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  ١٤٣٣_١٤٣٢قضايا ثقافيه معاصره لعام  / االختبار النهائي ملاده 
  
القائد الفرنسي اجلنرال غورو ملا دخل دمشق وقف على قرب صالح الدين االيويب وركله بقدمه  \١

  :قائال
  االن انتهت احلروب الصليبيه-أ

  ها قد عدنا يا صالح الدين- ب
  الشرق لنا من جديد-ج
  سقط االسالم اليوم-د
  :منها، يف دراستنا راينا ان لالستعمار اهدافا كثريه \٢
  اربعه اهداف-أ

  ثالثه اهداف_ب
  هدفان-ج
  اهداف عديده_د
  :ه واحياؤها يعترب منظهور النعرات القومي \٣
  اثار االستعمار-أ

  دوافع االستعمار- ب
  وسائل االستعمار-ج
  طرق االستعمار-د
هذا تعريف ،سالمي وفق ثقافه الغرب وحضارته التغريب هو اعاده صياغه ثقافه العامل اال \٤

  :التغريب
  لغة-أ

  اصطالحا- ب
  لغة واصطالحا-ج
  ليس تعريف للتغريب-د
  :التاثر مبظاهر احلضاره الغربيه ظهر يف \٥
  اوائل الدوله العثمانيه-أ

  اواخر الدوله العثمانيه- ب
  بدايه االستعمار االوريب-ج

  هتان  ../ اختبارات مادة قضايا ثقافية معاصرة 
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  ايه احلروب الصليبيه-د
  :وذلك عن طريق،ب اجتاها اخر لنشر افكاره ومحل الناس على تبين مفاهيمه اجتة التغري \٦
  الترويع والتقتيل-أ

  انشاء مدارس االرساليات التنصرييه- ب
  بث الفرقه بني املسلمني-ج
  الترويج للفكر الغريب-د
  :كان من اوائل من اتصل باالرساليات  \٧
  العثمانيون-أ

  نصارى الشام- ب
  العرب-ج
  املغاربه-د
  :من اهداف،كان جتهيل املسلمني باللغه العربيه لتنقطع صلتهم بالقران الكرمي  \٨
  التنصري-أ

  التغريب- ب
  االستعمار-ج
  االستشراق-د
  :من، يعترب سعي التغريب لتقدمي اخلربة واملشورة \٩
  وسائل التغريب املباشره-أ

  باشرهاملوسائل التغريب الغري - ب
  اهداف التغريب-ج
  اثار التغريب-د

  :يعترب من،تاسيس املدارس املدنيه اليت جتهل املسلمني بدينهم وترفع من شان الفلسفه الغربيه  \١٠
  وسائل التغريب املباشرة-أ

  وسائل التغريب الغري مباشرة- ب
  اهداف التغريب-ج
  اثار التغريب-د

  :ركز دعاه التغريب على املراة املسلمه بدعوى \١١
  حتريرها-أ

  ضعف شخصيتها- ب
  اقله خرب-ج
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  حرمتها-د
  :يعترب من،التبعيه للغرب يف توجهات املسلمني وممارستهم  السعي اىل تكريس \١٢

  اثار التغريب-أ
  عناصر العومله- ب
  مقومات االستعمار-ج
  مراحل التبعيه-د

  :هذا التعريف، امسها مشتق من الفعل عومل من العامل \١٣
  العامليه لغة-أ

  العومله لغة- ب
  العاملية اصطالحا-ج
  لعوملة اصطالحاا-د

  :مرادفات لـ ،احلداثه والكوكبة والكونية الشاملة  \١٤
  العوملة-أ

  العاملية- ب
  الوسطية-ج
  االستعمار-د

  :هذا تعريف، حتويل العامل اىل قرية واحدة يتحكم فيها نظام رامسايل واحد \١٥
  النظام العاملي-أ

  النظام الرامسايل- ب
  العوملة-ج
  االستعمار-د

  :العدوان السافر يف االستشراقمرحله ظهرت  \١٦
  أثناء احلروب الصليبيه-أ

  بعد فشل احلروب الصليبيه- ب
  قبل احلروب الصليبيه-ج
  بعد جناح احلروب الصليبيه-د

  :طالع على حضارات االمم وثقافتها ولغاا ودراستها كانبالنسبة لالستشراق فأن اال \١٧
  هدفا دفاعيا-أ

  هدفا صليبيا- ب
  هدفا علميا-ج
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  ا عاماهدف-د
  :لالسشراق اهداف عدة بلغت \١٨

  ثالثة اهداف-أ
  مخسة اهداف- ب
  هدفني-ج
  اهدافا كثرية-د

  :جتاوبا مع الضغط الفكري الذي تتعرض له الكنيسة فان احلاجه اىل العلوم االسالميه كان \١٩
  هدفا دفاعيا لالستشراق-أ

  هدفا صليبيا لالسشتراق- ب
  هدفا علميا لالسشتراق-ج
  لالستشراقهدفا قوميا -د

  :تعترب دائره  املعارف االسالمية اليت كتبها املستشرقون من \٢٠
  اشهر وسائل االستشراق-أ

  اكثر ماانتجه االستشراق موضوعيه- ب
  اخطر اهداف االستشراق-ج
  اخطر اثار االستشراق-د

  :يعترب اضعاف عقائد املسلمني من \٢١
  اثار االستشراق-أ

  اسباب االستشراق- ب
  راقوسائل االستش-ج
  مراحل االستشراق-د

  :مسي دين املسيحيه بالنصرانية نسبه اىل \٢٢
  مدينة الناصرة يف فلسطني-أ

  املسيح عليه السالم- ب
  الناصر االيويب-ج
  مدينة املنصورة مبصر-د

  :هي معركه، معركة مهمة انتصر فيها صالح الدين االيويب على الصليبني  \٢٣
  عني جالوت-أ

  احلطن- ب
  حطني-ج
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  قدسبيت امل-د
  :احلقد الصلييب على االسالم واملسلمني يعترب من \٢٤

  بواعث التنصري-أ
  اهداف التنصري- ب
  غايات التنصري-ج
  أثار التنصري-د

  :باعثا،يعترب اعتماد الدول االستعماريه على جهود الرهبان واملبشرين  \٢٥
  سياسيا-أ

  عسكريا- ب
  ثقافيا-ج
  صليبيا-د

  :عامال مهما يفشكل التنصري يف بالد املسلمني  \٢٦
  كسر كل دعوه للوحده للمسلمني-أ

  كسر كل حبث عن االسالم احلقيقي- ب
  ردع كل جهد لالستقالل-ج
  تشويه صوره القوميه الوطنيه-د

  :من، ائسيعترب االقناع الفردي والوعظ العام يف الكن \٢٧
  التنصري البسيط-أ

  التنصري املباشر- ب
  التنصري غري املباشر-ج
  يالتنصري البدائ-د

  :كان من، احداث ردة بني املسلمني واضعاف والء كثري منهم لدينهم  \٢٨
  اثار االستشراق-أ

  اثار التنصري- ب
  وسائل التنصري-ج
  وسائل التغريب-د

  :هذا التعريف، فرض السيادة على االرض واستغالهلا  \٢٩
  االستعمار اصطالحا-أ

  االستعمار لغة- ب
  التغريب لغة-ج
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  االستشراق اصطالحا-د
  :اول من بادر بالنداء للحروب الصليبية على املسلمني هو \٣٠

  الباب اروبان الثاين-أ
  البابا بندكتوس السادس عشر- ب
  الراهب جربرت-ج
  الراهب دي كرميون-د

  :متثل الثقافه مبجموعها \٣١
  عن اتمعات او االمم االخرى متيزا للمجتمع او االمه-أ

  ت او االمم االخرىتغريا للمجتمع او االمه عن اتمعا- ب
  تعددا للمجتمع او االمه عن اتمعات او االمم االخرى-ج
  ختلفا للمجتمع او االمه عن اتمعات او االمم االخرى-د

  :احلياه الفكريه لالنسان هلا معايري حتكمها تسمى يف الثقافه بااسم \٣٢
  القيم االخالقيه-أ

  القيم الفكريه- ب
  القيم اجلماليه-ج
  نيهالقيم الف-د

  :هي، حاله حمموده تدفع صاحبها لاللتزام دي االسالم  \٣٣
  الثقافه الربانية-أ

  الوسطيه- ب
  العامليه-ج
  احلريه-د

  :يقصد بلفظ الوسط يف كالم العرب \٣٤
  اخليار-أ

  العدول- ب
  اخليار العدول-ج
  التقابل بني الطرفني-د

  :االسالم دين اهللا ارتضاه لعباده وجعله دينا \٣٥
  خيارا-أ

  خيارا عدوال - ب
  عدوال-ج
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  وسطا-د
  :حتقق الوسطيه مبدأ \٣٦

  االعتدال-أ
  الفطرة- ب
  التوازن-ج
  املرونة-د

  :وهذا،االسالم عقيدته وسط بني اخلرافيني واملاديني واملالحدة واملشركني \٣٧
  من خصائص الوسطية-أ

  من جماالت ومظاهر الوسطية- ب
  من معامل الوسطية-ج
  من معاين الوسطية-د

  :دالله على، ))امنا انا رمحه مهداة((النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال \٣٨
  عامليه الدعوة-أ

  الروابط البشريه- ب
  خرييه االمه-ج
  مرتكزات العامليه-د

  :يف تناولنا للروابط البشريه وجدنا اا نوعان اساسيان مها \٣٩
  فطره متغرية-أ

  مكتسبه و فطرة- ب
  طارئه واصليه-ج
  خاصه وعامه-د

  :يف دين اهللا من كل جنس ولون وعصر دليل علىخول الناس افواجا ان د \٤٠
  عامليه الدعوة-أ

  وسطيه الدعوة- ب
  عامليه الروابط البشريه-ج
  قوة احلضارة االسالميه-د

  :يعرف االستشراق بانه \٤١
  معرفه علوم الشرق-أ

  طلب علوم الشرق- ب
  زيارة الشرق-ج
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  السياحه يف الشرق-د
  :ومرونه يف تطبيقها،ميه يف ذااعامليه القيم االسال \٤٢

  استجابه للفطره السويه-أ
  متثل حضاره عامليه- ب
  موجهه لكل االزمان-ج
  قابليه التغري والتطور-د

  :املستشرق اجلدير بتسميه املستشرق هو الذي \٤٣
  يقتصر على معرفه لغات الشرق فقط-أ

  اليقتصر على معرفه لغات الشرق فقط- ب
  يقبل علوم الشرق-ج
  م الشرقل علوينق-د

  :انتشر االستشراق يف اوروبا بصفه نشيطه بعد \٤٤
  عهد االضطهاد الديين-أ

  عهد االصالح الديين- ب
  عهد الفتوحات االسالميه-ج
  عهد احلروب الصليبيه-د

  :التطور التارخيي لالستشراق يدل على انه مر بعدة مراحل بلغت \٤٥
  مرحلتني-أ

  ثالثه مراحل- ب
  اربعه مراحل-ج
  مراحلمخسه -د

  :حديثة من ناحيه االصطالح لكنها العوملة \٤٦
  قدميه عمليا-أ

  قدميه نظريا- ب
  جديده عمليا ايضا-ج
  جديده نظريا ايضا-د

  :الثوره الصناعيه الثالثه اليت هي الثورة التقنية تعترب من \٤٧
  اهداف العومله-أ

  دوافع العومله- ب
  نتائج العومله-ج
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  اثار العومله-د
  :من،متعدده اجلنسيات بتنوع نشاطاا وضخامة نشاطها تعترب الشركات \٤٨

  اهداف العومله-أ
  دوافع العومله - ب
  نتائج العومله-ج
  اثار العومله-د

هذا ،تغطي خمتلف جوانب النشاط االنساين،العومله تطمح اىل صياغه ثقافيه كونيه شامله \٤٩
  :تعريف

  العومله الثقافيه-أ
  العومله الشامله- ب
  يهالعومله الكون-ج
  العومله االنسانيه-د

  :من، يعترب السعي اىل التذويب الكلي او اجلزئي للهويه الثقافيه  \٥٠
  تعريفات العومله-أ

  تعريفات العومله الثقافيه- ب
  معامل العومله الثقافيه-ج
  بواعث العومله الثقافيه-د

  :نان حماوله اخضاع القيم واالخالق لقانون فكره العصرنة  والنسبية يعترب م \٥١
  معامل العومله الثقافيه-أ

  اخطار العومله الثقافيه- ب
  اسس العومله الثقافيه-ج
  تعريفات العومله الثقافيه-د

  :فان اختاذ املسلمني موقفا من العوملة حيتاج اىل، يف ظل التدافع بني احلضارات  \٥٢
  قوه اقتصاديه-أ

  حكمه ووعي- ب
  جهاد مستمر-ج
  احلذر واملقاطعه-د

  :رة يصعب وضع تعريف جامع ومانع هلا نظرا لــاالرهاب ظاه \٥٣
  خطوره الظاهرة-أ

  اىل الظاهرةاختالف نظرة الدول - ب



 

10 

  اتفاقهم على جترميها-ج
  حداثه الظاهره-د

العدوان الذي ميارسه افراد او مجاعات او دول بغيا على االنسان يف دينه (يعرف االرهاب باانه  \٥٤
  :من قبل،)وعقله ودمه وماله وعرضه

  مع الفقه االسالميجم-أ
  وزراء الداخليه العرب- ب
  هيئه كبار العلماء-ج
  منظمه االمم املتحده-د

  :الدراسه اللغويه عن العرب قدميه وكان مؤسسها هو \٥٥
  اسد الدؤيل-أ

  د الدؤيلوابو االس- ب
  اخلليل بن امحد الفراهيدي-ج
  سيبويه-د

  :على انه من خالل دراستنا عرفنا ان موقف االسالم من االرهاب \٥٦
  طريق للجهاد-أ

  نوع من الظلم- ب
  ظاهره حديثه-ج
  ظاهره معقدة-د

ان عالقه املسلم باملخالف له يف الدين من اهل الكتاب وغريهم على اساس تقوم يف االسالم  \٥٧
   :على

  الرب والقسط-أ
  املعاداه واحلرابه- ب
  اجلهاد املستمر-ج
  التكافل-د

  :القوميه والعنصريه اللتانمن اهم الرتاعات االجتماعيه جند  \٥٨
  ربطتا االنسان منذ القدم جبماعته-أ

  احدثتا شرحا يف البناء االجتماعي- ب
  ولدتا التنازع بني الناس-ج
  ظهرتا بفعل الفكر الغريب-د

  :وهذا يف) جتمعهم جامعه يقومون هلا ، وهم اجلماعه من الناس، من القوم(تعرف القوميه بااا  \٥٩
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  اللغه-أ
  االصطالح- ب
  يف االجتماع-ج
  يف العرف-د

وهذا )..واالعتزارا ، شعور لدى مجاعة باانتماء اىل اصره القوم او العنصر(تعرف القوميه بااا \٦٠
  :يف
  اللغة-أ

  االصطالح- ب
  يف االجتماع-ج
  يف العرف-د

  :يتضمن مفهوم التخلف ويفترض وجود \٦١
  قياده رشيده-أ

  قياده متخاذله- ب
  منوذج جيسد التقدم-ج
  منوذج جيسد التخلف-د

  :من اهم اسباب ختلف االمه االسالميه \٦٢
  وراء التراث االسالمي القدمي اجلريء-أ

  اجلريء وراء النموذج الغريب- ب
  عجز النموذج االسالمي-ج
  كثره االزمات احمليطه-د

  :واالخرى،اوهلما اسباب داخليه اساسيه،هناك نوعان من اسباب التخلف يف العامل االسالمي  \٦٣
  خارجيه اساسيه-أ

  خارجيه ثانويه- ب
  داخليه ثانويه-ج
  خارجيه تابعه-د

  :يعترب حتلل شبكه العالقات االجتماعيه من املعوقات \٦٤
  االجتماعيه للنهضه-أ

  النفسيه للنهضه- ب
  اخلارجيه للنهضه-ج
  املوضوعيه للنهضه-د
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الطمانينه للناس كافه يعترب يف مساله احلوار فان كل مايتحقق اخلري والصالح واالمن والسالم و \٦٥
  :من

  وسائل احلوار-أ
  اهداف احلوار- ب
  اسس احلوار-ج
  دوافه احلوار-د

  :يف قضيه احلوار فاان اراده الوصول اىل احلق تعترب من \٦٦
  اصول احلوار-أ

  اهداف احلوار- ب
  انواع احلوار-ج
  اثار احلوار-د

  ****  :كما درسنا هواملقصود هنا )..وكذلك جعلناكم امة وسطا:( قال تعاىل \٦٧
  العداله-أ

  اخليار- ب
  احلكمه-ج
  مجيع ماذكر-د

  :الوسطيه تعين \٦٨
  اعدل االحوال-أ

  البعد عن الشطط- ب
  اخلرييه-ج
  مجيع ماذكر-د

  :تعيناخلرييه يف هذا السياق )..كنتم خري امه اخرجت للناس( \٦٩
  الوسطيه-أ

  العامليه- ب
  التعدديه-ج
  التواصل مع الروابط البشريه-د

  :تدل هذه االيه على) ..تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا( \٧٠
  عامليه الرساله بشكل ال لبس وشك فيه-أ

  ان االسالم هو الدين احلق الذي اليقبل اهللا سواه- ب
  ان االسالم ضد الرتاعات االقليميه والطائفيه-ج
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  مجيع ماسبق-د
  
  
  

  بالتوفيق والنجاح ممتنيايت لك
  .. عواتكمد

  . هتانأخوكم  
 tn toonوأختكم  

  
  
  
  
  
  

  هـ١٤٣٣اسئله اختبار القضايا الثقافيه املعاصره للعام الدراسي 
  ــــــــــــــــــــــــ

  
  :معركه مهمه انتصر فيها صالح الدين االيويب على الصليبني هي معركه -١
  عني جالوت -أ

  احلطن- ب
  حطني-ج
  بيت املقدس-د
  :على االسالم واملسلمني يعترب من احلقد الصلييب -٢
  بواعث التنصري-أ

  اهداف التنصري- ب
  غايات التنصري-ج
  اثار التنصري-د
  :باعثا،يعترب اعتماد الدول االستعماريه على جهود الرهبان واملبشرين-٣
  سياسيا-أ

  عسكريا- ب
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  ثقافيا-ج
  صليبيا-د
  :شكل التنصري يف بالد املسلمني عامال مهما يف-٤
  وه للوحده االسالميهكسر كل دع-أ

  كسر كل حبث عن االسالم احلقيقي- ب
  ردع كل جهد لالستقالل-ج
  تشويه صور القوميه والوطنيه-د
  :يعترب االقناع الفردي والوعظ العام يف الكنائس من-٥
  التنصري البسيط-أ

  التنصري املباشر- ب
  التنصري الغري املباشر-ج
  التنصري البدائي-د
  :ثقافه العامل االسالمي وفق ثقافه الغربيه ههو اعاده صياغ،التغريب -٦
  لغه-أ

  اصطالحا- ب
  لغه واصطالحا-ج
  ليس تعريفا للتغريب-د
  :التاثر مبظاهر احلضاره الغربيه ظهر يف-٧
  اوائل الدوله العثمانيه-أ

  اواخر الدوله العثمانيه- ب
  بدايه االستعمار الغريب-ج
  ايه احلروب الصليبيه-د
  :لكلي للهويه الثقافيه يعترب منالتذويب اجلزئي او ا -٨

 تعريفات العومله/أ

 تعريفات العومله الثقافيه/ ب

 معامل العومله الثقافيه/ج

  بواعث العومله الثقافيه/ د
  :فكره العصرنه والنسبيه حماوله اخضاع القيم واالخالق لقانون-٩
  معامل العومله الثقافيه-أ

  اخطار العومله الثقافيه- ب
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  قافيهاسس العومله الث-ج
  تعريفات العومله الثقافيه-د

  :حيتاج إىل ظل التدافع القائم بني احلضارات اختذ املسلمني موقف من العومله يف- ١٠
  قوه اقتصاديه-أ

     حكمه ووعي- ب
  جهاز مستمر-ج
  احلذر واملقاطعه-د

  :يف االصطالح االرهاب ظاهره يصعب وضع تعريف- ١١
  خطوره الظاهره-أ

  الظاهره اختالف نظره الدول اىل- ب
  اتفاقهم على جترميها-ج
  حداثه الظاهره-د

  :.امسها اشتق من الفعل عومل من العامل- ١٢
  العومله لغه-أ

  العامليه لغه- ب
  العومله اصطالحا-ج
  العامليه اصطالحا-د

  :اذا كانت العومله حديثه من ناحية االصطالح فاا - ١٣

 قدميه علميا/أ

 قدميه نظريا/ ب

 جديده علميا ايضا/ج

  جديده نظريا ايضا/د
  :الثوره الصناعيه الثالثه اليت هي الثوره التقنيه تعترب من- ١٤

  اهداف العومله-أ
  دوافع العومله- ب
  نتائج العومله-ج
  اثار العومله-د

  :تعترب الشركات متعدده اجلنسيات بتنوع نشاطاا وضخامتها- ١٥
  اهداف العومله-أ

  دوافع العومله- ب
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  نتائج العومله-ج
  وملهاثار الع-د

  :جوانب النشاط تغطي خمتلف،ثقافيه كونيه شامله العومله تطمح اىل صياغه- ١٦
  العومله الثقافيه-أ

  العومله الشامله- ب
  العومله الكونيه-ج
  العومله االنسانيه -د

ودمه وماله بغيا على االنسان يف دينه  العدوان الذي ميارسه افراد او مجاعه(يعرف االرهاب باانه- ١٧
  :لمن قب،)وعرضه

  جممع الفقه االسالمي-أ
  وزراء الداخليه العرب- ب
  هيئه كبار العلماء-ج
  منظمه االمم املتحده-د

  )ماعرفت اجلواب(@@@ :الدراسه اللغويه عن العرب قدميه وموسسها هو- ١٨
  اسد الدؤيل-أ

  ابو االسود الدؤيل- ب
  اخلليل بن امحد الفراهيدي-ج

  :ل الناس على تبين مفاهيمه وذلك عناجته التغريب اجتاها اخر لنشر افكاره ومح- ١٩
  الترويع والتقتيل-أ

  انشاء مدارس االرساليات التنصرييه- ب
  بث الفرقه بني املسلمني-ج
  الترويج للفكر الغريب-د

  :النصرانيه  كان من اوائل من اتصل باالرساليات- ٢٠
  العثمانيون-أ

  نصارى الشام- ب
  العرب-ج
  املغاربه-د

  :.واضعاف والء كثري منهم لدينهم كان من احداث رده بني املسلمني- ٢١
  ااثار االستشراق-أ

  اثار التنصري- ب
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  وسائل التنصري-ج
  وسائل التغريب-د

  :.هذا تعريف،فرض السياده على االرض واستغالهلا- ٢٢
  االستعمار اصطالحا-أ

  االستعمار لغه- ب
  التغريب لغه-ج
  االستشراق اصطالحا-د

  :.يبيه على املسلمني هواول من بادر بالنداء للحروب الصل- ٢٣
  البابا اروبان الثاين-أ

  البابا بندكتوس السادس عشر- ب
  الراهب جربرت-ج
  الراهب دي كرميون-د

  :على قرب صالح الدين قائال القائد الفرنسي اجلنرال غورو ملا دخل دمشق وقف- ٢٤
  االن انتهت احلروب الصليبيه-أ

  ها قد عدنا يا صالح الدين- ب
  دالشرق لنا من جدي-ج
  سقط االسالم اليوم-د

  :دائرة املعارف اليت كتبها املستشرقون يعترب من- ٢٥

 اشهر وسائل االستشراق/ أ

 اكثر ماانتجه االستشراق موضوعيه/ب

 اخطر اهداف االستشراق/ج

  اخطر آثار االستشراق/د
  :يعترب اضعاف عقائد املسلمني من- ٢٦

  اثار االستشراق-أ
  اسباب االستشراق- ب
  شراقوسائل االست-ج
  مراحل االستشراق-د

  :مسي دين املسيحيه بالنصرانيه نسبه اىل- ٢٧
  مدينه الناصره يف فلسطني-أ

  املسيح عليه السالم- ب
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  الناصر االيويب-ج
  مدينه املنصوره مبصر-د

  :انتشر االستشراق بصفه نشيطه بعد- ٢٨
  عهد االضطهاد الديين-أ

  عهد االصالح الديين- ب
  عهد الفتوحات االسالميه-ج
  هد احلروب الصليبيهع-د

  :التطور التارخيي لالستشراق يدل على انه مر بعده مراحل بلغت- ٢٩
  مرحلتني-أ

  ثالث مراحل- ب
  اربعه مراحل-ج
  مخسه مراحل-د

  :ظهرت مرحله العدوان السافر يف االستشراق- ٣٠
  اثناء احلروب الصليبيه-أ

  بعد فشل احلروب الصليبيه- ب
  قبل احلروب الصليبيه-ج
  احلروب الصليبيهبعد جناح -د

  :وثقافاا ولغاا  بالنسبه لالستشراق فان االطالع على حضارات االمم- ٣١
  هدفا دفاعيا-أ

  هدفا صليبيا- ب
  هدفا علميا-ج
  هدفا عاما-د

  :من اهم الرتعات االجتماعيه اليت تعد القوميه والعنصريه- ٣٢
  ربطت االنسان منذ القدم جبماعته-أ

  تماعياحدثت شرخا يف البناء االج- ب
  ولدت التنازع بني الناس-ج
  ظهرت بفعل الفكر الغريب-د

من القوم وهم اجلماعه من الناس جتمعهم جامعه يقومون هلا هذا تعريف ( تعرف القوميه بااا - ٣٣
  :القوميه

  لغه-أ
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  االصطالح- ب
  يف االجتماع-ج
  يف العرف-د

  :و العنصر  واالعتزاز القوم اشعور لدى مجاعه باالنتماء اىل اصره ا( تعرف القوميه بااا - ٣٤
  اللغه-أ

  االصطالح- ب
  يف االجتماع-ج
  يف العرف-د

  :يتضمن مفهوم التخلف ويفترض وجود- ٣٥
  قياده رشيده-أ

  قياده متخاذله- ب
  منوذج جيسد التقدم-ج
  منوذج جيسد التخلف-د

  : من اهم اسباب ختلف االمه االسالميه- ٣٦
  اجلريء وراء التراث االسالمي القدمي-أ

  اجلريء وراء النموذج الغريب- ب
  عجز النموذج االسالمي-ج
  كثره االزمات احمليطه-د

  ....:اساسيه و هناك نوعان من اسباب التخلف يف العامل االسالمي اوهلما اسباب- ٣٧
  خارجيه اساسيه-أ

  خارجيه ثانويه- ب
  داخليه ثانويه-ج
  خارجه تابعه-د

  :ملعوقاتيعترب حتلل شبكه العالقات االجتماعيه من ا- ٣٨
  االجتماعيه للنهضه-أ

  النفسيه للنهضه- ب
  اخلارجيه للنهضه-ج

  :يقصد بلفظ الوسط يف كالم العرب- ٣٩
  اخليار-أ

  العدول- ب
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  اخليار العدول-ج
  االنتقال بني الطرفني-د

  :االسالم دين اهللا ارتضاه لعباده وجعله دينا- ٤٠
  خيارا-أ

  خيارا عدوال- ب
  عدوال-ج
  وسطا-د

  :دأحتقق الوسطيه مب- ٤١
  االعتدال-أ

  الفطره- ب
  التوازن-ج
  املرونه-د

  : الذين يعبدون االهلهاالسالم عقيدته وسط بني اخلرافيني واملاديني واملالحده و- ٤٢
  من خصائص الوسطيه-أ

  من جماالت ومظاهر الوسطيه- ب
  من معامل الوسطيه-ج
  من معاين الوسطيه-د

  :دليل على" امنا انا رمحه مهداة"قال النيب صلى اهللا عليه وسلم- ٤٣
  سالمعامليه اال-أ

  الروابط البشريه- ب
  خرييه االمه-ج
  مرتكزات العامليه-د

  :يف تناولنا للروابط البشريه وجدنا اا نوعان اساسيا- ٤٤
  فطريه ومتغريه-أ

  فطريه ومكتسبه- ب
  طارئه واصيله-ج
  خاصه وعامه-د

  ):غري واضح......(جنسا ان دخول الناس افواجا يف دين اهللا من كل- ٤٥
  عامليه الدعوه-أ

  وسطيه الدعوه- ب
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  غري واضح-ج
  غري واضح -د

  :ف له فالدين من اهل الكتاب وغريهم على اساسلباملخاعالقه املسلم يقيم االسالم - ٤٦

 الرب والقسط/أ

 املعاداه واحلرابه/ ب

 اجلهاد املستمر/ج

  التكافل/ د
  :اىل احلق تعترب من يف قضيه احلوار فاان اراده الوصول - ٤٧

  اصول احلوار-أ
  اهداف احلوار- ب
  انواع احلوار-ج
  اثار احلوار-د

  :عن  دليل هذا االعتقاد اجلازم املطابق للواقع الناتج - ٤٨
  العلم-أ

  الدين- ب
  العقيده-ج
  االعتقاد-د

  :حضور مؤثر يف حياه االنسان ان املطلع عن تاريخ وواقع االديان جيدها ذات- ٤٩
  به لالديان كلهاصحيح بالنس-أ

  صحيح بالنسبه لالسالم فقط- ب
  صحيح بالنسبه لالديان الكتابيه-ج
  غري صحيح متاما-د

  :قاد رجال العلم التجرييب صراعا مريرا مع رجال الكنئسه يف روما - ٥٠
  يف القرون الوسطى-أ

  يف عصور النهضه- ب
  يف العصور القريبه-ج
  يف القرن التاسع عشر-د

  :كنئسه من تعسف وتسلطها على رجال العلميعترب ماقامت به ال- ٥١
  اسباب الصراع بني الدين والعلم-أ
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 اثار الصراع بني الدين والعلم - ب

 نتائج الصراع بني الدين والعلم/ج

  قواعد الصراع بني الدين والعلم/د
  :املستشرق اجلدير بالذكر هو الذي - ٥٢ 

 يقتصر على معرفة لغات الشرق فقط/أ

 لغات الشرق فقط اليقتصر على معرفة/ب

 يقبل علوم الشرق/ج

  ينقل علوم الشرق/د
  :كان التنصري عامال مهما يف - ٥٣

 كسر كل دعوه للوحده االسالميه/أ
 كسر كل حبث عن االسالم احلقيقي/ب
 ردع كل جهد لالستقالل/ج
  تشويه صورة القوميه والوطنيه/د

  :احياء النعرات القوميه يعترب من - ٥٤
  آثار االستعمار -١
  دوافع االستعمار -٢
 وسائل االستعمار -٣
  طرق االستعمار -٤

 :القيم االسالميه عامليه يف ذاا مرنه يف تطبيقها الا - ٥٥
 استجابه للفطره السويه -١
 متثل حضاره عامليه -٢
 موجهه لكل االزمان -٣
  قابله للتغري والتطور -٤

٥٦ - هو الذي ذا اللقباملستشرق اجلدير:  
 لى معرفة لغات الشرق فقطيقتصر ع -١
 اليقتصر على معرفة لغات الشرق فقط -٢
 يقبل علوم الشرق -٣
  ينقل علوم الشرق -٤
 
  باقي االسئله مل اجدها مصووره*
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  بالتوفيق   
  :مت احلل بواسطة 

 نوغا – ●زمحـة حگي  ● - tn toon - ♪..رعبوب 

  :متت املراجعة بواسطة 
  منار - ـلم بيك 'بح -بنت الشمال 

 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ђĕeĐảŤŋ  الترم االول  ھـ١٤٣٣ معاصره ثقافیھ قضایا اختبار
  
  )١( الواجب

 :١السؤال 
 :إن الثقافة بمجموعھا تمثل

 تمیزا للمجتمع أو األمة عن المجتمعات واألمم األخرى -  .1
 .تغیرا للمجتمع أو األمة عن المجتمعات واألمم األخرى -  .2



 

24 

 .ألمة عن المجتمعات واألمم األخرىتعددا للمجتمع أو ا -  .3
 .تخلفا للمجتمع أو األمة عن المجتمعات واألمم األخرى -  .4

  :٢السؤال 
 :الروابط البشریة نوعان

 فطریة ومتغیرة -  .1
 فطریة ومكتسبة -  .2
 طارئة وأصیلة -  .3
 خاصة وعامة -  .4

  :٣السؤال 
 :ألنھاالقیم اإلسالمیة عالمیة في ذاتھا، مرنة في تطبیقھا؛ 

 استجابة للفطرة السویة - 1 .
 تمثل حضارة عالمیة -  .2
 موجھة لكل األزمان -  .3
  قابلة للتغیر والتطور -  .4

  )٢(الواجب 

 دلیل على ؟: سرعة أنتشار األسالم ودخول الكثیرین فیھ  - 1
  عالمیة الدعوة

 كان للتنصیر عامًال مھمًا في ؟ -  2
 كسر كل دعوة للوحدة األسالمیة

 ظھرت بدایات التأثر بمظاھر الحضارة الغربیة في ؟ - 3
 أواخر الدولة العثمانیة

 )٣(الواجب 

 في العالم اإلسالمي نوعان؛ داخلیة أساسیة) التأخر(أسباب التخلف  - 1
 وخارجیة أساسیة - ١
 وخارجیة ثانویة - ٢
 وداخلیة ثانویة - ٣
 وخارجیة تابعة - ٤
 :ت االجتماعیة التيتعد القومیة والعنصریة من أھم النزعا -2
 ربطت اإلنسان منذ القدم بجماعتھ - ١
 أحدثت شرخا في البناء االجتماعي - ٢
 ولدت التنازع بین الناس - ٣
 ظھرت بفعل الفكر الغربي -4

 :إن اتخاذ المسلمین موقفا من العولمة في ظل التدافع القائم بین الحضارات یحتاج إلى - 3
 قوة اقتصادیة - ١
 حكمة ووعي - 2
 جھاد مستمر - ٣
 الحذر والمقاطعة - ٤
ھذا تعریف القومیة . القومیة من القوم، وھم الجماعة من الناس، تجمعھم جامعة یقومون لھا -  4
 :في
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 اللغة - ١
 االصطالح - ٢
 في االجتماع - ٣
  في العرف - ٤

====================================================  

  اسئلة االحتبار

 
 :ضور مؤثر في حیاة االنساناالدیان ذات ح -١س
 صحیح بالنسبھ لالدیان كلھا -١
 صحیح بالنسبھ لالسالم فقط -٢
 صحیح بالنسبھ لالدیان الكتابیھ -٣
 غیر صحیح تماما -٤

 :حدث صراع مریر بین رجال الكنیسھ في روما ورجال العلم التجریبي -٢س
  في القرون الوسطى -١
 في عصور النھضھ -٢
 بھفي القصور القری -٣
  في القرن التاسع عشر -٤

  :تعسف الكنیسھ وتسلطھا على رجال العلم والفكر یعتبر من -٣س
 اسباب الصراع بین الدین والعلم -١
 اثار الصراع بین الدین والعلم -٢
 نتائج الصراع بین الدین والعلم -٣
 قواعد الصراع بین الدین والعلم -٤

  :كان التنصیر عامال مھما في -٤س
 دعوه للوحده االسالمیھ كسر كل -١
 كسر كل بحث عن االسالم الحقیقي -٢
 ردع كل جھد لالستقالل -٣
  تشویھ صورة القومیھ والوطنیھ -٤

 :االقناع الفردي والوعظ العام في الكنائس یعتبر من -٥س
 التنصیر البسیط -١
 التنصیر المباشر -٢
  التنصیر الغیر مباشر -٣
  التنصیر ؟؟؟؟؟ مدري -٤

 ؟ الذي تتعرض لھ الكنیسھ ھ الى العلوم االسالمیھ تجاوبا مع الضغط الفكريالحاج -٦س
 ھدفا دفاعیا لالستشراق -١
 ھدفا صلیبیا لالستشراق -٢
 ھدفا علمیا لالستشراق -٣
  ھدفا قومیا لالستشراق -٤
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  :التي كتبھا المستشرقون یعتبر من االسالمیھ دائرة المعارف -٧س
 اشھر وسائل االستشراق  -١
 اكثر ماانتجھ االستشراق موضوعیھ -٢
 اخطر اھداف االستشراق -٣
  اخطر آثار االستشراق -٤

 ... التذویب الجزئي او الكلي للھویھ الثقافیھ یعتبر من -٨س
 تعریفات العولمھ -١
 تعریفات العولمھ الثقافیھ -٢
 معالم العولمھ الثقافیھ -٣
  بواعث العولمھ الثقافیھ  -٤

  :االرھاب انھموقف االسالم من  -٩س
 طرح للجھاد -١
 نوع من الظلم -٢
 ظاھره حدیثھ -٣
  ظاھره معقده -٤

 ..اساس  عالقة المسلم بالمخالف لھ في الدین من أھل الكتاب وغیرھم علىیقیم االسالم  -١٠س
 البر والقسط -١
 المعاداه والحرابھ -٢
 الجھاد المستمر -٣
 التكافل -٤

  :من احیاء النعرات القومیھ یعتبر -١١س
  آثار االستعمار -١
  دوافع االستعمار -٢
 وسائل االستعمار -٣
  طرق االستعمار -٤

  :الغرب وحضارتھ ھذا تعریف للتغریب اعادة صیاغة ثقافة العالم االسالمي وفق ثقافة -١٢س
 لغة -١
 اصطالحا -٢
 لغة واصطالحا -٣
  لیس تعریفا للتغریب -٤

 :رة الغربیة فيظھرت بدایات التأثر بمظاھر الحضا -١٣س
 اوائل الدولھ العثمانیھ -١
 اواخر الدولھ العثمانیھ -٢
 بدایة االستعمار االوربي -٣
 نھایة الحروب الصلیبیھ -٤

 :كانت المرأه ھدفا لدعاة التغریب بدعوى -١٤س
 تحریرھا -١
 ضعف شخصیتھا -٢
 قلة خبرتھا -٣
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 نوكومنت  --( النھا دجاجھ -٤
  

  :دیثھ من ناحیة االصطالح فانھااذا كانت العولمھ ح -١٥س
 قدیمھ علمیا -١
 قدیمھ نظریا  -٢
 جدیده علمیا ایضا -٣
  جدیده نظریا ایضا -٤

  :ظھور الثوره التقنیھ التي سمیت بالثوره الصناعیھ الثالثھ كان من -١٦س
 اھداف العولمھ -١
 دوافع العولمھ -٢
 نتائج العولمھ -٣
  آثار العولمھ -٤

 ..متمیزة بضخامة نشاطتھا من  متنوعة النشاطاتورى متعددة الجنسیات قیام شركات كب -١٧س
 اھداف العولمھ -١
 دوافع العولمھ -٢
 نتائج العولمھ  -٣
 آثار العولمھ -٤

 :تطمح الى صیاغة ثقافھ كونیھ شاملھ تغطي جوانب النشاط -١٨س
 العولمھ الثقافیھ -١
 العولمھ الشاملھ  -٢
 العولمھ الكونیھ -٣
  نیھامھ االنسالعول -٤

  :االستشراق ھو -١٩س
 الشرق معلو طلب -١
 معرفة علوم الشرق -٢
 زیارة الشرق -٣
 السیاحھ في الشرق -٤

 :القیم االسالمیھ عالمیھ في ذاتھا مرنھ في تطبیقھا النھا -٢٠س
 استجابھ للفطره السویھ -١
 تمثل حضاره عالمیھ -٢
 موجھھ لكل االزمان -٣
  قابلھ للتغیر والتطور -٤

  :ھو الذي ھذا اللقبالمستشرق الجدیر ب -٢١س
 یقتصر على معرفة لغات الشرق فقط -١
 الیقتصر على معرفة لغات الشرق فقط -٢
 یقبل علوم الشرق -٣
 ینقل علوم الشرق -٤

 :االستشراق انتشر في اوربا بصفة نشیطھ بعد فتره -٢٢س
 عھد االضطھاد الدیني -١
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 عھد االصالح الدین -٢
 توحات االسالمیھعھد الف -٣
  عھد نبض الوجود -٤

  ..من اوئل من اتصل باالرسالیات  -٢٣س

 العثمانیون -١
 الشام ىنصار -٢
 العرب -٣
  المغاربة -٤

  .. تقدیم الخبرة و المشورة یعتبر من -٢٤س

 وسائل التغریب المباشرة -١
 وسائل التغریب غیر المباشرة -٢
 اثار التغریب -٣
 اھداف التغریب -٤

  .. و الحداثة من مردفاتالكوكبة و الكونیة الشاملة  -٢٥س

 العالمیة -١
 الوسطیة -٢
 العولمة -٣
 االستعمار -٤

  ..تعریف ... تحویل العالم الى قریة واحدة یتحكم فیھا نظام راسمالي و احد  -٢٦س

 نظام الراسمالي -١
 النظام العالمي -٢
 لعولمةا -٣
   االستعمار -٤

  .. الوسطیة ھي تحقیق لمبدأ -٢٧س

 التوازن -١
 االعتدال -٢
 الفطرة  -٣
   المرونة -٤

  ... یل المسلمین باللغة العربیة حتى تنقطع صلتھم بالقران الكریم كان منتجھ -٢٨س

 اھداف التنصیریة -١
 اھداف التغریب -٢
 اھداف االستعمار -٣
  اھداف االستشراق -٤

  ..  تاسیس المدارس المدنیة التي تمجد الفلسفة الغربیة و تجھل المسلمین بدینھم یعتبر من -٢٩س
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 وسائل التغریب غیر المباشرة -١
 لتغریب المباشرةو سائل ا -٢
 اھداف التغریب -٣
  اثار التغریب -٤

 .. ربطت االنسان بجماعتھ...  تعد القومیھ والعنصریھ من اھم النزعات االجتماعیھ التي -٣٠س

  .. فرض السیادة على االرض واستغاللھا .. االستعمار لغة -٣١س

  .. نيالبابا اوربان الثا .. اول من نادى بالحروب الصلیبیة على المسلمین -٣٢س

  .. صالح الدین .. استرد المسلمون بیت المقدس بقیادة -٣٣س

  .. الناصرة في فلسطین ..إلى سمیت النصرانیھ نسبة  -٣٤س

 ..العولمة  اخطار ...اخضاع القیم واالخالق للعصرنة والنسبیة من  -٥٣س
 ..من اھداف الحوار  .. كل مایحقق الخیر والصالح والسالم والطمأنینة -٣٦س
  اختالف نظرة الدول ..الى ھذه الظاھره ... عدم وضع تعریف لالرھاب في االصطالح بسبب  -٣٧س
  ..االصطالح  .. شعور قوي لدى الجماعھ باالنتماء الى اصرة القوم تعریف القومیة في -٣٨س

  ..القومیة في اللغة  -جماعة من الناس تجمعھم جامعة یقومون علیھا  -٣٩س

 ..دلیل العلم  .. طابق للواقع الناتج عناالعتقاد الجازم الم -٠٤س
 ..المعوقات االجتماعیة  .. تحلل شبكة العالقات االجتماعیة من -٤١س
 ..قیم فكریة  .. معاییر تحكم حركة االنسان الفكریة -٤٢س
 ..الوسطیة .. تدفع صاحبھا الى االلتزام بھدي االسالم  -٣٤س
 ..معالم الوسطیة  .. تحریر المرأة من -٤٤س
 ..وسطا  .. جعل اهللا االسالم دینا -٤٥س
  ..عالمیة االسالم  ..دلیل على) یاایھا الناس انما انا رحمة مھداة( -٤٦س

 ..اربعة اھداف ... اھداف االستعمار  -٤٧س
  ..مراحل  ٣.. مر االستشراق بمراحل كثیرة  -٤٨س

 ي دینھ وعقلھ ودمھ ومالھالعدوان الذي یمارسھ افراد اوجماعات او دول بغیا على االنسان ف -٤٩س
   .. لالرھاب تعریف المجمع الفقھي ..

   الثقافة .. تمیزا للمجتمع عن المجتمعات االخرى -٥٠س

  .. الحوار .. ارادة الوصول الى الحق من االصول التي تضبط -٥١س

  ..سرعة انتشاره .. ان اعظم االدلة على عالمیة االسالم ھو  -٥٢س

 ..یجسد التقدم  .. ن وجود نموذجان مفھوم التخلف یتضم -٥٣س
 .. مكتسبةو فطریةالروابط البشریة  -٤٥س
 ..ثانویھ خارجیھ  و داخلیھ اساسیةاسباب التخلف  -٥٥س
 ..ان اتخاذ المسلمین موقف من العولمھ یحتاج الى حكمھ ووعي  -٥٦س
   اثار التنصیر........احداث ردة فعل بین المسلمین واضاعف والء كثیر منھم لدینھم كان من  -٥٧س
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  الشرق لنا من جدید........عندما دخل القائد الفرنسي  -٥٨س

الترویج للفكر ..........اتخذ التغریب اتجاه اخر لنشر افكارة وحمل الناس على تبني مفاھیمھ  -٥٩س
  الغربي

  اثار التغریب.........تكریس التبعیة للغرب من  -٦٠س

الوسط في  -٦٢سالجنرال غورو .. ) عدنا یا صالح الدینھا قد ( قال عند قبر صالح الدین -٦١س
  .. خیار عدولالمقصود بھا أن ھذه األمة أمة وسط؛ أي  .. الخیار كالم العرب

  .. من الوسائل الغیر مباشرة للتغریب .. تجھیل المسلمین بلغتھم -٦٣س

  ..غورو ..  الذي قال عند قبر صالح الدین ھا قد عدنا یا صالح الدین -٦٤س

  ..  ینبغي ان تتوفر فیھ عناصر" یكون تعریف الحوار جامعا لكي -٦٥س

  المستوى القدیم ومو متأكده من االجابھ --( ٤ – د     ٣ -ج      متفقھ - ب     مختلفھ - أ 

  

  .. الھویھ اللغویھ تشكل -٦٦س

مو متأكده من االجاابھ -- ( احد عناصر الھویھ - ٣ اول عناصرالھویھ - ٢       الھویھنواه  -  ١   
 

  ..  تمدین الشعوب غیر االوربیھ یعتبر من -٦٧س

ذرائع االستعمار - أ   
اھداف االستعمار -ب   

 ج - اثار االستعمار
اسباب االستعمار -د   

 
 .. یعتبر االرھاب ظاھره -٦٨س

   حادثھ - د         استعماریھ – ج     جدیده– ب     قدیمھ – أ
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  ةأسئلة اختبار قضايا معاصر

  اإلجابة  السؤال  م
كل دعوة اىل الوحدة كسر   كان للتنصري عامالً مهماً يف  ١

  االسالمية
  االقناع الفردي والوعظ العام  التنصري املباشر عن طريق  ٢
فرض السيادة على االرض   االستعمار لغة  ٣

  واستغالهلا
  البابا اوربان الثاين  اول من نادى باحلروب الصليبية على املسلمني  ٤
  صالح الدين  استرد املسلمون بيت املقدس بقيادة  ٥
  الناصرة يف فلسطني  مسيت النصرانيه نسبة اىل  ٦
  اثار االستعمار  احياء النعرات القومية من  ٧
  دوافع العوملة  ظهور الثورة التقنية من  ٨
  دوافع العومله  من متعددة اجلنسيات متنوعة النشاطاتقيام شركات كربى   ٩

  الثقافية معامل العوملة  كلي واجلزئي للهوية الثقافية منالتذويب ال  ١٠
  اخطار العوملة  اخضاع القيم واالخالق للعصرنة والنسبية من  ١١
  اهداف احلوار  كل ماحيقق اخلري والصالح والسالم والطمأنينة من  ١٢
اختالف نظرة الدول اىل هذه   عدم وضع تعريف لالرهاب يف االصطالح بسبب  ١٣

  ةالظاهر
  نوع من الظلم  موقف االسالم من االرهاب عده  ١٤
  تعريف القومية يف االصطالح  شعور قوي لدى اجلماعه باالنتماء اىل اصرة القوم  ١٥
  القومية يف اللغة  مجاعة من الناس جتمعهم جامعة يقومون عليها  ١٦
  دليل العلم  االعتقاد اجلازم املطابق للواقع الناتج عن  ١٧
الصراع بني رجال الدين   لطها على رجال العلم من اسبابتعسف الكنيسه وتس  ١٨

  والعلم
  القرون الوسطى  حدث صراع مرير بني الدين والعلم يف اوروبا يف  ١٩
  املعوقات االجتماعية  حتلل شبكة العالقات االجتماعية من  ٢٠
  قيم فكرية  معايري حتكم حركة االنسان الفكرية  ٢١
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  الوسطية  ي االسالمتدفع صاحبها اىل االلتزام د  ٢٢
  اخليار  الوسط يف كالم العرب-   ٢٣
  اوسط  جعل اهللا االسالم دينا  ٢٤
  التوازن  ان الوسطية حتقيق ملبدأ  ٢٥
  الوسطية  حترير املرأة من معامل  ٢٦
  معاملية االسال  دليل على) ياايها الناس امنا انا رمحة مهداة (  ٢٧
  من الوسائل املباشرة للتغريب  ة الغربية وجتهل املسلمني بدينهمداراس املدنية اليت متجد الفلسفاسس امل  ٢٨
من الوسائل الغري مباشرة   جتهيل املسلمني بلغتهم  ٢٩

  للتغريب
  اربعة اهداف  اهداف االستعمار  ٣٠
  مراحل ٣  مر االستشراق مبراحل كثرية  ٣١
  للعوملة  الكوكبه الكونيه الشاملة مرادف  ٣٢
راد اومجاعات او دول بغيا على االنسان يف دينه العدوان الذي ميارسه اف  ٣٣

  وعقله ودمه وماله وعرض
  تعريف امع الفقهي

  طلب علوم الشرق  هو االستشراق   ٣٤
  وسائل االستشراق  شهرأاملعارف االسالمية من  دائرة  ٣٥
احلاجه اىل العلوم االسالمية جتاوبا مع الضغط الفكري الذي تتعرض له   ٣٦

  الكنيسه
  يبهدف صلي

متيزا للمجتمع أو األمة عن  :إن الثقافة مبجموعها متثل  ٣٧
  اتمعات واألمم األخرى

  باالرساليات  نصارى الشام اوائل من اتصل  ٣٨
  غري املباشرة للتغريب  تقدمي اخلربة واملشورةمن الوسائل  ٣٩
  تضبط احلوار  ارادة الوصول اىل احلق من االصول الليت  ٤٠
  سرعة انتشاره  لى عاملية االسالم هوان اعظم االدلة ع  ٤١
  استجابة للفطرة السوية  القيم االسالمية مرنه يف تطبيقها الا  ٤٢
  جيسد التقدم  ان مفهوم التخلف يتضمن وجود منوذج  ٤٣
  فطرية ومكتسبة  نوعان الروابط البشرية   ٤٤
  اواخر الدولة العثمانيه  هرت بداية مظاهر التأثر باحلضاره الغربيةظ  ٤٥
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  وثانويه خارجيه  اسباب التخلف داخليه اساسية  ٤٦
  ربطت االنسان جبماعته  تعد القوميه من اهم الرتعات الليت  ٤٧
إن اختاذ املسلمني موقفا من العوملة يف ظل التدافع القائم بني احلضارات   ٤٨

 :حيتاج إىل

  حكمه ووعي

  اثار التنصري  احداث ردة بني املسلمني واضعاف والئهم من  ٤٩
  غورو  الذي قال عند قرب صالج الدين ها قد عدنا يا صالج الدين  ٥٠
٥١      
  التغريب وسائل  تاسيس املدار املدنية اليت متجد الفلسفة الغربية  ٥٢
  حتريرها  كانت املراه هدفا للغرب بدعوى  ٥٣
  اثار التغريب  تكريس التبعية للغرب من  ٥٤
  )شاكه باجلواب( – متفقه  ان تتوفر فيه عناصر ينبغي" لكي يكون يكون تعريف احلوار جامعا  ٥٥
  )شاكه باالجابه(  اهلويهنواة  : اهلويه اللغويه تشكل  ٥٦
  اثار االستعمار  متدين الشعوب غري االوربيه يعترب من  ٥٧
بالتطرف والعنف ونشر  املنغمسةينطوي على عدد من الوقائع والدالالت   ٥٨

  الذعر والقتل هذا تعريف االرهاب
  الغريب وماملفه

  قدمية  يعترب االرهاب ظاهره  ٥٩
الوصول باالنسان اىل مرحله العدميه ويف النهايه يصبح اسري لكل ما يعرض   ٦٠

  عليه يعترب
األهداف واآلثار االجتماعية 

  واخللقية
  الرب والقسط  يقيم االسالم باملخاف له فالدين من اهل الكتاب وغريهم على اساس  ٦١
   الشرق لنا من جديد  ........الفرنسي  عندما دخل القائد  ٦٢
  اصطحالحا  اعادة صياغة ثقافة العامل االسالمي وفق ثقافة الغرب  ٦٣
  الترويح للفكر الغريب  اختذ التغريب اجتاه اخر لنشر افكارة ومحل الناس على تبين مفاهيمه  ٦٤
  أثار االستعمار  متدين الشعوب غري االوربيه يعترب من  ٦٥
  جديده علميا ايضا  لعومله حديثه من ناحية االصطالح فاااذا كانت ا  ٦٦
  دوافع العوملة  ظهور الثوره التقنيه اليت مسيت بالثوره الصناعيه الثالثه كان من  ٦٧
  العوملة   تطمح اىل صياغة ثقافه كونيه شامله تغطي جوانب النشاط  ٦٨
اليقتصر على معرفة لغات   املستشرق اجلدير بالذكر هو الذي  ٦٩

  الشرق فقط
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  الديين اإلصالح عهد  :االستشراق انتشر يف اوربا بصفة نشيطه بعد فتره  ٧١
  عاملية الدعوة  دليل على: سرعة أنتشار األسالم ودخول الكثريين فيه   ٧٢
ربطت اإلنسان منذ القدم   تعد القومية والعنصرية من أهم الرتعات االجتماعية اليت  ٧٣

  جبماعته
هذا . وهم اجلماعة من الناس، جتمعهم جامعة يقومون هلا القومية من القوم،  ٧٤

  تعريف القومية يف
  اللغة

 -- االديان كلها صحيح   االديان ذات حضور مؤثر يف حياة االنسان  ٧٥
  مالحظة

  

  

 

  : مت احلل بواسطة 

 نوغا – ●زمحـة حگي  ● - tn toon - ♪..رعبوب 

  :متت املراجعة بواسطة 

  منار –ـلم بيك 'بح -بنت الشمال 
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