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 (( سؤال 07الفصل ألاول  3341أسئلة اختبار )) 

 :في أواخر القرن ألاول الهجري امتدت حركة الفتوح إلاسالمية إلى .1

 ..شبة جزيرة البلقان  -

 ..روسيا  -

 ..الصين  -

 ..الهند  -

 :من أشهر املترجمين في العصر العباس ي .2

 ..الحسن ابن الهيثم  -

 ..الحسن بن سهل  -

 ..زيد بن منذر  -

 ..زيد بن حاتم  -

 في .3
ً
 عامليا

ً
 :حاول امللك الهندي أشوكا أنا يجعل من البوذية دينا

 ..القرن الخامس عشر قبل امليالد  -

 ..القرن الثالث قبل امليالد  -

 ..القرن ألاول امليالدي  -

 ..القرن الثاني امليالدي  -

 :إلاسطرالب هي آلة رصد قديمة .4

 ..لقياس محيط الكرة ألارضية  -

 ..ملعرفة الوقت والجهات ألاصلية  -

 ..لرصد كسوف الشمس  -

 ..لرصد خسوف القمر  -

 :بدأ إلايرانيون حياتهم الدينية بعبادة .5

 ..البشر  -

 ..النباتات  -

 ..الحيوانات  -

 ..قوى الطبيعة  -

 :أول من سخر حساب املثلثات لخدمة الفلك هو .6

 ..العالم ابن سينا  -

 ..العالم البتاني  -

 ..العالم الطبري  -

 ..العالم عبد الرحمن بن يونس  -

 :الخوارزمي هو العالم املسلم الذي أسس .7

 ..علم الجبر  -
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 ..علم الكيمياء  -

 ..علم الصيدلة  -

 ..علم طب العيون  -

 :الدعوة املائوية في بالد فارس كانت تحث الناس على .8

 ..عدم الاقتراب من الحيوانات  -

 ..تكرار الزواج وتعدد الزوجات  -

 ..التقشف وعدم الزواج  -

 ..ألاجنبية عدم الاختالط بالعناصر  -

 :يعتبر عباس بن فرناس العالم ألاندلس ي أول مخترع .9

 ..لإلسطرالب  -

 ..للقبة الفضائية  -

 ..الجراحية لألدوات  -

 ..للرافعات اليدوية  -

 :مجد الفكر الروماني .11

 ..القوة العسكرية  -

 ..القوة الروحية  -

 ..الاتجاهات الفلسفية  -

 ..الحرية السياسية  -

رجمت إلى العربيةكتاب السيرك هو من أشهر الكتب  .11
ُ
 :التي ت

 ..عن الهيروغليفية في مجال التحنيط  -

 ..عن الالتينية في مجال الرياضيات  -

 ..عن اليونانية في مجال الفلسفة  -

 ..عن الهندية في مجال الطب  -

 :نظرة الدين إلاسالمي للحضارة إلانسانية هي نظرة .12

 ..مادية فقط  -

 ..شاملة  -

 ..عقائدية فقط  -

 ..إقليمية  -

 :يين القدماء أخذ املسلمون عن املصر  .13

 ..مبادئ علم تحول املعادن إلى ذهب  -

 ..مبادئ الفلسفة  -

 ..أسس علم ألابراج  -

 ..أسس الكتابة التاريخية  -
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 :ما هو النظام السياس ي املعروف في حضارة مصر القديمة .14

 ..النظام امللكي  -

 ..النظام ألاوليجاركي  -

 ..النظام الديموقراطي  -

 ..النظام الجمهوري  -

 :البالغة والشعر هو مجال العلم ألاساس ي الذي اهتم به .15

 ..املصريون القدماء  -

 ..العرب قبل إلاسالم  -

 ..آلاشوريون والبابليون  -

 ..اليونانيون في حضارتهم القديمة  -

 :بحكم العالقات التجارية بين الطرفين قبل إلاسالم انتقل إلى الفرس .16

 ..جزء كبير من كتب الرياضيات في الصين  -

 ..بير من ثقافة الهند وعلومها جزء ك -

 ..الكثير من الفلسفة اليونانية  -

 ..الكثير من مؤلفات ألادب الشعبي املصري  -

 :العالم الذي صمم جهاز لرسم مجسم للكون ثالثي ألابعاد هو .17

 ..شرف الدين بن محمد الطوس ي  -

 ..محمد بن جابر البتاني  -

 ..الحسن بن سهل  -

 ..ابن خلدون  -

 :الكتب الفارسية بالنسبة للحضارة إلاسالميةمتى بدأت ترجمة  .18

 ..في العصر العباس ي  -

 ..في العصر ألاموي  -

 ..في العصر ألايوبي  -

 ..في العصر الفاطمي  -

 :أول مدرسة أنشئت للطب في أوروبا هي املدرسة التي أسسها .19

 ..الرومان  -

 ..الفرس  -

 ..العرب  -

 ..اليونانيين  -

 :سوى محاوالت فاشلة فيلم تكن الكيمياء قبل الحضارة إلاسالمية  .21

 ..تحويل املعادن الرخيصة إلى ذهب وفضة  -

 ..معرفة خصائص املعادن  -
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 ..الاستفادة من أبخرة البراكين  -

 ..تحويل املياه املالحة إلى مياه عذبة  -

 :من أشهر ألاطباء اليونانيين الذين نقل عنهم املسلمون في عصر الخالقة إلاسالمية .21

 ..هيرودوت  -

 ..أرسطو  -

 .. جالينوس -

 ..سوفوكليس  -

 :القوى الطبيعية هي .22

 ..العناصر ألاساسية في قيام الحضارة الصينية  -

 ..العناصر ألاساسية في الديانة البوذية  -

 ..العناصر ألاساسية في العبادات املصرية القديمة  -

 ..العناصر ألاساسية التي بدأ إلايرانيون حياتهم الدينية في عبادتها  -

 :اليوناني في الخالفة إلاسالمية كانت خاللأبرز مظاهر التأثير  .23

 ..العصر الهيلينستي  -

 ..العصر الكالسيكي  -

 ..العصر الحجري الحديث  -

 ..العصر الصاوي  -

 :العالم املسلم الذي لقب ببطليموس العرف هو .24

 ..جابر بن حيان  -

 ..البالزري  -

 ..ابن سينا  -

 ..البتاني  -

 :امتدت حركة الفتوح إلاسالمية إلى الهند .25

 ..أواخر القرن الرابع الهجري في  -

 ..في أواخر القرن الثالث الهجري  -

 ..في أواخر القرن الثاني الهجري  -

 ..في أواخر القرن ألاول الهجري  -

 :أول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الكرة ألارضية هم .26

 ..املسلمون  -

 ..الرومان  -

 ..الفرنسيون  -

 ..البوذيون  -
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 :كيلو متر وهو الارتفاع الصحيح 15طبيعة الغالف الجوي حول ألارض وقدر ارتفاعه العالم الذي اكتشف  .27

 ..املسعودي  -

 ..محمد بن جابر البتاني  -

 ..ابن الهيثم  -

 ..عبد الرحمن بن يونس  -

 :اللغة السنسكريتية هي اللغة .28

 ..الهندية  -

 ..الصينية  -

 ..الفارسية  -

 ..العربية  -

 :املسلمون هو أكثر العلوم الهندية التي استفاد منها .29

 ..التاريخ  -

 ..السحر  -

 ..الرياضيات والحساب  -

 ..الجغرافيا وعلم ألارض  -

 :تقوية السلطان والقوة الجسدية كانت أساس .31

 ..مبادئ الفلسفة الرواقية  -

 ..الفلسفة ألافالطونية  -

 ..الفكر العربي قبل إلاسالم  -

 ..الفكر الفارس ي قبل إلاسالم  -

 :العربية في الفلك عن الحضارة اليونانية كتابمن أشهر الكتب املترجمة إلى  .31

 ..املجسطي  -

 ..الرحالت  -

 ..كليلة ودمنة  -

 ..السند والهند  -

 :من املعروف أن أطباء الهند نبغوا في استخدام .32

 ..ألاعشاب الطبية  -

 ..املواد العضوية  -

 ..التركيبات الكيماوية  -

 ..الوسائط الروحية  -

 :بينالسريان هم أعظم حلقة لالتصال كانت  .33

 ..الفرس وإلاسالم  -

 ..الثقافة الهيلينية وإلاسالم  -
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 ..الغال وإلاسالم  -

 ..الرومان وإلاسالم  -

 :من أهم إنجازات أبو بكر الرازي في مجال الطب .34

 ..استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي  -

 ..تحديد وظائف القلب  -

 ..تحديد نسب ضغط الدم  -

 ..تحديد ألامراض املزمنة  -

 :أقترن علم الفلك قبل إلاسالم ب .35

 ..بالتنجيم  -

 ..بالطب  -

 ..بالرياضة  -

 ..بالفلسفة  -

36.  
ً
 رياضيا

ً
 :من العلوم التي اعتبرها العلماء املسلمون علما

 ..علم الجغرافيا  -

 ..علم الفلسفة  -

 ..علم الكيمياء  -

 ..علم الفلك  -

 :من أبرز اكتشافات العالم ابن رشد في مجال الفلك .37

 .. حجم الغالف الجوي  -

 ..ظاهرة الكسوف  -

 ..الكلف على وجه الشمس  -

 ..الطبيعة التضاريسية لكوكب القمر  -

 :ثابت بن قرة الحراني من أشهر .38

 ..املترجمين في العالم العربي وإلاسالمي  -

 ..املعماريين في العالم العربي وإلاسالمي  -

 ..ألاطباء في العالم العربي وإلاسالمي  -

 ..وإلاسالمي الفلكيين في العالم العربي  -

 :من أهم املدن التي كان لها دور بارز في ترجمة الكتب العربية ونقلها إلى أوروبا .39

 ..مدينة طليطلة باألندلس  -

 ..مقدونيا  -

 ..مدينة أثينا في بالد اليونان  -

 ..مدينة هامبروج بأملانيا  -
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 :أهم وأكبر املراصد التي تم تشييدها في القرن السابع الهجري  .41

 ..مرصد بغداد  -

 ..مرصد املراغة  -

 ..مرصد دمشق  -

 ..مرصد إلاسكندرية  -

 على .41
ً
 :املنهج العلمي للعلماء املسلمين كان قائما

 ..املالحظة والتجربة  -

 ..التأمل  -

 ..الرؤية الفلسفية  -

 ..السحر والشعوذة  -

 :صاحب الفضل في ابتكار علم الصيدلة هم .42

 ..اليونانيون  -

 ..الرومان  -

 ..الفرس  -

 ..املسلمون  -

 :جالينوس من أشهريعتبر  .43

 ..ألاطباء اليونانيين الذين نقل عنهم املسلمون في عصر الخالفة إلاسالمية  -

 ..الفلكيين اليونانيين الذين نقل عنهم املسلمون في عصر الخالفة إلاسالمية  -

 ..الرياضيين الفرس الذين نقل عنهم املسلمون في عصر الخالفة إلاسالمية  -

 ..ل عنهم املسلمون في عصر الخالفة إلاسالمية الفالسفة اليونانيين الذين نق -

 :بناء املصاطب الزراعية على سفوح الجبال هو .44

 ..أحد ألاساليب الزراعية التي نقلها ألاوربيون إلى العالم إلاسالمي  -

 ..أحد ألاساليب الزراعية التي نقلها املسلمون إلى بالد ألاندلس  -

 ..الهندية إلى العالم إلاسالمي أحد ألاساليب الزراعية التي نقلتها الحضارة  -

 ..أحد ألاساليب الزراعية التي عرفتها بالد اليونان القديم  -

 على .45
ً
 :منهج اليونانيين في دراسة معظم العلوم كان قائما

 ..املالحظة والتجربة  -

 ..الترجمة  -

 ..التأمل والفلسفة  -

 ..الاعتقادات الدينية  -

 يعني .46
ً
 :التقدم في املدينة والثقافة معا

 ..الدفاع عن ألاصول واملصادر  -

 ..الحضارة  -
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 ..الالتزام باالتجاه الفلسفي في العلم  -

 ..الاستفادة من تجارب آلاخرين  -

 :عرفت أوروبا أولى املعلومات عن تصنيع القنابل والصواريخ عن طريق .47

 ..الفرس  -

 ..عرب ألاندلس  -

 ..سكان املستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى  -

 ..مقدونيا  -

 :ء املسلمون كانوا أول من ناقش فكرة دوران ألارض وكان ذلك فيالعلما .48

 ..القرن السابع الهجري  -

 ..القرن العاشر الهجري  -

 ..القرن الحادي عشر الهجري  -

 ..القرن الثامن الهجري  -

 :اعظم طبيب عيون في القرون الوسطى هو .49

 ..علي بن عيس ى الكحال  -

 ..أبو بكر الرازي  -

 ..عبد الرحمن بن يونس  -

 ..الحكم الدمشقي  أبي -

 :في عهد الخليفة العالم املأمون تمت أول محاولة .51

 ..لقياس محيط الكرة ألارضية  -

 ..إلنشاء أول معهد طبي عربي  -

 ..لقياس املسافة بين القمر وكوكب ألارض  -

 ..ملعرفة مطالع البروج  -

 :اعتمد الغرب بشكل أساس ي في علم الخرائط على مؤلف .51

 ..الجبرتي  -

 ..إلادريس ي  -

 ..سعودي امل -

 ..الطبري  -

 :تعتبر مدينة ليون وجنوا والبندقية وتورمبرج هي التي مثلت دور الوسيط التجاري بين .52

 ..املدن ألاوروبية واملدن الفارسية  -

 ..املدن ألاوروبية وآسيا الصغرى  -

 ..املدن ألاوروبية وروسيا  -

 ..املدن ألاوروبية واملدن ألاندلسية  -
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 :كانت تحث الناس علىالدعوة املزدكية في إيران  .53

 للجميع  -
ً
 ومشاعا

ً
 ..أن ألاموال والنساء حقا

 ..منع الطالق وتحريمه  -

 ..اعتزال النساء  -

 ..التقشف والزهد  -

 :من ألاخطاء الكبيرة التي وقع فيها يطلميوس الجغرافي .54

 ..وصل جنوب آسيا بجنوب أفريقيا في خريطته  -

 ..أخطاء في قانون الجاذبية ألارضية  -

 ..البحر املتوسط على خريطته لم يضع  -

 ..أخطاء في حساب املسافة بين ألارض والقمر  -

 في ألاحجار باللغة العربية هو .55
ً
 :أول من ألف كتابا

 ..عطارد بن محمد الحاسب  -

 ..إلادريس ي  -

 ..جابر بن حيان  -

 ..ابن خلدون  -

 :فسر الفالسفة اليونان القدماء الهزات ألارضية على أنها .56

 ..السفلية بسبب صراعات آلالهة  -

 ..بسبب حركات الكواكب  -

 ..بسبب رياح فوقيه موسمية  -

 ..بسبب رياح تحتية خفية  -

 :القانون املسعودي في الهيئة والنجوم هو أهم مؤلفات .57

 ..محمد بن أحمد البيروني في الفلك  -

 ..محمد بن أحمد البيروني في الجيولوجيا  -

 ..محمد بن أحمد البيروني في الطب  -

 ..روني في الرياضيات محمد بن أحمد البي -

 :ما هو العلم الذي يعتبر من ابتكار املسلمين من هذه العلوم .58

 ..علم الصيدلة  -

 ..علم الطب  -

 ..علم التاريخ  -

 ..علم الفلك  -

 :كان العلماء املسلمون يرون في علم الفلك .59

-  
ً
 جغرافيا

ً
 ..علما

-  
ً
 رياضيا

ً
 ..علما
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-  
ً
 جيولوجيا

ً
 ..علما

 ..أحد علوم السحر  -

 :وألاخالق والجانب الروحي هو الجانب الذي أهملتهالقيم  .61

 ..الحضارة الغربية  -

 ..الحضارات العراقية  -

 ..الديانة املصرية القديمة  -

 ..الحضارة إلاسالمية  -

 :ما هو مفهوم لفظ الثقافة العام .61

 ..تفسر الظواهر الكونية  -

 ..التطور في ألافكار النظرية  -

 ..فهم ألاحداث التاريخية  -

 ..التكنولوجي التطور  -

 :لفظ املدنية يعني .62

 ..التقدم والرقي في العلوم  -

 ..التمسك بالتقاليد القديمة  -

 ..تطبيق املفاهيم ألاجنبية  -

 ..تطور العلوم الفلسفية  -

 :من أهم معابر انتقال الحضارة إلاسالمية إلى الغرب .63

 ..مدينة لشبونة  -

 ..جزيرة صقلية  -

 ..جزيرة كريت  -

 ..مدينة أثينا  -

 :إلاسالم بقضية العلم تواجد منذاهتمام  .64

 ..خلق آدم عليه السالم  -

 ..نزول الوحي  -

 ..الهجرة النبوية  -

 ..بداية الخالفة العباسية  -

 :اقترن علم الفلك قبل إلاسالم ب .65

 ..الرياضة  -

 ..الطب  -

 ..التنجيم  -

 ..الفلسفة  -
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 :قام إلاسكندر ألاكبر بأول محاولة إلقامة دولة واحدة عاملية في .66

 ..الرابع قبل امليالد القرن  -

 ..القرن السادس قبل امليالد  -

 ..القرن الثاني امليالدي  -

 ..القرن الثالث امليالدي  -

 :أول من استعمل ربط الشرايين ملنع النزيف .67

 ..الزهراوي أبو القاسم خلف بن عباس ألاندلس ي  -

 ..اقليدس  -

 ..سقراط  -

 ..علي بن عيس ى الكحال  -

 :يؤمن بها الاسكندر ألاكبر تعنيفكرة البان هيلينزم التي كان  .68

 ..نشر الديانات الشرقية داخل أوروبا  -

 ..فصل العالم اليوناني عن العالم الروماني  -

 ..فصل العالم اليوناني عن العالم الشرقي  -

 ..تطبيع العالم بالطابع اليوناني  -

 :الرياضيات والحساب هي أكثر .69

 ..العلوم الفارسية التي استفاد منها املسلمون  -

 ..العلوم الهندية التي استفاد منها املسلمون  -

 ..العلوم املصرية القديمة التي استفاد منها املسلمون  -

 ..العلوم اليونانية التي استفاد منها املسلمون  -

 :ما هو مفهوم الحضارة الهيلينستية .71

 ..الحضارة اليونانية في مقدونيا  -

 ..الحضارة اليونانية في أثينا  -

 ..يونانية والحضارات الشرقية مزيج بين الحضارة ال -

 ..مزيج بين الحضارة اليونانية والرومانية  -


