
Answers of questions (fourth Semester B.A/BSc)

Culture and Civilization Answers – Chapter 2 Unit 2 
تراث اإلسالم في مجال العقيدة وفي الحياة اإلجتماعية

أثر اإلسالم والمسلمون في الهند في مجال الحكمة والفلسفة والعلوم الطبية والرياضية وغيرها.(1
كان تأثير الغسالم في مجال العقيدة في الديانة الهندوكية والثقافة الهندية عظيما وعميقا. عرفوا التوحيد(2

ووحدانية اهلل . ورفض بعضهم عبادة األوثان.
األخوة اإلنسانية اإلسالمية تتميز بصفاتها . كل الناس في اإلسالم أخوان, ال شرف بينهم اال بالتقوى. ال(3

نجس بالوالدة وال يحرم العلم والتعليم . 
أثر اإلسالم في المجتمع الهندي . علم اإلسالم الهنود قيمة المساوات والحرية واحترام المرأة وقضوا(4

العادات السيئة مثل ستي. وبنوا ديار العجزة المباني المرتفعة.
أدخل المسلمون في الهند نظاما جديدا في الصناعة والزراعة. وقاموا بعملية  تلقيح الثمار وتهذيبها.(5
انشأ السلطان الكجراتي مصانع للنسج والوشي والتطريز والنحت ومصنوعات العاج والحرير وصناعة(6

الورق. 
اكتب الجمع

( مباني5( نساء 4( أوثان 3( أديان 2( فالسفة 1
اكتب المعني

( ستي = هو عادة احراق المرأة نفسها4( التماثيل= صنم 3( المنبوذ : رذيل  2( العقارات = أرض 1
في نار الزوج المتوفي التي يحرق جسمه فيها.
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الثقافة والحضارة في اإلسالم
 

الحضارة اإلسالمية حضارة تقوم على اإلسالم وهي حضارة تشتمل على مختلف جوانب الحياة(1
تطورت الحضارة اإلسالمية من مختلف الحضارات السابقة من تفاعللل مجموعللات ثقافللات النللاس الللذين(2

دخلوا في دين اإلسالم  ومن تفاعل المناطق التي وصل إليها اإلسالم اثناء الفتوحات اإلسالمية.
حضارة اإلسالم حضارة تقوم على التسامح ألن التسامح لم تتصف بها حضللارة قبلهللا . واإلسللالم يشللجع(3

التسامح بين االديان ألنها تعاملت مع األديان األخرى  في كل زمان ومكان.
حضارة اإلسالم تشتمل الدنيا واآلخرة  والكللون كللله وكللذا تعمللل هي مللع الحضللارات والعقائللد األخللرى(4

واستفاد اإلسالم العلوم والمعرفة من سائر الحضارات
تشتمل الحضارة اإلسالمية في مفهومها على نوعين وهما المعنوية والمادية (5
القيم األخالقية التي تنظم الحضارة اإلسالمية هي العدل والصدق والوفاء بالعهود وغيرهللا من القيم الللتي(6

حث عليها الرسول صل اهلل عليه وسلم
II 

الربوبية هي اإلقرار بان اهلل هو رب كل شيئ وانه الخالق والرازق والمحيي والمميت وان اهلل وكيل كللل(1
األمور وبيده الخير والشر وليس له شريك وال نظير

التعايش : المراد به تعامل شخص بآخر مع التعاون واأللفة . والصبر على المصائب من جانبه(2
واإلشتراك في سروره 

العادات ما يقوم به اإلنسان كل يوم من حياته بال تغيير في شيئ كاإلحتفللال والللزواج والطقللوس وغيرهللا(3
والتقاليد هو ما يقوم به القوم دائما لما قام به آبائه واجداده قبله مثل بعض األمور الدينية والدنيوية. 
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غاندي وطاغور في األدب العربي

I:اجب عن األسئلة اآلتية 
اشتهر غاندي بفكرته الالغنف(1
مضمون شعر أحمللد شللوقي عن غانللدي هللو أنلله عظيم مثللل(2

األنبياء يعمل كما يقول . علم الناس الفضائل مثل الحق والصبر . ولبى العالم الى ندائه نحو الحللق . وقللد
ألف بين الهندوس والمسلمين حيث ال يمكن ألحد كسر هذه اإللفة بالقوة والدفاع ألنه من توفيقه تعالي له.

هبة الخالق في حياة غاندي في نظر أحمد شوقي هي أنه ألف بين قلوب المسلمين والهندوسيين.(3
إشتهر طاغور بين أدباء العرب بالحب والسالم(4
قرابين الغناء كتاب مترجم لرائعة طاغور "غيتانجلي"’(5

II
غازل البرد لل أحمد شوقي 

في سبيل الحق للل محمد سامي عاشور
د. بديع الحقي  لل طاغور
ميخائيل نعيمه لل غاندي

IV
قريب القول والفعل  ل من المنتظر المهدي 

شرح:
معنى المفردات:

Expected   المنتظر: nearقريب : 
A ruler in the last days of the worldالمهدي: 

بيان البيت:
هذا البيت مأخوذ من شعر أحمد شوقي عن حياة غانللدي. قللرض هللذا الشللعر حين قللدم غانللدي في مصللر . يقللول
شوقي فيه ان غاندي كان  يعمل ما يقول وال يترك نصائحه في عملية حياتلله نفسللها . وهللو في هللذه الصللفة يشللبه

اإلمام المنتظر في ايام آخر الزمان المهدي.    

 Vشبيه الرسل في الذوذ    عن الحق وفي الزهد   .
معنى المفردات:

To protect ذوذ عن : Similarشبيه : 
.To be free from luxurius of Matterial lifeالزهد: 

بيان البيت:
هذا البيت مأخوذ من شعر أحمد شوقي عن حياة غانللدي. قللرض هللذا الشللعر حين قللدم غانللدي في مصللر . يقللول
شوقي فيه ان غاندي كان كمثل الرسل الكرام الذين جاهدوا في حفاظة الحللق  وفي اتيللان الزهللد وتللرك الشللهوات

في الحياة الدنيوة الفانية
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كلمات نصح للمسلمين

I 
قال الدهلوي لألمراء أن يخافوا اهلل وان ال يتمتعوا بنعمات العيش . ال بد  لهم ان ينكللروا شللرب الخمللر (1

والزنى وعليهم ضرب الحدود . وال يتركوا القوي عند الحد وان يتركوا أفكار النعمة في الطعام والنسلللاء
والثوب والمنازل. وقال لهم أن يذكروا اهلل بقلب مخلص.

وصل الدهلوي الملوك ان ينصبوا أمراء في كل ناحية البلد ألن يعملللوا في بلللدهم بشللرائع اإلسللالم وان (2
يفشوا اإلسالم وشعائره . وان يعطيهم شوكة تامة حيث ال يتمتعون بها بل يعملون بها إلصالح بلدهم.



المرضي عند اهلل هو من يكسب بيده لرزقه.(3
الواجبات على بني آدم هي الشكر للله وطلب كسللب اليللق والقناعللة (4

والقصللد في الحيللاة وانتهللاز الفللرص لللذكر اهلل والمحافللظ على ثالث
اوقات واإلستماع إلى الوعظ .

األمور المرغوبة للمجتهد في سبيل اهلل هي  الشكر للللله وطلب كسللب اليللق والقناعلة والقصللد في الحيللاة(5
وانتهاز الفرص لذكر اهلل والمحافظ على ثالث اوقات واإلستماع إلى الوعظ

أعمال شاه ولي اهلل الدهلوي : حجة اهلل البالغة، إزالة الخفاء عن خالفة الخلفللاء ، الفللوز الكبللير، رسللالة (6
اإلنصاف،  تحفة الموحدين ، تأويل األحاديث ' التفهيمات اإللهية.

دور بني آدم بدال من نعمة الخالق هو الشكر هلل . وذكره آناء الليل واطراف النهار. (7
كمل الفراع:

ال يخاف المومن اال اهلل(1
اذا غلب على الرجال شحا استحوذهم الشيطان(2
الغذاء والسحر والعشية هي األوقات التي يحافظ عليها المؤمن(3
على األمير ان يعمل إلصالح بلده(4
مسكنا يؤويه مشربه يرويه مطعما يشبعه ملبسا يستره(5

أكتب المعنى
رقد : نام(1
زأر: رفع الصوت (2
غمط : احتقر(3
القناعة: الرضاء بما حصل (4
المأل : الشخص(5

ضع في جملة:
استغل الناس في السياسة (1
حاض الطالب في فكر اإلمتحان(2
قدر على : قدر محمد على العبور في النهر(3
غلب على: غلب ديني على مالي(4
الهم: الدين هم (5


