -٥٠١
 روسیا  -
 فرنسا  -
 الدانمارك  -
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 إیطالیا  -
 

 :في  اإلرھابي  ظھر التیار النازي  -٥٠٢
 استرالیا  -
 السعودیة  -
 ألمانیا  -
 رومانیا  -

 
األسبانیة التي تسببت في قتل مئات )  ........( ظھرت حركة   -٥٠٣

 : األبریاء من المواطنین والسیاح ، وإتالف ما قیمتھ مالیین الدوالرات
 النازیة  -
 الباسك  -
 الصھیونیة  -
 القشتلیة  -

 
م لسلسلة من األعمال اإلرھابیة ١٩٧٠تعرضت بریطانیا منذ عام  -٥٠٤

 : الخطیرة من جانب
 الجیش األحمر  -
 جیش ایرلندا  -
  جیش النازیین -
 جیش روسیا البیضاء  -

 
وحید ألمانیا في ألمانیا على أعقاب ت ........... ظھرت جماعات  -٥٠٥

 : وزیادة حجم البطالة
 النازیین  -
 الصھیونیین  -
 الیمین المتطرف  -
 الیسار المتطرف  -

 
 :من األنشطة اإلرھابیة التي ظھرت في ألمانیا  -٥٠٦
 النازیین  -
 الجیش األحمر األلماني  -
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 )ماینھوف  اندریاس بادر( مجموعة  -
 كل ما ذكر  -

  
 : ظھرت األنشطة اإلرھابیة لألجنحة العسكریة الیساریة في كل من  -٥٠٧
 فرنسا  -
 بلجیكا  -
 روسیا  -
  ٢و  ١ -

  
 :في الفیالق الحمراء ظھرت  -٥٠٨
 لبنان  -
 دمشق  -
 إیطالیا  -
 الیونان  -

 
 :في  )مافیا یكوزا ( ، و) حقیقة أوم العلیا ( ظھرت منظمة  -٥٠٩
 مصر  -
 سویسرا  -
 الیابان  -
 روسیا  -

 
 :ظھرت المنظمات اإلرھابیة في أمریكا مثل  -٥١٠
 كوكلوكس كالن -
 النازیة  -
 حقیقة أوم العلیا -
 مافیا یكوزا  -

 
م الذي راح ١٩٩٥ینسب لھا حادث المركز التجاري بأكالھوما عام  -٥١١

 : جریح ٤٠٠مدنیا  و١٨٦ضحیتھ 
 كوكلوكس كالن -
 النازیة  -
 حقیقة أوم العلیا -
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 مافیا یكوزا  -
 

حادث المركز التجاري بأكالھوما عام بعمل ............... قام  -٥١٢
 : جریح ٤٠٠مدنیا  و١٨٦م الذي راح ضحیتھ ١٩٩٥

 أسامة بن الدن  -
 صموئیل  -
 مافیا یكوزا -
 تیموثي ماك فاي -

 
سبتمبر لحوادث  ١١تعرضت الوالیات المتحدة األمریكیة في  -٥١٣

 :اختطاف طائرات أدت إلى 
 ویورك دمیر المركز التجاري في نیت -
  ھدم جانب من وزارة الدفاع األمریكیة في واشنطن -
 كالھما صحیح  -
 ال شيء مما ذكر صحیح  -

 
تطورت ظاھرة اإلرھاب في الوقت الحاضر لتظھر في أشكال مختلفة  -٥١٤

 : ومتنوعة مثل
 اختطاف الطائرات  -
 نسف المباني والجسور  -
 تدمیر المنشآت الحضاریة -
 كل ما سبق  -

 
 :ظاھرة اإلرھاب  -٥١٥
 لم تسلم منھا دولة أو مجتمع  -
 ال ترتبط بدین من األدیان  -
 بشعب من الشعوب،ال بطبقة اجتماعیة معینة ترتبط ال -
 كل ما سبق  -

 
یحدث غالبا كمسلك تنفیذي لمعتقد خاطئ، أو مسلك انتقامي، أو  -٥١٦

بسبب وازع عدواني یصدر عن نفس خبیثة ملئت حقدا وكراھیة لآلخرین 
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فساد في األرض، وغذاھا الجھل والفقر وطبعت على حب التدمیر واإل
 : واإلحباط النفسي

 اإلرھاب  -
 االستشراق  -
 التغریب  -
 كل ما سبق  -

 
أكثر من غیرھا لحوادث القتل واإلبادة  .........تعرضت الشعوب  -٥١٧

 : الجماعیة
 األمریكیة  -
 اإلسالمیة  -
 األوربیة  -
 الیھودیة  -

 
 :من أنواع اإلرھاب الذي تعرض لھ المسلمون  -٥١٨
 الحروب الصلیبیة في مصر و الشام  -
 محاكم التفتیش في األندلس  -
 الحركات االستعماریة  -
 كل ما سبق  -

 
تعرض المسلمون في األندلس أللوان من التعذیب والتنكیل واإلبادة  -٥١٩

التي سیقوا  ..............م عن طریق ١٦١٠-١٦٠٩الجسدیة خالل عامي 
 :ھا في قشتالة وأشبیلیة وغرناطة إلی
 محاكم التفتیش  -
 التعزیر  -
 اإلعدام الجماعي  -
 كل ما سبق  -

 
من الشعوب اإلسالمیة التي الزالت تتجر ویالت اإلرھاب و  -٥٢٠

 :اإلضطھاد 
 فلسطین وكشمیر  -
 الفلبین  -
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 العراق وأفغانستان -
 كل ما سبق  -

 
 : في األدیان والقوانین ........اإلرھاب  -٥٢١
 مقبول  -
 مباح  -
 مرفوض  -
 سنة  -

 
 :وعده نوعا من الظلم    التطرف بكل أشكالھ  ........نبذ  -٥٢٢
 اإلسالم  -
 العلمانیة  -
 االستشراق  -
 كل ما سبق  -

 
 :بین اإلسالم أن مصیر الغالي  -٥٢٣
 التعزیر  -
 الھالك واالنقطاع   -
 الجلد  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : اعتبر اإلسالم التطرف العملي نوعا من  -٥٢٤
 المحاربة هللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم  -
 األرض اإلفساد في -
 یستحق فاعلھ أشد العقوبات وأقساھا إثم -
 كل ما سبق  -

 
دین یمتلك صیغة وفاق إنساني عالمي، یملكھا منھجا،  ............. -٥٢٥

 : ویملكھا سیرة وتاریخا وحضارة
 النصرانیة  -
 الھندوسیة  -
 اإلسالم  -
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 البوذیة  -
 

یحقق اإلسالم الوفاق اإلنساني العالمي من خالل مبادئ عادلة من  -٥٢٦
 :أھمھا 

 السماحة  -
 رحابة المبادئ -
 التعایش السلمي  -
 كل ما سبق  -

 
 : التطرف أو اإلرھاب ینشأ أو یرتكب لدوافع -٥٢٧
 سیاسیة  -
 اقتصادیة  -
 اجتماعیة -
 كل ما سبق  -

 
 :دوافع اإلرھاب من المھد .........قام اإلسالم  -٥٢٨
 تنمیة  -
 عالج -
 أوجد  -
 السماح -

 
جمیع الدساتیر الحدیثة في معالجة ظاھرة التطرف  .........سبق  -٥٢٩

 : ومكافحة اإلرھاب والعنف
 اإلسالم  -
 الدستور الفرنسي  -
 الدستور الھندي  -
 الدستور البریطاني  -

 
سبق اإلسالم جمیع الدساتیر الحدیثة في معالجة ظاھرة التطرف  -٥٣٠

 :و ذلك عن طریق  ومكافحة اإلرھاب والعنف
 أخیھ اإلنسان منع اإلسالم بغي اإلنسان على -
 اإلنسانكل عمل یلحق الظلم باإلسالم  حرم  -
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 على الذین یؤذون الناس في أرجاء األرضاإلسالم شنع  -
 كل ما سبق  -

 
 : بغي اإلنسان على أخیھ اإلنسان اإلسالم ........ -٥٣١
 أباح  -
 منع  -
 أوجد  -
 كرم  -

 
 :باإلنسان  كل عمل یلحق الظلم اإلسالم   ........ -٥٣٢
 أباح  -
 حلل  -
 حرم  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :على القتل الخطأ ........... أوجب اإلسالم  -٥٣٣
 الدیة  -
 الكفارة  -
 اإلعدام  -
 التعزیر  -

 
یقیم اإلسالم عالقة المسلم بالمخالف لھ في الدین من أھل الكتاب  -٥٣٤

 :وغیرھم على أساس 
 التعامل بالبر والقسط  -
 العتراف لھ بالحقوق المدنیة  -
 العیش في دیار المسلمین بأمان -
 كل ما سبق  -

 
 : في مقدمة الدول التي أعلنت حربھا على اإلرھاب ..........تعد  -٥٣٥
 أفغانستان  -
 كولومبیا  -
 السعودیة  -
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 كوبا  -
 

 :االستراتیجیة العربیة لمكافحة اإلرھاب التي أقرھا  -٥٣٦
 األمم المتحدة  -
 مجلس وزراء الداخلیة العرب -
 رابطة العالم اإلسالمي  -
 جامعة الدول العربیة  -

 
 : إقرار االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھابالھدف من  -٥٣٧
 تعزیز التعاون لمنع اإلرھاب  -
 وإزالة أسبابھ  ة اإلرھابمكافح -
 التعاون مع الدول والمنظمات الدولیة -
 كل ما سبق  -

 
 اإلرھاب ألحقت ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة -٥٣٨

 : بجریمة
 الحرابة واإلفساد -
 القتل  -
 الزنا  -
 الموبقات  -

 
 اإلرھاب ألحقت ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة -٥٣٩

و یتمثل ذلك  بجریمة الحرابة واإلفساد التي توعد اهللا فاعلھا بعقوبة زاجرة
 :في 

 اعتبار قتل الغیلة نوعا من الحرابة  -
اعتبار التفجیر واالختطاف وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة  -

ر الطائرات أو والجسور واألنفاق ، وتفجیوالخاصة ، ونسف المساكن 
  خطفھا من الحرابة 

اعتبار حوادث التفجیر التي حدثت في بعض المدن العربیة ، وما حصل   -
بسببھا من قتل وتدمیر وترویع وإصابات لكثیر من الناس من المسلمین 

  وغیرھم من اإلفساد 
 كل ما سبق  -
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   ١٠محاضرة 
  
  
 
النزعات االجتماعیة التي ربطت القومیة والعنصریة من أھم  -٥٤٠

 : اإلنسان منذ القدم بجماعتھ
 الدین  -
 النسب  -
 القومیة و العنصریة  -
 كل ما سبق  -

 
 : من أشد النزعات التي أثارت الكراھیة والبغضاء بین الناس -٥٤١
 الدین  -
 النسب  -
 القومیة و العنصریة  -
 كل ما سبق  -

 
 :من مساوئ القومیة و العنصریة أنھا  -٥٤٢
 اإلنسان وصادرت كرامتھ وحریتھأھدرت حقوق  -
  حرمت اإلنسان من العالقات اإلنسانیة الكریمة القائمة على المساواة   -
  منعت العدل والتعاون  -
  كل ما سبق  -

 
 :القومیة في اللغة  -٥٤٣
    الجماعة من الناس  -
 األصل والحسب -
 تعصب المرء أو الجماعة للجنس -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :القومیة في االصطالح  -٥٤٤
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لدى جماعة باالنتماء إلى آصرة القوم أو العنصر،  شعور قوي -
واالعتزاز بھا، ینشأ عنھ والء وارتباط یتحكم في عقول أفراد ھذه 

 الجماعة وسلوكھم
 الدعوة الى دین النصرانیة  -
 الدعوة إلى كل ما ھو خیر و صالح  -
 األصل و الحسب  -

 
 :العنصریة في اللغة  -٥٤٥
    الجماعة من الناس  -
 األصل والحسب -
 المرء أو الجماعة للجنس تعصب -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :العصبیة في اللغة  -٥٤٦
    الجماعة من الناس  -
 األصل والحسب -
 تعصب المرء أو الجماعة للجنس -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :لقب الرومان الشعوب الخاضعة لھم بـ  -٥٤٧
 البرابرة  -
 اإلندیز  -
 الھنود الحمر  -
 الیونان  -

 
 متفاوتة في الحقوق المدنیةیقسمون المجتمع إلى طبقات اجتماعیة  -٥٤٨
: 
 الیونانیین  -
 الھنود  -
 المصریون  -
 الرومان  -
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 : أقسام  ثالثة یقسم المجتمع الیوناني إلى -٥٤٩
 سكان مدینتي أثینا وإسبارطة -
 الموالي  -
 الرقیق  -
 كل ما سبق  -

 
 :في المجتمع الیوناني لھم جمیع الحقوق المدنیة ..........  -٥٥٠
 سكان مدینتي أثینا وإسبارطة -
 الموالي  -
 الرقیق  -
 كل ما سبق  -

 
 :في المجتمع الیوناني محرومون من الحقوق المدنیة ..........  -٥٥١
 سكان مدینتي أثینا وإسبارطة -
 الموالي  -
 الرقیق  -
 كل ما سبق  -

 
كانوا یعتقدون أنھم وحدھم كاملو اإلنسانیة ، زودوا  ............. -٥٥٢

 : بقوى العقل واإلرادة على حین خلقت الشعوب األخرى ناقصة اإلنسانیة
 الیونانیین  -
 الرومان  -
 الھنود  -
 الفرس  -

 
 : رأوا أنھم أرقى أھل األرض عنصرا -٥٥٣
 الیونانیین  -
 الرومان  -
 الھنود  -
 الفرس  -
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الروماني ، وأن الشعوب كان مبدؤھم یقوم على تقدیس الشعب  -٥٥٤
 : األخرى ال تستحق أن تحكم نفسھا بنفسھا

 الیونانیین  -
 الرومان  -
 الھنود  -
 الفرس  -

 
 : أنھ یجري في عروقھم دم إلھي ...........اعتقد األكاسرة  -٥٥٥
 الیونانیین  -
 الرومان  -
 الھنود  -
 ملوك الفرس  -

 
كان المجتمع الفارسي طبقیا یصنف الناس على أساس النسب  -٥٥٦

 : والحرف
 المصري  -
 الھندي  -
 الفارسي  -
 الروماني  -

 
آالف السنین لنظام اجتماعي لم یعرف  ..........خضع المجتمع  -٥٥٧

 : التاریخ أشد قسوة منھ على اإلنسان
 المصري  -
 الھندي  -
 الفارسي  -
 الروماني  -

 
 :على قاعدة المحافظة على الساللة  ........یرتكز المجتمع  -٥٥٨
 المصري  -
 الھندي  -
 الفارسي  -
 الروماني  -
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 :طبقات .......... قسم المجتمع الھندي إلى  -٥٥٩
 ست  -
 أربع  -
 ثالث  -
 خمس  -

 
في  طبقة الكھنة ورجال الدین ، ویعتقد أنھم خلقوا من فم اإللھ -٥٦٠

 :المجتمع الھندي 
 البراھما  -
 الشودر  -
 الكشتر  -
 الویش  -

 
في  الجند ورجال الحرب ، ویعتقد أنھم خلقوا من ساعد اإللھ -٥٦١

 :المجتمع الھندي 
 البراھما  -
 الشودر  -
 الكشتر  -
 الویش  -

 
 أھل الصناعة والتجارة والزراعة ، ویعتقد أنھم خلقوا من فخذ اإللھ -٥٦٢

 :في المجتمع الھندي 
 البراھما  -
 الشودر  -
 الكشتر  -
 الویش  -

 
الطبقة الدنیا ، یعملون في خدمة الطبقات السابقة ، ویعتقد أنھم  -٥٦٣

 :في المجتمع الھندي  خلقوا من قدم اإللھ
 البراھما  -
 در الشو -
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 الكشتر  -
 الویش  -

 
 :وضع النظام القدیم في المجتمع الھندي  -٥٦٤
 اإلنجیل  -
 التوراة  -
 القرآن  -
 الكتب الھندوسیة  -

 
أنھم شعب اهللا المختار وأنھم أبناء اهللا وأحباؤه  .........زعم  -٥٦٥

 : یشبھون المالئكة و ما عداھم من البشر حیوانات 
 الرومان  -
 الیھود -
 اإلنجلیز  -
 الفرس  -

 
 :الیھود الجوییم یطلق علیھم  -٥٦٦
 المتعلمین  -
 النصارى  -
 المسلمین  -
 األمیین  -

 
الكتاب المقدس في النصرانیة رسم صورة عریضة لحدود طاعة ما  -٥٦٧

 : لھ......... و ھذا یدل على یعرف بالعبید لسادتھم واستجالب رضاھم
 النظرة الطبقیة  -
 نظرة التسامح  -
 نظرة الترھیب  -
 كل ما سبق  -

 
 :النصرانیة اصطبغت بصبغة  -٥٦٨
 الھنود  -
 العجم  -
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 الصینیون  -
 الرومان  -

  
 :على أن الیھود شعب اهللا المختار ..........وافق البروتوكول  -٥٦٩
- ١٢ 
- ١١ 
- ١٣ 
- ٥٦ 

 
 : عرف العرب في الجاھلیة فكرة القومیة باسم -٥٧٠
 الطبقیة  -
 العنصریة  -
 القومیة  -
 الحیادیة  -

 
فیھا العرب في  ھي الوحدة السیاسیة واالجتماعیة التي یعیش.... -٥٧١

 :الجاھلیة 
 الدولة  -
 الطبقة  -
 القبیلة أو العشیرة -
 المنظمة  -

 
 :لم تكتمل النفوذ القومیة في أوربا إلى بعد  -٥٧٢
 الحمالت الصلیبیة  -
 الحرب العالمیة األولى  -
 الكنیسة الكاثولكیة نفوذھاان فقد -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :فقدت الكنیسة الكاثولكیة نفوذھا على إثر قیام  -٥٧٣
 ارتن لوثر اإلصالحیة حركة م -
  ظھور الكنیسة البروتستانتیة المتحررة -
 كالھما صحیح  -
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 كالھما خطأ -
 

في ............ على أساس المصالح في أوربا تشكلت فكرة القومیة  -٥٧٤
 : تشریعھا السیاسي واالقتصادي واالجتماعي

 االجتماعیة  -
 الدینیة  -
 القومیة  -
 كل ما ذكر  -

 
 :من آثار العنصریة البغیضة  -٥٧٥
 وداستعالء الجنس األبیض على األس -
 لف العلمي والفقر واإلھمال حالة التخ  -
  انتشار األوبئة واألمراض الفتاكة -
  كل ما سبق  -

 
 :العصبیة  في اللغة  -٥٧٦
 المحاماة والمدافعة عمن یلزمك أمره ، وتلزمھ لغرض -
 اجتمعوا حولھ -
رابطة استعالء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمایز بین  -

 الناس على أساس اللون أو النسب أو الثروة أو الجاه 
تؤدي إلى إھدار كرامة المخالف والزرایة بھ وسلبھ حقوقھ اإلنسانیة أو  -

 بعضھا
 

 :العصبیة  في االصطالح  -٥٧٧
 المحاماة والمدافعة عمن یلزمك أمره ، وتلزمھ لغرض -
 اجتمعوا حولھ -
رابطة استعالء تقوم على التعصب الطبقي والعنصري والتمایز بین  -

 الناس على أساس اللون أو النسب أو الثروة أو الجاه 
تؤدي إلى إھدار كرامة المخالف والزرایة بھ وسلبھ حقوقھ اإلنسانیة أو  -

 بعضھا
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تقوم على أساس افتراض وجود دم أزرق نبیل، وآخر دم أحمر  -٥٧٨
 : لى تقسیم الناس إلى أقسام حسب لون بشرتھموضیع، وع

 عصبیة الطبقة  -
 عصبیة اللون  -
 عصبیة القوم -
 عصبیة العنصر  -

 
عندما یسود في مجتمع ما منطق احتقار اإلنسان على أساس لونھ ،  -٥٧٩

 :فإن ذلك یدل على  ویتم تصنیف أفراده في طبقات متفاوتة
 وعي المجتمع  -
 ثقافة المجتمع -
 جھل المجتمع  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 ) :روح القوانین (لھ كتاب  -٥٨٠
 شارل  -
 زویمر  -
 شارل دي مونتیسكیو -
 لورنس العرب  -

 
وما شعوب أفریقیة إال جماعات سوداء البشرة ، من أخمص القدم ( -٥٨١

 :القائل ..)  إلى قمة الرأس،
 شارل  -
 زویمر  -
 شارل دي مونتیسكیو -
 لورنس العرب  -

 
 : المراتب والمنازلالتقارب في تقوم على أساس ...........  -٥٨٢
 عصبیة اللون  -
 عصبیة الطبقة  -
  المادةعصبیة  -
 عصبیة القوم و العنصر  -
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تفضیل قومیة على غیرھا، وعنصر تقوم على أساس .............  -٥٨٣

 : من العناصر البشریة على آخر
 عصبیة اللون  -
 عصبیة الطبقة  -
 عصبیة األم  -
 عصبیة القوم و العنصر  -

 
قبل اإلسالم تفرض لنفسھا مرتبة خاصة وحقوقا وتقالید  .......... -٥٨٤

 :محددة خالف سائر العرب
 قریش  -
 الرومان  -
 البربر  -
 كل ما سبق  -

 
 :لطبقات على اعتبار النسب والحرف ت افاوتت ........في المجتمع  -٥٨٥
 الھندي  -
 الصیني  -
 الفارسي  -
 الیوناني  -

 
 :في للمجتمع تمایزت في الھند الطبقات األربع     -٥٨٦
 النسب  -
 الوظائف  -
 اللون  -
 المسكن  -

 
رجال الدین  و النبالء  منإلى طبقات  ............انقسم المجتمع ،   -٥٨٧
 : العامة  الذین ھم غالب الشعب و
 الھندي  -
 الروماني  -
 الیوناني  -
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 النیبالي  -
 

 عن النزعة العنصریة التي حكمت المجتمع الیوناني) أرسطو(عبر  -٥٨٨
: 
 افالطون  -
 ارسطو  -
 فرنسیس  -
 بطرس الراھب  -

 
الفكر االستعماري مع النزعة العنصریة التي تزعم تفوق یتفق  -٥٨٩

 : في الصفات العقلیة والروحیة ............الجنس 
 العربي  -
 التركي  -
 اآلري  -
 الفینیقي  -

 
النبع األوحد للحضارة، وإلى  ..........العرق  أنیعتقد االستعمار  -٥٩٠

ھذا الجنس ینحدر المفكرون والمخترعون والعلماء الذین حملوا مشعل 
 : الحضارة

 العربي  -
 التركي  -
 اآلري  -
 الفینیقي  -

 
 :من المؤلفات التي دعمت خصوصیة العرق اآلري  -٥٩١
 )عدم المساواة بین األجناس للكونت جوزیف جوبینو( -
 )تاریخ اللغات السامیة ألرنست رنان(  -
 )الحضارة الحدیثة ( -
 )لقومیة العربیة ( -

 
 : أن الجنس السامي دون الجنس اآلري ھذا الكتاب قرر في -٥٩٢
 )عدم المساواة بین األجناس للكونت جوزیف جوبینو( -
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 )تاریخ اللغات السامیة ألرنست رنان(  -
 )الحضارة الحدیثة ( -
 )لقومیة العربیة ( -

 
 ما أطیبك من بلد ، وأحبك إلي، ولوال أن(یقول النبي في حب مكة  -٥٩٣

 :و في ھذا داللة على )قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك
 یرفض اإلسالم جمیع أنواع العصبیات  -
 ال یرفض اإلسالم العصبیة القائمة على الحق -
 یرفض اإلسالم العنصریة  -
 یرفض اإلسالم التغریب  -

 
فخیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم تجدون الناس معادن ، (  -٥٩٤

 :داللة على  )إذا فقھوا 
 ال یتنكر اإلسالم األنساب -
 یحرم اإلسالم التفاخر باألنساب  -
 یجعل المقیاس بین الناس بالتقوى  -
  ٣و  ٢ -

 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل یاأیھا ( -٥٩٥

 )مھم: (داللة على  )لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا علیم خبیر
 ال یتنكر اإلسالم األنساب -
 یحرم اإلسالم التفاخر باألنساب  -
 یجعل المقیاس بین الناس بالتقوى  -
  ٣و  ٢ -

 
 : عن قومھ إذا كانوا على حقمحاماة اإلنسان ...........العصبیة  -٥٩٦
 اآلریة  -
 الممدوحة  -
 المذمومة  -
 المتوسطة  -
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كانت معروفة في الجاھلیة، تقوم على الفخر ..........العصبیة  -٥٩٧
 : باألنساب، وَعدِّ مآثر اآلباء

 اآلریة  -
 الممدوحة  -
 المذمومة  -
 المتوسطة  -

 
 : وصف القرآن العصبیة المذمومة بـ  -٥٩٨
 العصبیة األولى  -
 العصبیة الجاھلیة  -
 حمیة الجاھلیة -
 العصبیة الممدوحة  -

 
انصر أخاك ظالمًا أو ( )خیركم المدافع عن عشیرتھ ما لم یأثم( -٥٩٩

 :داللة على العصبیة ) مظلومًا
 اآلریة  -
 الممدوحة  -
 المذمومة  -
 المتوسطة  -

 
(  )أن تعین قومك على الظلم : یا رسول اهللا ما العصبیة؟ قال: قلت( -٦٠٠

 :داللة على الحمیة  )إذ جعل الذین كفروا في قلوبھم الحمیة حمیة الجاھلیة
 اآلریة  -
 الممدوحة  -
 المذمومة  -
 المتوسطة  -

 
 :بسبب ) على الظلم التي تساعد (أبطل اإلسالم العصبیة المذمومة  -٦٠١
 لما فیھا من تكبر على الناس -
 بنخوة القبیلةى الناس استطالة عل -
 مساعدة على الظلم  -
 كل ما سبق  -
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 :اإلسالم العصبیة المذمومة ......... -٦٠٢
 شرع  -
 أباح  -
 أبطل  -
 أوجد  -

 
 :إستبدل اإلسالم العصبیة المذمومة بـ  -٦٠٣
 التقوى  -
 عصبیة االنتصار للحق والعدل واإلخوة في الدین -
 اإلیمان باهللا  -
 اإلنتصار للظالم  -

 
 :جعل اإلسالم معیار التفاضل بین الناس بـ  -٦٠٤
 الجھاد  -
 النسب  -
 العلم النافع -
 العمل الصالح -

 
یرتقي إلیھا كل من كان أھال لھا  .........صارت المكانة المشروعة  -٦٠٥

 : من أھل العلم والعمل مھما كان نسبھ وعنصره ولونھ
 محددة  -
 مشاعة  -
 ممنوعة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : المساواة بین األجناس من مآثر -٦٠٦
 اإلسالم  -
 التغریب  -
 النصرانیة  -
 الیھودیة  -
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 ) :الحضارة في االمتحان (لھ كتاب  -٦٠٧
- Toynbee 
 زویمر  -
 لوید  -
 صموئیل  -

 
إن القضاء على الفوارق الساللیة والعصبیات الجنسیة (القائل أن  -٦٠٨

 ) : والدمویة من أعظم مآثر اإلسالم ومفاخره
- Toynbee 
 زویمر  -
 لوید  -
 صموئیل  -

  

  ١١محاضرة 

  

 : لغة فطریة یتواصل أصحابھا باالكتساب والتعلم -٦٠٩
 اللغة الفرنسیة  -
 اللغة اإلنجلیزیة  -
 لغة األوردو  -
 اللغة العربیة  -

 
 :لغة القرآن الكریم  -٦١٠
 اللغة الفرنسیة  -
 اللغة اإلنجلیزیة  -
 لغة األوردو  -
 اللغة العربیة  -

 
 :العربیة عن بقیة اللغات في یتضح اختالف اللغة  -٦١١
  لھا امتداد تاریخي -
 ترتبط ارتباطًا عضویًا باإلسالم -
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 لھا تراث لغوي ھائل  -
 كل ما سبق  -

 
استمرت منذ األدب الجاھلي حتى أي أنھا ..........اللغة العربیة لھا  -٦١٢

 : كاللغات األخرى" نوعي"اآلن دون أن تتعرض لتغیر 
 امتداد تاریخي  -
 تراث لغوي ھائل  -
 تكریم آلھي  -
 كل ما سبق  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  -٦١٣
 یواجھ العربي صعوبة عندما یراجع تراثھ األدبي  -
 حدثت تغییرات نوعیة في اللغة العربیة  -
 ال یجد العربي المعاصر عناء في االستجابة ألدب العرب القدماء -
 اللغة العربیة لغة حدیثة المولد -

 
 : النواة الثقافیة للعربیة الصحیحة -٦١٤
 الشعر  -
 الحدیث  -
 القرآن  -
 اإلسالم  -

 
واالھتمام بھا في النواحي ة اللغة العربیة البدایة الفعلیة لدراس -٦١٥

 : البحثیة والعلمیة
 عھد الدولة العباسیة  -
 عھد الدولة األیوبیة  -
 عھد ملوك الطوائف  -
 ال یمكن تحدید ھذه الفترة  -

 
 :في عھد  مبكرًااالھتمام بدراسة العربیة بدأ  -٦١٦
 العباسیین  -
 الصحابة  -
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 األمویین  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : مؤسس الدراسة اللغویة عند العرب -٦١٧
 سقراط  -
 ابن نفیس  -
 أبي األسود الدؤلي -
 حسان بن ثابت  -

 
 :من التابعین یعتبر تلمیذ علي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ  -٦١٨
 سقراط  -
 ابن نفیس  -
 أبي األسود الدؤلي -
 حسان بن ثابت  -

 
 : لمن یعرف العربیة أن یتكلم بغیرھا .........كره  -٦١٩
 الشافعي -
  تیمیةابن  -
 أبي األسود الدؤلي -
 حسان بن ثابت  -

 
 : اللسان العربي شعار اإلسالم وأھلھالقائل أن  -٦٢٠
 الشافعي -
 ابن تیمیة  -
 أبي األسود الدؤلي -
 حسان بن ثابت  -

 
 :ومنھم  اعترف كثیر من المستشرقین بأھمیة اللغة العربیة -٦٢١
 جب  -
 بروكلمان -
 ماسینیون -
 لوید  -
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 : ماسینیوناشتھرت كتابات المستشرق الفرنسي  -٦٢٢
 بالحیاد  -
 بالعدل و اإلنصاف  -
 مغرضة غیر منصفة للمسلمین  -
 كل ما سبق  -

 
 :ترجع أھمیة اللغة العربیة إلى أنھا  -٦٢٣
 ذات قدرة كبیرة على تذلیل الصعاب  -
  قوة واضحة في مجابھة الحیاة  -
 تتمتع بقدرة فائقة على استیعاب كل جدید  -
 كل ما سبق  -

 
 :اللغات السامیة ........... تعتبر اللغة العربیة من  -٦٢٤
 أقوى  -
 أضعف  -
 أفشل  -
 أنعم  -

 
  األول دون منازع  .............احتفاظ اللغة العربیة بمقومات اللسان  -٦٢٥
: 
 اآلري  -
 السامي  -
 البربري  -
 المختلط  -

 
 :بمساعدة اللغة العربیة صنعت قانونھا  -٦٢٦
 النظم المحلیة  -
 النظم الغربیة  -
 االستشراق  -
 بنفسھا  -

 



 132 صفحة الفاروق
 

 :تتمیز أصوات اللغة العربیة بأنھا  -٦٢٧
 تستغرق كل جھاز النطق عند اإلنسان وتخرج من مخارج مختلفة -
 صعبة الخروج عن النطق  -
 لیس فیھا بیان أو لحن موسیقي  -
 كل ما ذكر  -

 
 :في اللغة العربیة یكون بـ  والمیم والفاءنطق حروف كالباء  -٦٢٨
 تنطق بالشفتین فقط  -
 تبدأ بالشفتین و تنتھي بالجوف  -
 من طرف اللسان  -
 من الصدر والحلق إلى خارج الفم -

 
في اللغة العربیة یكون بـ ) األلف و الواو و الیاء (المد نطق حروف  -٦٢٩
: 
 تنطق بالشفتین فقط  -
 تبدأ بالشفتین و تنتھي بالجوف  -
 من طرف اللسان  -
 من الصدر والحلق إلى خارج الفم -

 
 :في اللغة العربیة تدل على  طواعیة األلفاظ للداللة على المعاني -٦٣٠
 صعوبتھا  -
 تعقیدھا  -
 مرونتھا  -
 سھولتھا  -

 
 :تتمثل طواعیة اللغة العربیة في  -٦٣١
 الترادف  -
 االشتقاق -
 استیعاب المولد والمعرب والدخیل -
 كل ما سبق  -

 
 :العربیة على تحتوي اللغة  -٦٣٢
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 األسلوب األدبي  -
 األسلوب العلمي  -
 كالھما  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :ما ذكر  ،  الوفاء بمتطلبات العصر بقدرتھا علىالعربیة تتمیز  -٦٣٣
 من عیوب اللغة العربیة  -
 من ممیزات اللغة العربیة  -
 من ما یفرق اللغة العربیة عن غیرھا من اللغات  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :تمثل  على الوفاء بمتطلبات العصرقدرة العربیة  -٦٣٤
 استوعبت التراث العربي واإلسالمي -
 استوعبت ما نقل إلیھا من تراث األمم والشعوب -
 كالھما صحیح  -
 كالھما خطأ -

 
 : اإلنساني ذو الداللة الواسعة ھو..........األسلوب  -٦٣٥
 الجامد  -
 العلمي  -
 األدبي  -
 التاریخي  -

 
 : ذو الداللة المحدودة الصارمة .........األسلوب   -٦٣٦
 الجامد  -
 العلمي  -
 األدبي  -
 التاریخي  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  -٦٣٧
" بدائیون"وإنما یوجد قوم " بدائیة"ال توجد لغة جامدة أو قاصرة أو  -

 أو جامدون
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عدم نمو اللغة لیس القصور في طبیعتھا أو ذاتھا ، وإنما لقصور  -
 وجمود أھلھا

 تظل اللغة جامدة إذا لم یحتج أھلھا للتجدید  -
 كل ما سبق  -

 
 :تعتبر اللغة العربیة لغة  -٦٣٨
 كاملة  -
 جامدة  -
 بدائیة  -
 مندثرة  -

 
 : أوسع اللغات وأدقھا في قواعد النحو والصرف -٦٣٩
 اللغة الفرنسیة  -
 اللغة اإلنجلیزیة  -
 لغة األوردو  -
 اللغة العربیة  -

 
 : أكثر اللغات اختصاصًا باألصوات السامیة -٦٤٠
 اللغة الفرنسیة  -
 اللغة اإلنجلیزیة  -
 لغة األوردو  -
 اللغة العربیة  -

 
 :اشتملت على األصوات جمیعھا  -٦٤١
 اللغة الفرنسیة  -
 اللغة اإلنجلیزیة  -
 لغة األوردو  -
 اللغة العربیة  -

 
 :تتمیز اللغة العربیة بخصائص منھا  -٦٤٢
 اإلعراب  -
 الغنى بالمفردات والتراكیب والمفاھیم  -
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 والدقة والموسیقیةاإلیجاز والشمول  -
 كل ما سبق  -

 
 :من وظائف اللغة العربیة  -٦٤٣
 وسیلة اإلنسان العربي في التفكیر   -
 تحمل مبادئ اإلسالم السلیمة   -
  تعمل على تأصیل العقیدة اإلسالمیة   -
 تعمل على الوحدة العربیة  -
 وسیلة المتعلمین جمیعھم لتعلم سائر المواد األخرى -
 حفظ التراث الثقافي العربي  -
 وظیفة الحضاریة ال -

 
 : أھم وظیفة یمكن أن تقوم بھ العربیة وتؤدیھا خیر تأدیة ھي -٦٤٤
 تعمل على الوحدة العربیة  -
 وسیلة المتعلمین جمیعھم لتعلم سائر المواد األخرى -
 حفظ التراث الثقافي العربي  -
 الوظیفة الحضاریة  -

 
 : من الھویة للدفاع عن األمة   موقع اللغة العربیة في الصدارة -٦٤٥
 الوسط  -
 الصدارة  -
 المؤخرة  -
 لیس لھا موقع  -

 
 :ألنھا  والموت على التدجین اللغة العربیة  استعصت -٦٤٦
 لغة النبي محمد  -
 حفظ الصحابة و التابعین لھا  -
 اللغة الوحیدة للوحي اإللھي الباقي على ظھر األرض -
 كل ما سبق  -

 
لولم تكن اللغة العربیة لغة مدنیة وعمران، ولو لم تكن لغة متسعة ( -٦٤٧

 :القائل ) لما كانت لغة عالمیة .....اآلفاق غنیة بالمفردات و التراكیب،
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 الشافعي  -
 محمد البشیر اإلبراھیمي -
 لورنس العرب  -
 ابن تیمیة  -

 
 : لما وسعت علوم العالم ..........لو لم تكن اللغة العربیة لغة  -٦٤٨
 عالمیة  -
 خاصة  -
 دینیة  -
 حضاریة  -

 
 :یعتبر  لألمةإصالح وضع اللغة في المنظومة المعرفیة  -٦٤٩
 ترفًا فكریًا -
 بناء حضاري متكامل  -
 جزء من مشروع التجدید و اإلصالح  -
  ٣و  ٢ -

 
ھضة لغویة متزامنة مع أن تحصل نھضة حقیقیة بغیر ن............ -٦٥٠

 :المشروع 
 یمكن  -
 ال یمكن  -
 یفضل  -
 یقل  -

   
 :ـ تفعیل الثقافة رھن ب -٦٥١
 كبر المجتمع   -
 تطور اللغة  -
 انحسار اللغة  -
 كل ما سبق  -

 
 : یعكس القیم الثقافیة للمجتمع الذي یتكلمھا اللغة .......  -٦٥٢
 نمو  -
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 اندثار  -
 انعدام  -
 انحسار  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  -٦٥٣
اللغة العربیة لم تكن یوما نافلة في مجال التدافع الحضاري وساحة  -

 الصراع اإلیدیولوجي 
  اللغة العربیة من أھم مواقع الصراع الفكري  -
  اللغة العربیة من أخطر أسلحة اإلحتواء اإلستراتیجي لثقافات الشعوب   -
  كل ما سبق  -

 
التحدي الذي یواجھ الھویة اللغویة في عصر الصدمة العولمیة مرده  -٦٥٤

 :ـ إلى الشعور المبالغ فیھ ب
 تنوع اللغات  -
 أھمیة اللغة األجنبیة  -
 قصور اللغة العربیة  -
 كل ما سبق  -

 
صر مظاھر الصدمة العولمیة في میدان اللغة في العالم حیمكن  -٦٥٥

 : مستویات ........العربي في 
 أربع  -
 خمس  -
 ست  -
 ثالث  -

 
یمكن أن نحصر مظاھر الصدمة العولمیة في میدان اللغة في العالم  -٦٥٦

 :ھي  العربي في ثالث مستویات
 المستوى الشعبي  -
 المستوى التقني  -
 ستوى الخطاب الرسمي  -
 كل ما سبق  -
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 :مظاھر الصدمة العولمیة في المستوى الشعبي للغة من  -٦٥٧
 التداول باإلنجلیزیة في الحیاة الیومیة       -
  كتابة الفتات المحالت التجاریة  -
  كتابة اإلعالنات واإلشھارات             -
  كتابة قوائم الطعام في المطاعم  -

 
 : مركز العلم والمعرفة في عالم الیوم -٦٥٨
 الحروف  -
 األصوات اللغویة  -
 الذخائر الرقمیة -
 كل ما سبق  -

 
الیوم قاعدًة تحتیًة معرفّیًة رقمیًة متعّددَة ..........عدا متلك اللغات ت -٦٥٩

 : الوسائط
 الفرنسیة  -
 التركیة  -
 العربیة  -
 اإلنجلیزیة  -

 
 :للعربیة ........ عیون الكتب العالمیة كثیر من  -٦٦٠
 ترجمت  -
 لم تترجم  -
 سوقت  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :الحضارة الكونیة في العصر تعتبر العربیة لغة  -٦٦١
 التابعین  -
 األموي  -
 العباسي  -
 العثماني  -

 
 :نشطت حركة الترجمة للغة العربیة في فترة العصر  -٦٦٢
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 التابعین  -
 األموي  -
 العباسي  -
 العثماني  -

 
 :قارئ ضوئي ....... ال تمتلك اللغة   -٦٦٣
 العربیة  -
 الفارسیة  -
 الفرنسیة  -
 البرتغالیة  -

 
فقط  ٢٠٠٧عدد الكتب التي رقمنھا مشروع غوغل، في عام  -٦٦٤

 : كتابًا .........
- ١٠٠  
 ملیون  -
 عشرین  -
- ٢٣٠  

 
، التي تدعمھ الجامعة العربیة لم ُیرقمن »مشروع الذخیرة العربیة«  -٦٦٥

 : كتابًا  ........حتى اآلن إال 
- ١٠٠  
 ملیون  -
 عشرین  -
- ٢٣٠  

  
واألوصیاء على  أنھم حماة الدیار والتراث............أصحاب  -٦٦٦

األخالق والقیم، وأیضا ھم القدوة الحسنة للشباب والموظفین ورجال 
 : اإلعالم فیما یتعلق باللغة العربیة

 الخطاب الرسمي -
 الخطاب الشعبي  -
 الخطاب الثوري  -
 الخطاب الدیني  -
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 :أداء أفضل للغة العربیةمن أجل  -٦٦٧
 تحتاج إلى مراجعة مستمرة   -
 مالحقة التطورات التقنیة      -
   ولوج عالم الفضائیات بثقل لغوي یصنع اللسان القویم   -
إبطال المغالطة التي ترى أن العربیة عاجزة عن إبرام العقود والصفقات  -

 واإلشھارات الترویجیة
دعوة وزارة التربیة والتعلیم في كل بلد عربي للعمل على تعمیم فكرة  -

 مد فیھا اللغة العربیة لغة وحیدةإنشاء مدارس ابتدائیة تعت
ربطا مطردا بین تقدم اللسانیات الحاسوبیة العربیة ومنجزاتھا وتقدم  -

 العربیة وتھیئتھا لمستقبل أفضل
 

 :من العوامل التي تسھل تعمیم التعریب  -٦٦٨
 استخدام كثیر من الشعوب للحرف العربي  -
   .النشر االلكتروني باللغة العربیة  -
  خدمة اللغة العربیة وتعلیمھا تطویرمواقع مشابھة ل  -
 نشر العربیة في الخارج -
 اشتراط إتقان اللغة العربیة للعمالة الوافدة -
 اشتراط ترجمة كل ما یكتب على البضائع المستوردة إلى اللغة العربیة -

 
 :من البالد التي تستخدم الحرف العربي  -٦٦٩
 إندونیسیا  -
 مالي  -
 إیران  -
 باكستان  -

 
 :من خالل  یتم نشر العربیة إلى الخارج -٦٧٠
 افتتاح المدارس العربیة  -
  شد الجالیات المسلمة إلى التراث العربي  -
  ونشرھا   تقدیم المنح للطلبة الراغبین في تعلم العربیة -
  كل ما سبق  -
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 :األسس العلمیة لبناء منھج تعلم اللغة العربیة -٦٧١
 مراعاة التصور اإلسالمي للكون و اإلنسان و الحیاة  -
 مراعاة طبیعة التلمیذ  -
 مراعاة منطق اللغة العربیة  -
 كل ما سبق  -

 
أكثر خطورة على اللغة العربیة والھویة الوطنیة من ...... -٦٧٢

 :االستعمار
 التغریب  -
 التنصیر  -
 عولمة الثقافة وسیادة اللغة اإلنجلیزیة -
 كل ما سبق  -

 
لتتجاوز الصف والكتاب المدرسي ھو السبیل الوحید ........... -٦٧٣

 : لتطویر مھارات الطالب
 ع مصادر تعلم اللغة العربیةتوسی -
 زیادة حصص العربیة  -
 إعداد مقررات اللغة العربیة لغیر المتخصصین بھا -
 كل ما سبق  -

 
ھو الوسیلة الحقیقیة إلبقاء صلة الطالب الجامعي باللغة ..............  -

  :العربیة وإكسابھ المھارات األساسیة
 توسیع مصادر تعلم اللغة العربیة -
 زیادة حصص العربیة  -
 إعداد مقررات اللغة العربیة لغیر المتخصصین بھا -
 كل ما سبق  -

 
زیادة ساعات تدریس النحو باعتباره المفتاح ب ........قامت  -٦٧٤

 :لحل مشكلة العربیة  السحري
 لبنان  -
 مصر  -
 باكستان  -
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 العراق  -
 

 زیادة ساعات تدریس النحو باعتباره المفتاح السحريقیام مصر ب -٦٧٥
 :لحل مشكلة العربیة 

 طریقة ناجحة  -
 طریقة متطورة  -
 طریقة فاشلة  -
 طریقة محدودة  -

  

   ١٢محاضرة 

 

الفراعنة والیونان والرومان والھنود والصینیین والبابلیین  -٦٧٦
 :یدینون بدیانات   واألشوریین، 

 وضعیة  -
 سماویة  -
 ملحدة  -
 سامیة  -

 
 :الدین في اللغة  -٦٧٧
 الذل والطاعة والخضوع واالنقیاد لوضع معین -
 التحول إلى النصرانیة  -
وضع إلھي یرشد إلى الحق في االعتقادات وإلى الخیر في السلوك  -

 والمعامالت
 كل ما سبق  -

 
 :الدین في االصطالح  -٦٧٨
 الذل والطاعة والخضوع واالنقیاد لوضع معین -
 التحول إلى النصرانیة  -
وضع إلھي یرشد إلى الحق في االعتقادات وإلى الخیر في السلوك  -

 والمعامالت
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 ل ما سبق ك -
 

وضع إلھي یرشد إلى الحق في االعتقادات وإلى الخیر في السلوك  -٦٧٩
 :ینتقد ھذا التعریف ألن  والمعامالت

 الدین إلھي فقط  -
 الدین غیر إلھي  -
 الدین إلھي و غیر إلھي  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :التعریف القراني للدین  :التعریف األصح للدین  -٦٨٠
 لوضع معینالذل والطاعة والخضوع واالنقیاد  -
  قوة سماویة أو وثنیة ، مادیة أو معنویة ُتعَبد وُتسیَّد وَتَطاع -
وضع إلھي یرشد إلى الحق في االعتقادات وإلى الخیر في السلوك  -

 والمعامالت
 كل ما سبق  -

 
 :ترجع أھمیة الدین في حیاة اإلنسان إلى  -٦٨١
 أنھ فطرة خلق علیھا اإلنسان   -
  أنھ ضرورة حیویة الستكمال وجود اإلنسان     -
  ضرورة اجتماعیة   -
 كل ما سبق  -

 
 :عرف العلم أنھ إدراك الشيء بحقیقتھ  -٦٨٢
 ابن تیمیة  -
 الشافعي  -
 األصفھاني  -
 أبي األسود -

 
 :العلم لغة  -٦٨٣
 الیقین والمعرفة واإلدراك -
 نقیض الجھل  -
 االعتقاد الجازم المطابق للواقع الناتج عن دلیل -
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 كل ما سبق  -
 

مجموعة المعارف والحقائق التي وصلت إلى اإلنسان عن طریق  -٦٨٤
الوحي، أو توصل إلیھا من خالل تفكیره ومالحظاتھ وتجاربھ طوال فترة 

 :حیاتھ
 الدین  -
 العلم  -
 الیقین  -
 التغریب  -

 
 :قسم العلم إلى صنفین طبیعي و نقلي  -٦٨٥
 ابن نفیس  -
 ابن خلدون  -
 الشافعي  -
 األصفھاني  -

 
 : ویھتدي إلیھ بمداركھ بفكره اإلنسان علیھیقف ......... العلم  -٦٨٦
 اإلبداعي -
 الطبیعي  -
 النقلي  -
 العلمي  -

 
یستند إلى الخبر عن الواضع الشرعي، ال مجال  ...........العلم  -٦٨٧

 : فیھا للعقل إال في إلحاق الفروع من مسائلھا باألصول
 اإلبداعي -
 الطبیعي  -
 النقلي  -
 العلمي  -

 
 :من أھمیة العلم  -٦٨٨
 وسیلة التحرر من الجھل والخرافة والوھم    -
 سبیل الخلوص من العبودیة لغیر اهللا تعالى -
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 أداة استعمال العقل والحواس للوصول إلى المعرفة -
 كل ما سبق  -

 
 : العلم المؤدي إلى معرفة اهللا تعالى ومعرفة شرعھ یستند على -٦٨٩
 البرھان و الیقین  -
 التجربة  -
 االفتراض  -
 الوحي  -

 
 :العلم الطبیعي والتجریبي یستند على  -٦٩٠
 البرھان و الیقین  -
 التجربة  -
 االفتراض  -
 الوحي  -

 
محاولة اكتشاف حقائق معینة عن العالم ومن ثم یعرف العلم أنھ  -٦٩١

 : القوانین التي تصل الحقائق ببعضھا بحیث یمكن التنبؤ بحوادث مستقبلیة
 ریموند  -
 برتراند رسل -
 األصفھاني  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : في إقامة الوازع القوي ........ال شيء یقوم مقام  -٦٩٢
 العلم  -
 العقل  -
 الدین  -
 التغریب  -

 
 : یزجر صاحبھ عن ارتكاب اإلثم ........ -٦٩٣
 العلم  -
 العقل  -
 الدین  -



 146 صفحة الفاروق
 

 التغریب  -
 

 : في إثبات اإلیمان ...ال شيء یقوم مقام  -٦٩٤
 العلم  -
 العقل  -
 الدین  -
 التغریب  -

 
 :الدین  شرط أساسي النسجام العلم و.........  -٦٩٥
 صحة الجانبین  -
 احتمالیة الجانبین  -
 خطأ الجانبین  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 :)  فضیلة اإلسالم الكبرى أنھ یفتح للمسلمین( ...........یقول  -٦٩٦
 العقاد  -
 ابن تیمیة  -
 األصفھاني  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
بین رجال الكنیسة  ............حدث صراع مریر في القرون  -٦٩٧

 :  الكاثولكیة في روما ورجال العلم التجریبي
 األولى  -
 الوسطى  -
 الحدیثة  -
 المتأخرة  -

 
 :من العلماء الذین قامت الكنیسة باضطھادھم  -٦٩٨
 كوبرنیكس -
 غالیلو -
 برونو -
 كل ما سبق  -
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القائل بأن األرض تدور حول الشمس، و ھناك كواكب سیارة تزید  -٦٩٩

  :الكتب المقدسةعن السبعة التي ذكرت في 
 نیوتن -
 غالیلو -
 لویس التاسع  -
 بطلیموس  -

 
 :حارب من یصرح بكرویة و دوران األض  -٧٠٠
 لوثر  -
 لویس التاسع  -
 البابا أوربان الثاني -
 كوبرنیكس -

 
 :من أھم أسباب الصراع بین رجال الكنیسة و العلماء  -٧٠١
 تعسف الكنیسة وتسلطھا على رجال العلم والفكر  -
  تبني الكنیسة لبعض النظریات الفلكیة واآلراء الجغرافیة  -
  تعنت الطرفین في التمسك بآرائھما  -
  اختالف المنھج العلمي عن الدین السائد في أوربا  -

 
 :الصراع بین العلماء و رجال الكنیسة صبغتھ  -٧٠٢
 إلھیة  -
 نصرانیة محرفة  -
 یھودیة  -
 إسالمیة  -

 
 : العلم في اإلسالم -٧٠٣
 سنة  -
 محرم  -
 فریضة واجبة  -
 فرض كفایة  -
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أن الحس أصل ) التقریب في حدود المنطق(في كتابھ ...........أكد  -٧٠٤
 : من أصول العلم

 ابن تیمیة  -
 ابن خلدون  -
 ابن حزم -
 ابن نفیس -

 
ریقة الوحیدة بین في كتابھ نقد المنطق أن االستقراء ھو الط    -٧٠٥

 : الموصلة إلى الیقین
 ابن تیمیة  -
 ابن خلدون  -
 ابن حزم -
 نفیسابن  -

 
 :یعتبر المنھج التجریبي  -٧٠٦
 ولید الفكر الشرقي  -
 ولید الفكر الغربي  -
 ولید الفكر اإلسالمي  -
 ولید الفكر الیھودي  -

 
 :في أنشئت المدرسة الفلكیة  -٧٠٧
 دمشق  -
 بغداد -
 حوران  -
 بخارى  -

 
 : د عشرین عالما فلكیا في العالمأح) ...........(یعد  -٧٠٨
 البتاني  -
 البیروني  -
 المقدسي  -
 المسعودي  -
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 : )االستیعاب في وضع االسطرالب(كتاب  ..........ألف  -٧٠٩
 البتاني  -
 البیروني  -
 المقدسي  -
 المسعودي  -

 
دراسة حركة الشمس وانحرافھا، ومعرفة  .............استطاع   -٧١٠

 :  ري الثالث االنحراف القم
 المسیحیون  -
 الصینیون  -
 المسلمون  -
 الفرس  -

 
 ) :بناء اإلنسانیة (لھ كتاب  -٧١١
 زویمر  -
 مونسیسون  -
 بریفولت -
 تاركلي  -

 
 :أن المنھج التجریبي ) بناء اإلنسانیة (في كتابھ ) بریفولت(یقول  -٧١٢
 صیني  -
 ھندي  -
 فارسي  -
 إسالمي  -

 
 :أول من رسم خریطة بالعالم  -٧١٣
 الغزالي  -
 المقدسي  -
 اإلدریسي  -
 المسعودي  -

 
 : )الجبر والمقابلة (أول من ألف في علم الجبر، لھ كتاب  -٧١٤
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 اإلدریسي  -
 الخوارزمي  -
 ابن الھیثم  -
 أبناء موسى بن شاكر  -

 
و برع ) البصریات(و ) األشكال الھاللیة(وكتاب) تربیع الدائرة(كتاب  -٧١٥

 :في علم الفیزیاء 
 اإلدریسي   -
 الخوارزمي  -
 ابن الھیثم  -
 أبناء موسى بن شاكر  -

 
 :من مجاالت ابداع المسلمین في علم الكیمیاء  -٧١٦
التصعید والتبلور والتذویب والتصفیة المسلمون أول من استعمل طرق   -

 الستخراج المواد أو مزجھا
  أول من صنع المراھم والدھانات -
 )حامض الكبریتیك(أول من حضر الحوامض مثل تحضیر زیت الزاج  -
 كل ما سبق  -

 
تحدث ) الحاوي(ولھ كتاب ) .........(من مشاھیر أطباء المسلمین  -٧١٧

 : فیھ عن صناعة الطب
 ابن الھیثم  -
 ابن سینا  -
 الرازي  -
 الحوقلي  -

 
 : )القانون(الذي ألف كتاب )   ...........(من عباقرة الطب  -٧١٨
 ابن الھیثم  -
 ابن سینا  -
 الرازي  -
 الحوقلي  -
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 :من أشھر األطباء المسلمون  -٧١٩
  جابر بن حیان -
  الزھراوي -
 ابن النفیس -
 كل ما سبق  -

 
جمع فیھ أسماء ) منھاج البیان فیما یستعملھ اإلنسان(كتاب  -٧٢٠

 : الحشائش والعقاقیر
 الدنیوري  -
 ابن جزلة  -
 الرازي  -
 ال شيء مما سبق  -

  
 :من العلوم الجدیدة التي ابتكرھا المسلمون  -٧٢١
 الجبر -
 الطب  -
 الكیمیاء  -
 الھندسة  -

 
یشید بعلماء ) التنازع بین العلم والدین(في كتابھ ) ............( -٧٢٢

 :المسلمین وأنھم كانوا متبعین في أبحاثھم األسلوب العملي التجریبي   
 داربر  -
 صموئیل  -
 لوید  -
 جاك فیلیب  -

  

  ١٣محاضرة 

 
 :المرادف لكلمة التخلف  -٧٢٣
 التقدم  -
 التطور  -
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 المجانیة  -
 التأخر  -

 
نموذج یجسد التقدم وآخر مفھوم التخلف یتضمن أو یفترض وجود  -٧٢٤

 : متخلف عنھ
 التخلف  -
 االستشراق  -
 التغریب  -
 الوسطیة  -

 
 :النموذج الحقیقي للتقدم  -٧٢٥
 النموذج اإلسالمي  -
 النموذج الغربي  -
 النموذج الصیني  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
 : صرف  ...........النموذج الغربي قد قام على أساس  -٧٢٦
 روحي  -
 مادي  -
 رمزي  -
 كالسیكي  -

 
وجب تحریر عقول المسلمین من ذلك االقتران الخطیر الذي درجت  -٧٢٧

 :على استساغتھ، وھو االقتران بین التقدم ومجتمع 
 اإلسالم  -
 الغرب  -
 الشرق  -
 كل ما سبق  -

 
 :من أھم أسباب تخلف األمة اإلسالمیة  -٧٢٨
 وحدة األمة اإلسالمیة  -
 تمسك األمة اإلسالمیة بمبادئھا  -
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 الجري وراء النموذج الغربي  -
 كل ما سبق  -

 
 :من مظاھر التخلف اإلسالمي  -٧٢٩
 التخلف االقتصادي -
  التخلف االجتماعي -
  التخلف الثقافي والفكري التخلف السیاسي  -
 التخلف العلمي والتقني -

 
 :كل مصلح قد وصف الوضع الراھن تبعًا  -٧٣٠
 لرأیھ أو مزاجھ أو مھنتھ -
 مصلحة األمة  -
 مصلحة الناس  -
 الحفاظ على الدین اإلسالمي  -

 
 : المسلمین تحتاج منا أن نعمل علىنھضة  -٧٣١
 إزالة معوقات النھضة  -
 صیاغة مشروع نھضة -
 كالھما صحیح  -
 كالھما خطأ -

 
 :من المعوقات الذاتیة االجتماعیة للنھضة  -٧٣٢
 الحرفیة في الثقافة -
 تحلل شبكة العالقات االجتماعیة -
 عدم تماسك عالم األفكار  -
  طغیان عالم األشیاء  -
  طغیان عالم األشخاص   -
 النزعة السیاسیةسیادة  -

 
 :من المعوقات الذاتیة النفسیة للنھضة  -٧٣٣
 غیاب الفعالیة -
 المیل إلى التكدیس  -
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 القابلیة لالستعمار  -
 كل ما سبق  -

 
 :من المعوقات الذاتیة الفكریة للنھضة  -٧٣٤
 ) التجزیئیة(النزعة الذریة  -
  غیاب النقد الذاتي  -
 غیاب الوعي المنھجي -
 االغتراب الزماني والمكاني -

 
 : یؤدي إلى  المجتمعسیادة النزعة الفردیة في  -٧٣٥
 ،انعكاس معیار القیم -
 تعارض مصالح األفراد والجماعات  -
  یحدث االصطدام الداخلي  -
 كل ما سبق  -

 
كقیود وحواجز تمنعنا من  غربمن األدوات واآللیات التي یوظفھا ال -٧٣٦

 : تحقیق أھدافنا اإلنسانیة والحضاریة
یھدف أصحابھا لتغییر أوضاعھم اختراق مختلف المبادرات التي  -

 وأحوالھم
تسخیر إمكانیات مادیة كبیرة وإمكانیات بشریة عالیة المستوى  -

لالستعالم عن حركة األفكار للتخلص منھا إّما بتشویشھا واالنحراف بھا 
إذا كانت فعالة وإّما بتضخیمھا وتوسیع نشرھا والترویج لھا إذا كانت 

 متوافقة مع مصالحھ
 اق في عملیة الصراع الفكريتوظیف االستشر -
 اھتمام الغرب بالبعثات الطالبیة لالنحراف بھا -
 تحطیم قدرات اإلنسان المسلم  -
 تشجیع التعصب لألنا سواء كأفراد أو كجماعة -

 
في خططھ ومؤامراتھ لتحطیم األفكار للغرب یكون .........التأثیر  -٧٣٧

 : الفعالة والعملیة وتفكیكھا
 السلبي  -
 اإلیجابي  -
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 الخاص  -
 العام  -

 
 ،خلق أفكار مناسبة لھ ولمصالحھ فيللغرب یكون .........التأثیر  -٧٣٨

 : سالمیةویسعى لنشرھا لتصبح جزءا من یومیات أبناء الشعوب اإل
 السلبي  -
 اإلیجابي  -
 الخاص  -
 العام  -

 
 :حور عملیة النھضة  -٧٣٩
 الدین  -
 اإلنسان  -
 الروح  -
 العقل  -

 
الحضاري البد من من جدید إلى ساحة الفعل ) المجتمعات(لكي تعود  -٧٤٠

  :أن تعید صیاغة ھذا اإلنسان وتوجیھھ عبر
 توجیھ الثقافة  -
 توجیھ العمل  -
 توجیھ رأس المال  -
 كل ما سبق  -

 


