أسئلة الثقافة اإلسالمية إسالم (:)1
الوحدة األولى:
 /1من معاني الثقافة في اللغة العربية:
أ /طريقة الحياة
ب /الفنون
ج /الفهم
 /2تعددت تعريفات الثقافة في اللغة اإلنجليزية وقد أحصى كوبير وكلوكهون من التعريفات مايزيد عن
أ.164 /.
ب.166 /
ج.146/
 /3من معاني الدين في القرآن الكريم
أ /اإلخالص.
ب /المعيار.
ج /الشيء مما ذكر.
 /4العلم هو:
أ/اليقين.
ب /إدراك الشيء.
د /جميع ماذكر.
:/5مثل  cultureهناك من يرى بأن مصطلح المدنية مرادفا ً لمفهوم
أ /هيربرت سيمون
ب /بول صباغ
ج /تايلور.

 /6أول من استخدم مصطلح الحضارة بمفهومها الواسع
أ /إميل دور كايم
ب /ابن خلدون.
ج /أوغست كونت
 /7من نقاط االختالف بين العلم والثقافة
أ /أن الثقافة محلية والعلم عالمي
ب /أن العلم محلي والثقافة عالمية
ج /ال شيء مماذكر
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 /8من أوجه العالقة بين الثقافة والدين
أ /أن الدين يعتبر مصدرا ً للثقافة
ب /أن الثقافة تعتبر مصدرا ً للدين
ج /كالهما يعتبر مصدراً لآلخر
 /9الجزء األساسي في تحديد هوية األمم:
أ /الحضارة
ب /الثقافة.
ج /المدنية.
 /10تشكل الحضارة
أ /الجانب المادي فقط.
ب /الجانب المعنوي فقط.
ج /الجانب المادي والمعنوي.
 /11التي يمكن اقتباسها وتناقلها بين األمم مطلقا ً
أ /الثقافة.

ب /الحضارة
ج/المدنية

 /12تطلق الثقافة في اللغة اإلنجليزية على المهارة في عمل الشيء(
 /13المدنية هي  :طريقة الشعب في الحياة(

)

)

 /14القيم هي  :وضع إلهي يرشد إلى الحق في االعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعامالت(

)

 / 15الثقافة هي  :الوسائل واألدوات المادية التي يستعين بها اإلنسان على تحقيق حضارته (

)

 /16الثقافة هي  :الوسائل واألدوات المادية التي يستعين بها اإلنسان على تحقيق حضارته (

)

 /17عرف تايلور الحضارة بأنها  :تفنن في الترف  ,وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه(
 /18ال يوجد هناك وجه تشابه لغوي بين الثقافة والعلم(
 /19تختلف الثقافة عن العلم بأنها قابلة للقياس بخالف العلم(

)

)
)
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 /20من القواسم المشتركة بين العلم والثقافة  :أن كالهما يتعامل بالمحسوسات(
 /21تنشأ الثقافة من تفاعل حضارات متعددة(

)

 /22ال يوجد هناك وجه تشابه لغوي بين الثقافة والمدنية(
 /23تعتبر القيم جزءاً من الثقافة(

).

)

).

 /24للدين معان كثيرة منها :الجزاء  ,والعبادة  ,والمعتقد(
 /25يعتبر الدين أحد أهم مصادر الثقافة لدى الشعوب(

).
)

 /26تعتبر كلمة الثقافة من المصطلحات التي يكثر تداولها بين الناس(

).

الوحدة الثانية:
 /1تعرف المرحلة الثانية من مراحل الثقافة اإلسالمية بـمرحلة
أ /التفاعل الحضاري.
ب /الركود الحضاري.
ج /التجديد.
 /2بدأت المرحلة األولى من مراحل الثقافة اإلسالمية منذ ظهور اإلسالم وحتى وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم
 ,وذلك عام
أ 10 /هجري.
ب /11 /هجري.
ج 12 /هجري.
 /3بدأت المرحلة الثالثة من مراحل نشأة الثقافة اإلسالمية من منتصف القرن السابع الهجري وحتى
أ /بدايات القرن الرابع عشر الهجري
ب /بدايات القرن الخامس عشر الهجري.
ج /بدايات القرن السادس عشر الهجري
 /4تعرف المرحلة الرابعة من مراحل الثقافة اإلسالمية بمرحلة
أ /التحديات الكبرى.
ب /التجديد.
ج /ال شيء مماذكر.
 /5من منهج الثقافة اإلسالمية
أ /مراعاة اإلنسان.
ب /التميز.
ج /جميع ماذكر

.
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 /6حذر النبي صلى هللا عليه وسلم في قوله ( :لتتبعن سنن من كان قبلكم  )...وهذا دليل على
أ /سلبية الثقافة اإلسالمية
ب /عدم مرونة الثقافة اإلسالمية
ج /تميز الثقافة اإلسالمية
 /7في قوله تعالى  (:ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ً لكل شيء )  ,دليل على
أ /وسطية الثقافة اإلسالمية
ب /شمول الثقافة اإلسلالمية
ج /واقعية الثقافة اإلسالمية
 /8في قوله تعالى  ( :وال تنس نصيبك من الدنيا )  ,دليل على
أ /توازن الثقافة اإلسالمية
ب /ثبات الثقافة اإلسالمية
ج /ال شيء مماذكر
 /9تشريع اإلسالم للزكاة دليل على
أ /مرونته
ب /إنسانيته

ج /ال شيء مما ذكر
 /10الثقافة اإلسالمية هي الشخصية اإلسالمية التي تقوم على عقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة واألخالق(
 /11الثقافة اإلسالمية هي الصورة الحية لألمة اإلسالمية(

)

 /12يمكن الربط ما بين الثقافة اإلسالمية والفقه اإلسالمي في الركود الذي أصابه(
 /13فرضت ثورة اإلتصاالت على الثقافة اإلسالمية تحديات كبيرة(

)

)

 /14تعتبر الخبرات البشرية مصدرا ً من مصادر الثقافة اإلسالمية على اإلطالق(
 /15تعتبر الخبرات البشرية مصدرا ً من مصادر الثقافة اإلسالمية على اإلطالق (
 /16تمتد المراحل األولية في نشأة الثقافة اإلسالمية حتى نهايات الدولة العثمانية(

).
)
)

 /17لم يكن في المرحلة الثانية من مراحل الثقافة اإلسالمية اختالط كبير بين العرب واألمم األخرى(
 /18الفرق بين الفكر اإلسالمي واإلسالم(
 /19تمتد مرحلة التجديد حتى عصرنا الحاضر(

)

)

)
)
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(
 "/20ال تعترف الثقافة اإلسالمية بالسنن الكونية ؛ ألنها متغيرة وغير ثابتة")
 /21من األدلة على مرونة اإلسالم قوله تعالى ( :وعسى أن تكرهوا شيئا ً وهو خير لكم)( ,

)

الوحدة الثالثة:
 /1المصدر الشارح ألحكام القرآن التي سكت عنها هو
أ /االجماع
ب /القياس
ج /السنة

 /2ت َ َميُز الثقافة االسالمية عن غيرها بكونها أكثر وأقرب لحاجات االنسان هو األثر الذي استمدته الثقافة من
أ /القرآن والسنة
ب /الخبرات االنسانية النافعة
ج /االجماع

 /3المصدر الضابط لوقوع الثقافة في الخطأ والزلل هو
أ /االجماع

ب /الخبرات البشرية
ج /ال شيء مما ذكر
 /4المصدر الذي يمد الثقافة االسالمية بإجابات ألسئلة متجددة ضمن منهجية استنباطية صحيحة هو
أ /القياس
ب /االجماع
ج /السنة

 /5لغة :هو التقدير والمساوة
أ /اإلجماع

ب /الخبرات االنسانية النافعة
ج /القياس

 /6الجهود اإلنسانية المفيدة في العلوم والصناعات والنظم ت ُعد من مصادر الثقافة اإلسالمية التي ت ُسمى بـ هو
أ /القياس

ب /الخبرات االنسانية النافعة
ج /ال شيء مما ذكر
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 /7ما أقره النبي صلى هللا عليه وسلم مما صدر عن الصحابة من قول أو فعل يسمى سنة
أ /قولية
ب /عملية
ج /تقريرية

)

 /8الخبرات االنسانية النافعة من فروع الثقافة اإلسالمية(

 /9من المصادر المهمة في الثقافة االسالمية هو آراء العلماء وآثارهم(
 /10معنى السنة لغة :هو الكتاب الواسع الشامل(

)

)

 /11القياس هو :اتفاق مجتهدي األمة اإلسالمية في عصر من العصور على حكم حادثة شرعية
بعد فاة النبي (

)

 /12السنة في اصطالح الفقهاء هي مايقابل الواجب والفرض(

)

 /13من أسس التشريع االسالمي هي عدم الحرج وتقليل التكاليف والتدرج في التشريع(

)

 /14تراث الحضارة اإلسالمية والتراث اإلسالمي بعيدان عن بعضهما في المعنى بشكل واضح(
 /15القياس هو :إلحاق فرع بأصل في في الحكم لعلة جامعة بينهما (
 /16السنة القولية هي ماصدر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من األقوال(

)

)
)

الوحدة الرابعة:
 /1العناصر الثقافية لفئة معينة من المجتمع يجمع بينها رابط معين هي
أ /الخصوصيات.
ب /العموميات.

ج /جميع ماسبق
 /2استعداد معرفي ووجداني وسلوكي عند الفرد اتجاه األشياء والموضوعات واالشخاص يعرف بـ
أ /االخالق.
ب /النظم.
ج /القيم.

 /3المسألة ذات أبعاد متعددة ومترابطة ال تقبل المعالجة إال في إطار عام هي
أ /المذهبية الفكرية
ب /القضية الفكرية
ج /الفكر
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 /4المفاهيم تعتبر من
أ /موضوعات الثقافة
ب /أقسام الثقافة
ج /أقسام الثقافة
 /5المتغيرات والبدائل من موضوعات علم الثقافة تندرج تحت قسم
أ /االتجاه العام
ب /االتجاه الخاص
ج /االتجاه النوعي
 /6السطحية هي السمة الغالبة على من يؤمن بـ
أ /العموميات

ب /الثقافة العارضة
ج /الخصوصيات
 /7اإلتجاه العام في الثقافة يشمل
أ /المفاهيم
ب /القيم.

ج /الشيء مما ذكر
)

 /8ينقسم محتوى الثقافة وفقا لالتجاه إلى ثالثة أقسام(

 /9العموميات هي العناصر الثقافية التي يشترك فيها مختلف أفراد المجتمع مثل العادات والتقاليد(
 /10الثقافة المزدوجة هي أن ينتمي شخص ما لدولة أجنبية(

)

)

 /11المفهوم هو فكرة أو صورة عقلية تتكون من خالل الخبرات المتتابعة التي يمر بها الفرد(
 /12النظام هو مجموعة التشريعات التي تحدد لالنسان منهج حياته(

)

)

 /13الثقافة الفرعية هي اتجاه يقوم على منظومة من المفاهيم بشأن الوجود واالنسان والحياة(
 /14تتأثر الخصوصيات دائما بالعقيدة فقط(

)

)

 /15تتعدد المفاهيم حسب الصورة الذهنية المرتسمة في ذهن كل شخص ما (
 /16القيم التربوية االسالمية اليمكن أن تنفصل عن الشرع(

)

)

 /17الثقافة العارضة تؤدي إلى إنشاء ثقافة مؤقته تعطي أصحابها تميزا ً يوصف عادة بالسلبية(
 /18الفكر ال عالقة له بالعمليات التي يقوم بها الدماغ من أجل تحليل الواقع والمعطيات حوله(

)
)
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الوحدة الخامسة:
 /1علم الخير والشر والحسن والقبح هو
أ /األخالق
ب /مفهوم علم األخالق
ج /األخالق االسالمية
 /2قسم الفقهاء السلوك إلى قسمين :سلوك مع هللا ويشمل
أ /البيوع

ب /الشهادات
ج /الشيء مماذكر
 /3العقيدة ثابتة بسبب
أ /مصدرها رباني
ب /سهولتها
ج /وسطيته

 /4من ركائز الثقافة اإلسالمية
أ /العقيدة

ب /األخالق
ج /جميع ماذكر
 /5الكمال من خصائص
أ /الثقافة
ب /الحضارة
ج /الشريعة

 /6البقاء والديمومة من
أ /ركائز الشريعة
ب /خصائص الشريعة
ج /ال شيء مماذكر
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 /7من أثار اإليمان بـأركان اإلسالم
أ /الراحة والطمأنينة
ب /الشكر الدائم
ج /جميع ماذكر
)

ُعرف الشريعة بأنها األساس الذي نشأ عليه االنسان(
 /8ت َ
 /9تعريف الفطرة هي اإليمان بأركان االيمان الستة(
 /10ماشرعة هللا لعباده من الدين يسمى بالعقيدة(

)
)

 /11األساس في إنزال الشرائع يقوم على العبودية وتوحيد هللا(
 /12الشريعة تنقسم إلى قسمين :اعتقاديات وعمليات(

)
)
)

 /13مصادر األخالق االسالمية هي القرآن والسنة فقط(
)

 /14من المصطلحات المرتبطة باالخالق السلوك(

 /15الشريعة اإلسالمية وأصولها ال يمكن أن تتبدل أو تتطور(

)

 /16مصادر الشريعة هي القرآن والسنة واالجماع والقياس(

)

الوحدة السادسة:
 /1اإليمان هو
أ /اعتقاد بالقلب
ب /قول باللسان
ج /عمل بالجوارح
د /جميع ما سبق
 /2جعل النبي صلى هللا عليه وسلم الدين ست درجات (

)

 /3المالئكة الكرام عليهم السالم مخلوقون من نار(

)

 /4لم ير النبي صلى هللا عليه وسلم جبريل عليه السالم على صورته الحقيقية ؟ (
 /5من صفات المالئكة الكرام عليهم السالم أنهم يأكلون واليشربون ؟ (

)

)
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 /6من األعمال الموكلة إلى المالئكة عليهم السالم
أ /حمل العرش
ب /كتابة أعمال بني آدم
ج /حفظ اإلنسان
د /جميع ما سبق
 /7التوراة أُنزلت على
أ /داود عليه السالم
ب /عيسى عليه السالم
ج /موسى عليه السالم
 /8اإلنجيل أُنزل على
أ /موسى عليه السالم
ب /داود عليه السالم
ج /عيسى عليه السالم
 /9الصحف أُنزلت على النب َي َين عيسى وإدريس عليهما السالم ؟
 /10الزبور أنزل على يوسف عليه السالم ؟
 /11يمكن للناس أن يعرفوا الحق من دون الكتب السماوية ؟
 /12الرسول هو
أ /من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه
ب /من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه
 /13اول الرسل الكرام هو
أ /إدريس عليه السالم
ب /نوح عليه السالم
ج /سليمان عليه السالم
 /14محمد صلى هللا عليه وسلم هو خاتم النبيين (
 /15ال يشترط في المعجزة أن يُتحدى بها(

)
)

 /16ال يصح من مؤمن أن يكذب بأي رسول أو نبي(
 /17الرسل عليهم السالم غير معصومين في تحمل الرسالة ؟(

)
)
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 /18ال يتضمن اإليمان باليوم اآلخر اإليمان بالبعث؟(

)

 /19اإليمان بالقدر يتضمن أربعة امور
أ /العلم والكتابة والمشيئة والخلق
ب /العلم والعمل والتصديق واإلقرار
 /20كتابة القدر تعني ترك العمل(
 /21عدد أركان اإليمان(

)

)
)

 /22اإليمان بالقدر من أركان اإلسالم(

الوحدة السابعة:
 /1أكبر ديانات الهند الوثنية
 /1النصرانية
 /2البوذية
ج /الهندوسية

 /2الثقافة الهندية بمجملها ثقافة طبقية عنصرية(
 /3لم تأت األديان السماوية كلها بالتوحيد(

)
)

 /4فتح المسلمون بالد فارس في عهد الخليفة الراشد
أ /علي رضي هللا عنه
ب /أبو بكر رضي هللا عنه
ج /عمر رضي هللا عنه

 /5الشعب الهندي شعب غير متدين على مر العصور؟(
 /6الهندوسية ديانة تقوم على عبادة

)

أ /إله واحد
ب /أكثر من إله

 /7يعتقد الهندوس بالتناسخ(

)

 /8الفيدا هي الكتب المقدسة القديمة
أ /اليهود
ب /للفرس
ج[ /للهندوسية

 /9اليانية هي إحدى الفلسفات الهندية ؟( )
 /10البوذية ديانة في الهند أسسه
أ /زرادشت
ب /نرشخي
ج[ /بوذا
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 /11تقوم الديانة الكونفوشية على أساس احترام كبار السن والوالدين والتركيز على النواحي
الدينية ؟( )
 /12الديانة الطاوية من الديانات الهندية ؟(
 /13اليهودية ديانة تبشيرية(

)

)

 /14من كتب اليهود
أ /التلمود
ج /الفيدا

 /15يطلق لقب الحاخام على رجل الدين
أ /النصراني
ب /اليهودي
ج /الصيني

)

 /16من احكام الشريعة اليهودية :أن الطالق بيد المرأة؟(
 /17من طوائف اليهود
أ /األرثوذكسية واإلصالحية
ب /المحافظة
ج/جميع ما سبق

 /18التوراة أنزلت على
أ /عيسى عليه السالم
ب /إدريس عليه السالم
ج /موسى عليه السالم

 /19النصرانية ليست ديانة سماوية ؟
 /20يُعد أساس العقيدة النصرانية المحرفة
أ /الدينونة
ب /الصلب
ج /التثليث

)

 /21التعميد عند النصارى هو التصريح لرجال الدين بالذنب؟(
 /22الشخص الذي ينسب إليه تغيير عقائد النصرانية هو بولس؟(

)

 /23الفكر الغربي له جذور تمتد في التاريخ وتصل إلى اليونان والرومان ؟(
 /24من مصادر الفكر الغربي الفيدا؟(

)

)

 /25األخالق في الغرب تقوم على ما يستحسنه العقل ؟(

)
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الوحدة الثامنة:
 /1عالقة الثقافة اإلسالمية بالثقافات األخرى عالقة
أ /تابعة
ب /متذبذبة
ج /ندية

)

 /2هناك فرق في المنطلقات العقائدية بين اإلسالم والغرب(

 /3من باب اإلنصاف والعدل أن نعترف بأن الغرب هو مركز العالم( )
)

 /4نظرة الثقافة اإلسالمية إلى الثقافات األخرى نظرة سلبية(
 /5لو حصل قتال بين المسلمين والكفار فالتمثيل بجثث الكفار جائز(

)

 /6من أبرز مساوئ اإلعالم الغربي عمله على شيطنة المسلمين(

)

 /7المنهج مجموعة من القواعد واإلجراءات والخطوات واالختبارات التي يتبعها
)
((أفراد))يعملون في نفس المجال(
 /8اإلسالم دخل كثيرا من البلدان بفضل أخالق التجار المسلمين ومن أسباب زيادة العداء
)
لإلسالم تزايد أعداد المهاجرين المسلمين إلى الغرب(
 /9من أسباب التخوفات من العالم اإلسالمي
أ /كتابة التاريخ بصورة مشوهة عن اإلسالم
ب /اإلعالم الغربي
ج /جميع ماسبق

 /10السياسة الغربية تعتمد مبدأ الوسيلة تبرر الغاية(

)

 /11من األسباب التي أدت إلى اختفاء معظم المسلمين من األندلس عمليات التطهير العرقي
)
التي قام بها (( األسبان)) (.
 /12حينما حرر صالح الدين األيوبي بيت المقدس عامل النصارى بمثل ما فعلوا بالمسلمين من
)
سفك لدمائهم حينما احتلوه(
 /13يقصد بالشيطنة  :ذكر حقيقة الشخص أو الجماعة بما في ذلك ذكر صفاته السيئة(

)

 /14االختالف في الديانة بين المسلمين والغرب اليعد سببا من أسباب عداوتهم للمسلمين ألن
)
سياستهم قائمة على فصل الدين عن الدولة(
 /15الصورة المشوهة لإلسالم في الفكر الغربي ابتدأت من القرن الثالث عشر الميالدي(

)
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الوحدة التاسعة:
)
 /1من أهداف االستشراق الهدف االقتصادي(
 /2كان االستشراق سلبيا بشكل مطلق على األمة اإلسالمية(

)
)

 /3لالستشراق وجه إيجابي من ذلك تحقيق ونشر كتب التراث اإلسالمي(

 /4من وسائل المستشرقين إنشاء الموسوعات العلمية مثل موسوعة دار المعارف اإلسالمية
)
(
 /5وصلت الدول النصرانية إلى إحراق المسلمين الرافضين للتنصير(
 /6التنصير يستهدف به كل إنسان من غير النصارى(

)

 /7من أهداف التنصير إبعاد النصارى عن التفكير بحقيقة دينهم(
 /8اإلبهار أسلوب من أساليب التنصير(

)

)

)

 /9من المحاسن أنه لم يكن لالستعمار أهداف دينية وذلك لتبني الدول المستعمرة لمبدأ فصل
)
الدين عن الدولة(
 /10كانت فرنسا تطرد الرهبان من أراضيها وتحتضنهم في مستعمراتها ليساعدوها على
)
تحقيق غاياتها(
 /11التغريب يشمل الجوانب الثقافية كلها بما في ذلك الملبس والمأكل؟(
 /12نشأت العولمة في بدايات القرن الحالي(

)

)

 /13العولمة هي عملية توحيد الثقافة في العالم بحيث تسوده الثقافة الغربية وتحديدا األمريكية
)
(
 /14التطرف يوجد في
أ /األمم الدينية أي التي تعتقد أي دين من األديان
ب /األمم المكبوتة والمسلوبة حقوقها
ج /كل األمم

 /15للعولمة
أ /أخطار وإيجابيات كثيرة على حد سواء
ب /أخطارها أكثر من إيجابياتها
ج /أخطار كثيرة وليس لها إيجابيات مطلقا

 /16مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من عدم مخالطتهم وعدم الصبر على أذاهم(

)

 /17من أفضل الطرق لمواجهة أعداء اإلسالم دراستهم دراسة واعية والرد عليهم(

)

 /18من ضمن التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية  :المعرفة العابرة(

)
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 /19من أساليب (التنصير)استغالل قضية المرأة واألسرة(

)

 /20توقفت المؤتمرات االستشراقية مؤخرا بسبب انتباه المسلمين لهذا التحدي بالتحديد مما
)
جعل تلك المؤتمرات عديمة الجدوى(
 /21االستشراق تعبير أطلقه الشرقيون على الدراسات التي يقوم بها الغربيون على كل شؤون
)
الشرق(

15

