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 "طآلب  ىذا تجميع االسئلة التي تم ذكرىا في المحاضرة المباشرة الثالثة "

 شيء مهم البدء بسرد األسئلة سأنّوه عن *قبل   5:حيث ان عدد األسئلة التي ذكرىا بالمحاضرة  

 ;698من نموذج االختبار للفصل الدراسي الثاني " حرفيـّاً "الدكتور جاب االسئلة اللي قالها 
     "بوسي كات " l a v e n d e r من ملخص االخت وضعت لكم االجوبة علة الجنب 

 أنها متطلب لديو?  –أي أنسان  –( ىي تلك األجابة التي يشعر اإلنسان 6
 تفسير الوجود  .أ 
 تعريف القيم  .ب 
 تعريف النظم  .ج 
 تعريف الثقافة  .د 

 ? وىو  ( واحد من ىذه التعريفات ليس تعريفا للقيم7
 المعايير التي يتعامل معها اإلنسان في الحياه مثل العدل، الصدق ، والوفاء  .أ 
 االمثل التي تتميز بها الحياه األنسانيو عن الحياه الحيوانيو .ب 
 القواعد التي يقيم الناس عليها حياتهم ليرتفعوا بها عن الحياه الحيوانية  .ج 
 االجابو التي يشعر األنسان أنها مطلب لديـو  .د 

 
 ( أنواع القيم ىي ? 8

 نوعان أثنان ىما قيم فكرية ، وقيم الخير  .أ 
 نوعان أثنان ، لكن ىما قيم فكرية ، وقيم الجمال   .ب 
 ثالث أنواع ، وىي قيم فكرية ، قيم الخير ، وقيم الجمال   .ج 
 نوعان أثنان ىما ? قيم الخير ، وقيم الجمال  .د 

 نهـا ( القوانين أو التعاليم واألعراف والتقاليد أو الشعائر التي يمارسها اإلنسان في حياتو ؛ سواء باالنسان ) العبادة األخالق ( وما دو 9
  األعالميـة األدارية (?) والنظم التعليميـة 

 تفسير الوجود .أ 
 تعريف القيم  .ب 
 تعريف النظم  .ج 
 تعريف الثقافة  .د 
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 ? ( ىي الموضوعات أو المسائل أو المشكالت التي تثيرىا بعض جوانب الثقافة أو عناصرىا أما بالوجود أو بالقيم أو بالنظم:
 معنى القضايا الثقافية المعاصرة  أ.

 تعريف عناصر الثقافة ب. 
 الوسطيـة  .ج
 األرىاب .د
 ( أشار القرآن إلى الوسطيـة التي ىي بمعنى الخيرية في ?;
 آيتين من خمس آيات نصت على لفظ الوسطية   .أ

 آيتين من سبع آيات نصت على لفظة الوسطيـة  . ب
 ثالث آيات من تسع آيات نصت على لفظ الوسطية  ج.
 الوسطيـةثالث آيات من خمس آيات نصت على لفظ   د.
 ( عالقة الثقافة باإلنسان ?>
 ليس لها دور في تشكيل شخصية اإلنسان  . أ

 من خالل عناصر تتشكل شخصية اإلنسان وتبنى ثقافتو .  ب
 عنصران فقط من عناصر الثقافة ىما اللذان يشكالن شخصية اإلنسان  ج.
 عنصر واحد فقط من عناصر الثقافـة يشكل شخصية اإلنسان ، وال عالقو لغير ىذا العنصر د.
 ( قولو تعالى ? ) وكذلك جعلناكم أمو وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ( يشير إلى ?=
 الوسطية بمعنى الخيرية .  أ

 الوسطية بمعنى البعد عن األنحراف  . ب
 أىمية الشهادة  ج.
 عالمية األسالم د. 
 
م ( جاء في حديث النبـي صـلى اع عليـو وسـلم للثالثـة الـرىط الـذين تقـاتوا عباتـو ? ) أمـا واع أنـي ال أخشـكم ع وأتقـاكم لـو ، ولكنـي أصـو <

 وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النسـاء فمن رغب عن سنتي فليس مني ( والمقصود ىـو ?
 الوسطية بمعنى الخيرية  . أ

 الوسطية بمعنى البعد عن الشطط واألنحراف واللغو  . ب
 الوسطية بمعنى أعدل األحوالج. 
 تقليل العبادة  د.
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 ( نقل عن األمام على رضي اع عنو قولو ? عليكم بالنمط األوسط فاليو ينزل العالي ، واليو يرتفع النازل .. يتضح خـالل ىـذا الوقـل فهـم65

 السلف في الوسطية على أنها ?
 أعدل األحوال  . أ

 البعد عن الشطط واألنحراف واللغو . ب
 الخيرية  ج.
 أعدل األحوال والخيرية  د.

 ىنا ?) أياكم والغلو في الدين ، فإنما ىلك من كان قبلكم بالغلو في الديـن ( يتضح منو أنو معنى ? قال صلى اع عليو وسلم  (66
 أعدل األحوال  . أ

 البعد عن الشطط واألنحراف واللغو . ب
 الخيرية  ج.
 أعدل األحوال الخيرية  د.

 ( يكون توحيد مصادر المعرفة ?67
 بالجمع بين الوحي والعقل  . أ

 بالجمع بين األىتمام بأعمال الجوارح وأعمال القلوب  . ب
 بما يعرف بفقة الظاىر وفقة الباطن  ج.
 بالجمع بين منهجي مدرسة الراي ومدرسة اآلثر  د.

 ?ىو وجو من وجوه داللو القران على عالمية األسالممنو وىو في األخرة من الخاسرين(ومن يبتغ غير األسالم دينا فلن يقبل )?تعالى( قال 68
 األدلة الصريحة في القران الكريم .  أ

 من خالل دعوة الجن الى األسالم  . ب
 من خالل خطاباتو القرآن ونداءاتو العامة  ج. 
 ةيلمـامن خالل إثبات أن التشريعات القرانية ع د. 
 ( ىذهفآمنا بو ولن نشرك بربّنآ أحداً  إلى الرشـد قل أوحي إلى أنو أستمع نفر من الجن فقالـوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي) ?( قال تعالى69

 ?اآلية تشير إلى وجو من وجوة داللو القران على عالميـة األسالم وىو 

 األدلة الصريحة في القرآن الكريم  . أ
 من خالل دعوة غير البشر إلى اإلسالم  . ب
 من خالل خطابات القرآن ونداءاتو العامة  ج.
 من خالل إثبات أن التشريعات القرآنية عالميـة د.
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 ?( أن أقوى دليل على أن اإلسالم رسالة عالميـة ىو مكافحتو للنزاعات األقليمية والطائفيـة وفي وجو من وجوه عالمية اإلسالم وىو :6

 دعوة غير العرب  . أ
 خطابات القرآن ونداءاتو العامة  . ب
 التشريعات القرأنيـة عالميـة  ج.
 األسالم ينبذ أي مقومات للتفرقة بين النـاس  د.

 ?( من أدلة عالمية األسالم من السنة النبوية المطهرة أنو صلى اع عليو وسلم أرسل كتبا إلى عظمـا زمانو ومنهم ;6
 قيصر الروم فقط  . أ

 عظيم القبط وملك الحبشة فقط  . ب
 كسرى الفرس فقط   . ج
 قيصر الروم ، وكسرى فارس وعظيم القبط وملك الحبشة  د.

 ?( واحد من اآلتي ليس من مرتكزات عالميـة األسالم ودعائمهـا >6
 عالمية الدعوة  . أ

 وحدة النوع األنساني  . ب
 وحدة طبيعة األنسانية  ج.
 نبذ األرىاب د.
 
 
 
 
 
 

 في اللغة بانو ?  قف األستشرا( عر =6
 ? طلب علومو وآدابو .طلب الشرق ؛ أي .  أ

 زيارة الشرق . ب
 السياحة في الشرق ج.
 معاداة الشرق د.
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 ( أدرج مصطلح األستشراف في )) قاموس األكاديميـة الفرنسيـة (( في ? <6

 القرن السادس عشر . أ
 القرن الثامن عشر  . ب
 القرن التاسع عشر ج.
 القرن الحادي والعشرين  د.

بهذا اللقـب ىـو الـذي ال يقتصـر علـى معرفـو بعـض اللغــات التـي تتحـدث بهـا األمـم الشرقيــة وإدراك عاداتهـا بـل  ( إن المستشرق الجدير75
 يجمع إلى ذلك الوقوف على القوى الروحيـة والفكريـة واألدبيـة التي أثرت في الثقافـة اإلنسانيـة الذي قال ىذا القـول ىو?

 مياكئيل أنجلو جويدي .  أ
  الراىب الفرنسي ) جربرت ( . ب
 بطرس المحترم  ج.
 جيراردي كريمون د.

 ?( واحدة من ىذه العبارات خطـا 76
 اليمكن تحديد أسم أول غربي أعتنى بالدراسات الشرقية ، وال في أي وقت . أ

 بثالث مراحل قمر األستشرا . ب
 اليوجد لؤلستشراق ىدف عدواني ج.
 من أول رجال الكنيسة الذين أىتمو بالدراسات الشرقية ، الراىب الفرنسي د.
 (<<<)جربوت( الذي أنتخب لكنيسو روما عام ) 
 م بعد عودتو من األندلس 

 
 ?و اإلسالم أسباب أنتشاره وحقيقو الفاتحين المسلمين وسر قوتهم العسكريو ىي ن( مرحلة أستكشاف ك77

 المرحلة األولى من مراحل األستشراق . أ
 المرحلة الثانيو من مراحل األستشراق . ب
 المرحلة الثالثـة من مراحل األستشراق  . ج
 المرحلة الرابعة من مراحل األستشراق د.
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 ( أتسمت المرحلة الثانيـة من مراحل األستشراق بأنها 78

 مرحلة مشوبو بالعدوان ، وتبحث عن العيوب والنقائـص في العلوم األسالميـة وبنية المجتمع  . أ
 مرحلة العدوان السافر . ب
 مرحلة أستكشاف كنو اإلسالم وأسباب أنتشاره ج.
 لبحث عن حيقة الفاتحيـن المسلمينمرحلة ا د.

فـي أوروبـا لتشـويو صـورة اإلسـالم بالوحشـية والعـداء ، وحتـى ال يغتـر أبنـاء ( حرص عليو رجل الكنيسو عن طريق الكتابـة باللغات المحلية 79
 ? أوروبا بالحضارة اإلسالميـة ويدخلوا اإلسالم والسيما في عالم الحضارة العثمانيـة ؛ وىذا من أىداف األستشراق

 الدفاعيـة  . أ
 العلمية الموضوعيـة  . ب
 الصليبية  ج.
 اللغويـة د.

المبذول بصـفة فرديــة أو جماعيــة فـي دعـوة النـاس إلـى النصرانيــة ويطلـق أيضـا المنظمـات الدينيـة مـن تعلـيم الـدين النصـراني ( ىو الجهد :7
 ? ونشرة

 ىذا تعرف العالميـة  . أ
 ىذا تعرف الوسطيـة  . ب
 ىذا التعرف اللغـوي للتنصر ج.
 ىذا التعريف األصطالحي للتنصير د.

 لم تعرف دعوة المسلمين الى النصرانية بالتأثير والنشاط المدعومين إال ?  (;7
 بعد فشل الحمالت الصليبية .  .أ

 بعد رفع عيسى . . ب
 بعد انطالق الحروب الصليبية .  .ج
 بعد احتالل العالم االسالمي .  .د

 ( تمكن النصارى من الهيمنة على بيت المقدس ومن ثم استردىا المسلمون من ايديهم بقيادة صالح الدين األيوبي في معركة ? >7
 القادسية  .أ

 حطين  .ب
 اليرموك  .ج
 القدس الشريف  .د
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 ( الدولة التي وصل إليها القس ) صموئيل زويمر ( ليتخذىا مركزاً للتنصير في منطقة الخليج العربي ىي ? =7

 قطر  .أ
 اإلمارات  .ب
 البحرين  .ج
 الكويت  .د

 ( حقق الغرب عن طريق التنصير نفوذاً في العالم اإلسالمي؛ وىذا باعث ? <7
 ديني .أ

 سياسي .ب
 صليبي .ج
 إنساني .د
 

 ( يقوم بو فرد أو مجموعة من المبشرين المتفرغين لهذه الوظيفة ممن توظفهم الكنيسة وعاظاً لنشر النصرانية? 85
 تنصير مباشر  .أ

 تنصير عن طريق مجال التعليم . ب
 تنصير عن طريق الخدمة االجتماعية واإلعالم  .ج
 تنصير عن طريق مجال عالجي .د

 والصحراء المغربية?( استعمرت الريف المغربي 86
 فرنسا  .أ

 بريطانيا  .ب
 روسيا .ج
 إسبانيا .د

 ( واحد من ىذه األىداف ليس من أىداف االستعمار?87
 ىدف صليبي للكنيسة، وىدف سياسي .أ

 ىدف اقتصادي .ب
 ىدف عدائي .ج
 إغاثي ىدف .د
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أصحاب المصانع إلـى المـواد الخـام والقـوى العاملـة كمـا احتـاجوا إلـى نتج عن الثورة الصناعية في أوروبا زيادة ىائلة في اإلنتاج فاحتاج ( 88

  ?عمر الغرب العالم اإلسالمي بهدفاألسواق لتصريف منتجاتهم، ولم تتمكن الدول األوروبية من سد تلك الحاجات فاست
 صليبي للكنيسة  .أ

 سياسي  .ب
 اقتصادي .ج
 عدائي  .د
 

 الثمانينات الميالدية من القرن الماضي؛ إذ إنو قبل ىذا التاريخ لم يكن لو حضور خاص?( لم يكن لو وجود قبل منتصف عقد 89
 االستعمار  .أ

  العولمة  .ب
 التنصير .ج
 االستشراق  .د

 ( تمثل العولمة من حيث الواقع ظاىرة ? :8
 سياسية فقط  .أ

 ثقافية واجتماعية فقط  .ب
 اقتصادية فقط . ج
 ية واقتصادية وثقافية واجتماعية سياس .د

 ( حدد إطار نظام العولمة ? ;8
 الرئيس األمريكي بوش األب .أ

 الرئيس الروسي  .ب
 ملكة بريطانيا  .ج
 الرئيس األمريكي بوش االبن .د

 ( ستتجو المرحلة القادمة من الجهود الغربية المبذولة في التحول العالمي نحو االىتمام بالعولمة ? >8
 السياسية  .أ

 الثقافية  .ب
 االقتصادية  .ج
 االجتماعية  .د
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 ( واحد من ىذه العبارات خطأ?=8

 العام على الخط المسيحي في توجيهها لم تزل الدول الغربية التي تروج للعولمة على رغم علمانيتها تسير  .أ
 العولمة محصورة في االقتصاد وحرية التجارة الدولية التي تعد المحرك الرئيس لها  .ب
حريات الشعوب بحيث يأخـذ   الفرد أوسريع وليست فكرة خاضعة لحرية  العولمة ليست مجرد وسائل تنقل العقائد والقيد والنظم بشكل .ج

 كل واحد منا يريده منها ، ويدع ما ال يريد
 العولمة ىي تأقلم وذوبان مع معطيات الحضارة الغربية بخيرىا وشرىا  .د

 ( يطلق الحوار لغة على?<8
 الرجوع عن الشيء إلى الشيء فقط  .أ

 المراجعة في الكالم فقط  .ب
 الحبل إذا فتلو .ج
 الرجوع عن الشيء أو المراجعة في الكالم .د

 ( أكثر ورود الجدال في القرآن بالمعنى ? 95
 المذموم كقولو ?} وجادلوا بالباطل ليدحضوا بو الحق { .  .أ

 المحمود كقولو ?} وال تجادلوا أىل الكتاب إال بالتي ىي أحسن { .  .ب
 ال ىذا وال ذاك؛ كقولو ?} ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ىي أحسن { . .ج
 ال يوجد أكثرية بل ورد بالمعنيين على حد سواء  .د

 ( واحدة من ىذه العبارات خطأ ? 96
 الجدال بالتي ىي احسن مرادف للحوار اإليجابي البناء .  .أ

 التـي تجادلـك فـيقـد سـَمعا اع قـول جمعهمـا قـول اع جـل وعـال ?}  يجمع بين الحـوار والجـدال معنـى تطـارح الـراي واألخـذ والـرد وقـد .ب
 إن اع سميع بصير { .  ازوجها وتشتكي إلى اع واع يسمع تحاوركم

 ال يكتسب الحوار اىمية بالغة في منظومة الدعوة اإلسالمية .  .ج
 الحوار في اللغة من الحور .  .د

 ( كثير من الحوارات التي تتحول إلى جدل عقيم ليس لو نقطة محددة ينتهي إلى بسبب?97
 عدم تحديد الهدف والقضية  .أ

 االتفاق على أصل يرجع إليو .ب
 إرادة الوصول إلى الحق  .ج
 اإلخالص في الحوار  .د
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 ( احتلت في الوقت الحاضر موقع الصدارة من اىتمام الباحثين؛نظراً التساع دائرتها في أنحاء العالم ? 98

 التنصير  .أ
 التبشير  .ب
 االستشراق .ج
 اإلرىاب .د

 ( مفهوم القومية في اإلصالح ? 99
 شعور قوي لدى جماعة باالنتماء إلى آصرة القوم أو العنصر، واالعتزاز بها والتحكم بعقول أفراد ىذه الجماعة وسلوكهم .  .أ

 من القوم؛ وىم الجماعة من الناس تجمعهم جامعة ويقومون لها .  .ب
 قوم الرجل عصبتو؛ وىم أقاربو من أبيو، أو قومو الذين يتعصبون لو، وينصرونو .ج
 من العنصر؛ وىو األصل والحسب، والعصبية تعني تعصب المرء أو الجماعة  .د

 ( تقوم على أساس افتراض وجود دم أزرق نبيل، وآخر دم أحمر وضيع?:9
 عصبية اللون  .أ

 عصبية الطبقة  .ب
 عصبية القوم  .ج
 عصبية العنصر  .د

 ( واحدة من ىذه العبارات خطأ ? ;9
 اللغة العربية باعتبارىا وعاء للثقافة العربية وللحضارة اإلسالمية فإنها تواجو أخطاراً تتفاقم باطراد . .أ

 عوب وثقافتها وأعرافها . اللغة العربية تواجو اخطاراً تأتي من ىيمنة النظام العالمي الذي يرفض صياغة العالم الجديد وخصوصيات الش .ب
 إن موقع اللغة العربية في الصدارة من الهوية للدفاع عن األمة واللغة وعاء الفكر الذي يصنع المواجهة بالتكيف أو بالتصلب .  .ج
 تزاز باللغة العربية .ال يجوز االع .د
 

 وىو? والتجريبي كما يقول ) برتراند رسل (اية ما يهدف إليو العلم الطبيعي ( غ>9
 اليقين والمعرفة واإلدراك، وىو نقيض الجهل، وىو كما قال الراغب األصفهاني ? ) إدراك الشيء بحقيقة ( . .أ

 االعتقاد الجازم المطابق للواقع الناتج عن دليل .  .ب
 جاربو طوال فترة حياتو . مجموعة المعارف والحقائق التي وصلت إلى اإلنسان عن طريق الوحي، أو توصل إليها من خالل مالحظاتو وت .ج
 محاولة اكتشاف حقائق معينة عن العالم ومن ثم القوانين التي تصل الحقائق ببعضها بحيث يمكن بحوادث مستقبلية .  .د
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 ( واحدة من ىذه العبارات خطأ? =9

 ما لقيت االجابة حرفياً ولكن ىي االقرب"  9;ص 68م ونظريتهم .سة وبين آراء العلماء الكنيسة وفقت برجال لديهم القدرة على التوفيق بين النصوص المقد .أ

 الحياة وإقامتها على المنطق  تفاقم الخالف جعل الطرف اآلخر ينادي بعزل الكنيسة عن .ب
 عليائو بنفس القدر .  وتنزل اإللو منم ترفع اإلنسان فوق نفسو درجة أصبح االعتقاد في الكنيسة بأن كل خطوة يخطوىا العل .ج
 ية إلى كثير من تعاليم الكنيسة البشر  والمعلوماتب الخرافات الوثنية تبني الكنيسة لبعض النظريات الفلكية واآلراء الجغرافية أدى إلى تسر . د
 

 ( أكد في كتابو " التقريب في حدود المنطق " أن الحس ألص من أصول العلم؛ ىو العالم?<9
 ابن تيمية  .أ

 ابن القيم  .ب
 ابن حزم  .ج
 الفارابي  .د
 

 ( جمع األكوام من المنتجات الحضارية أكثر من االتجاه إلى بناء حضارة ىو التكديس الناشئة عن التكديس?5:
 البناء  .أ

 الحضارة الشيئية  .ب
 التخلف .ج
 التطور  .د
 
** 

 أخيًرا أسأل اع العظيم 
 أن يوّفقنآ وإيآكم لما يحب ويرضى 

 دعآؤكم بظهر الغيب ..آل تنسوننا من 
  , Reeroفارس 

 


