
 هـ4141حل اسئلة مراجعة الدكتور من الخدمات الطالبٌه الفصل الثانً 

 : تشوٌة صورة اإلسالم لدى أبنائه ٌعتبر من (1)

 
  أثار االستشراق -أ

  أسباب االستشراق-ب
  وسائل االستشراق-ج 
  مراحل االستشراق-د 

 
 : تبشٌرا موه المستشرقون لما سموا التنصٌر (2)

 
  الناصرة فً الفلسطٌن ألنه من مدٌنه -أ 

  علٌة السالم الصحٌح ألنه دٌن المسٌح -ب 
  إلخفاء غاٌتهم منه -ج 
  ألنهزامهم فً مدٌنه المنصوره بمصر -د 

 
 : فشل الحروب الصلبٌه وهزٌمه النصارى فٌه بدأت حركة التنصٌر بٌن المسلمٌن بعد (3)

 
 عٌن الجالوت على ٌد صالح الدٌن األٌوبً - أ

  ٌد صالح الدٌن األٌوبً حصٌن على -ب
  حطٌن على ٌد صالح الدٌن األبوبً - ج
  المقدس على ٌد صالح الدٌن األٌوبً بٌت -د 

 
 : الحقد الصلٌبً على المسلمٌن منذ بداٌه انتشار اإلسالم ٌعد من (4)

 
  بواعث التنصٌر -أ

  أهداف التنصٌر -ب
  غاٌات التنصٌر-ج 
  أثار التنصٌر -د

 
  : األستعمار , ألن الدول االستعمارٌه السٌاسٌة خدم المنصرون من الناحٌه (5)

 
  اعتمدت على جهود الرهبان والمبشرٌن فً بسط نفوذها -أ

  زادت من حقدهم على األسالم والمسلمٌن -ب
  كانت تمدهم بالمال والمعونه لنشر النصرانٌه -ج
  صلٌبٌه-د

 
  : كان التنصٌر عامال مهما فً (6)

 
  ه القومٌه والوطنٌهتشوٌه صور -أ

 األسالم الحقٌقً كسر كل بحث عم -ب
 الالستقالل ردع كل جهد -ج
  للوحده األسالمٌه كسر كل دعوه -د

 
 : التنصٌر المباشره من أسالٌب (7)

 
 اإلقناع الفردي والوعظ العام فً الكنائس -أ

  اإلعالم الذي ٌنشر مشوهة عن األسالم -ب
  المعارفوالكتب دوائر -ج
  الخدمه األجتماعٌه والصحٌه -د

 



 
 : كثٌر مهم لدٌهم , كان من إحداث رده بٌن المسلمٌن و أضعاف والء (8)

 
  أثار الستشراق -أ

  أثار التنصٌر -ب
  وسائل التنصٌر -ج
  وسائل التغرٌب -د

 
  : األستعمار لغة ٌعرف (9)

 
  السٌادة على األرض واستغاللها فرض -أ

  ى الشرقاالمبرٌالٌة عل هٌمنه -ب
  العالم موجه التمدد الغربً على -ج
  سٌطرة الغربٌن على العالم اإلسالمً -د

 
 : المسلمٌن هو أول من نادى بالحروب الصلٌبٌه على (10)

 
  أروبان الثانً البابا -أ

  البابا بندكتوس السادس عشر-ب
  الراهب جربرت -ج
  الراهب دٌكرٌمون -د

 
  : صالد الدٌن # كلمه صاح بها أحد قادة األستعمار لما دخل ها قد عدنا ٌا (11)

 
  القدس -أ

  الجزائر -ب
  دمشق -ج 
  القاهرة-د 

 
 : ونشر ثقافته بٌن المسلمٌن من أهم ٌعتبر تغرٌب العالم األسالمً (12)

 
  األستعمار دوافع -أ

  عوامل التنصٌر -ب
  أثار األستعمار -ج
  أسرار األستعمار -د

 
 : من أهم اثار األستعمار فً العالم االسالمً (13)

 
  إحٌاء النعرات القوٌمه -أ

  ب_ أنشاء جامعٌه القومٌه العربٌه
  انتشار االستشراق -ج
  المتابطئه جهود الوحده اإلسالمٌه -د

 
 : العالم االسالمً وفق ثقافه الغرب وحضارته , هذا تعرٌف إعاده صٌاغه ثقافه (14)

 
  التغرٌب لغة-أ 
  التغرٌب األصطالحا -ب
  واصطالحا األستشراق لغه -ج
  لٌس تعرٌفا للتغرٌب واالستشراق -د

 

 



 
  : الحضاره الغربٌه فً اواخر ظهرت بداٌات التاثر بمظاهره (15)

 
  السلجوقٌه الدوله -أ

  الدوله العثمانٌه -ب
  االستعمار االوروبً -ج
  الحروب الصلٌبٌه -د

 
 : اتخذ التغرٌب اتجاها اخر لنشر أفكار وحمل الناس على تبنً مفاهٌمه , عن طرٌق (16)

 
  التروٌع والقتل -أ

  إنشاء مدارس األرسالٌات التنصٌرٌه -ب
  بث الفرقه بٌن المسلمٌن -ج
  التروٌج اللفكر الغربً -د

 
 : بالغ , ومن أوائل من اتصل بها كان الإلرسالٌات دور تنصٌري (17)

 

 
  عثمانوٌنال -أ

  نصارى الشام -ب
  العرب -ج
  المغاربه -د

 
  : باللغه العربٌة حتى تنقطع صلتهم بالقران الكرٌم كان من تجهٌل المسلمٌن (18)

 
  أهداف التنصٌر -أ

  أهداف التغرٌب -ب
  أهداف االستعمار -ج
  أهداف االستشراق -د

 
  : المباشر من وسائل التغرٌب غٌر (19)

 
  بناء الكنائس -أ

 احتالل البالد االسالمٌه -ب
  تقدٌم الخبره والمشوره -ج
  نشر اللغه االجنبٌه -د

 

 
 : التً تمجد الفلسفه الغربٌه وتجهل المسلمٌن بدٌنهم ٌعتبر من تأسٌس المدارس المدٌنه (20)

 
  وسائل التغرٌب المباشر -أ

  وسائل التغرٌب غٌر مباشر -ب
  أهداف التغرٌب -ج
 ثار التغرٌبأ -د
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