
 

 ؟....لم تكن الكيمياء قبل الحضارة االسالمية سوى محاوالت فاشلة في ( 1س

 تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب وفضة -أ

 دراسة االتربة -ب

 أبخرة البراكيناالستفادة من  -ج

 تحويل المياه المالحة الى مياه عذبة -د

 ؟....العناصر االساسية التي بدأ االيرانيون حياتهم الدينية بعبادتها هي عناصر ( 2س

 األبخرة-أ

 النباتات -ب

 المعادن -ج

 قوى الطبيعية -د

 ؟....العالم المسلم الذي لقب بيطليموس العرب هو ( 3س

 جابر بن حيان -أ

 البالزرى -ب

 ابن سينا -ج

 ألبتانى -د

 ؟.....النظام السياسي المعروف في حضارة مصر القديمة هو ( 4س

 النظام الملكي-أ

 النظام األوليجاركي -ب

 النظام االشتراكي -ج

 النظام البرلماني -د

 ؟.....تقوية السلطان والقوة الجسدية كانت اساس ( 5س

 فكر الحضارة الهندية-أ

 االفالطونيةالفلسفة -ب

 الفكر العربي قبل االسالم-ج

 الفكر الفارسي قبل االسالم-د

 ؟.....من أهم انجازات أبوبكر الرازي في مجال الطب ( 6س

 استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي -أ

 تحديد وظائف القلب -ب

 زراعة الكلى -ج

 تشخيص األمراض المزمنة -د
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 ؟....من العلوم التي أعتبرها العلماء المسلمون علماً رياضياً  (7س

 علم الجغرافيا-أ

 علما الفلسفة -ب

 علم الكيمياء -ج

 علم الفلك -د

 ؟.....تطبيع العالم بالطابع اليوناني هي ( 8س

 الفكرة التي تبنتها مدن أسيا الصغرى-أ

 رفكرة البانهيلينزم التي كان يؤمن بها االسكندر األكب -ب

 فكرة سياسية لتوحيد بالد اليونان -ج

 فكرة تبناها المؤرخ هيرودوت عندما زار مصر -د

 ؟....من أهم المدن التي كان لها دور بارز في ترجمة الكتب العربية ونقلها الى اوروبا ( 9س

 مدينة طليطلة باألندلس -أ

 مقدونيا -ب

 مدينة أثينا في بالد اليونان -ج

 بألمانيامدينة هامبورج  -د

 ؟....أهم وأكبر المراصد التي تم تشييدها في القرن السابع الهجري ( 11س

 مرصد بغداد-أ

 مرصد المراغة -ب

 مرصد دمشق -ج

 مرصد االسكندرية -د

 ؟....صاحب الفضل في ابتكار علم الصيدلة هم ( 11س

 الصينيون-أ

 الرومان -ب

 الهنود -ج

 المسلمون -د

 ؟....بناء المصاطب الزراعية على سفوح الجبال هو  (12س

 أحد األساليب الزراعية التي نقلها األوربيون الى العالم االسالمي-أ

 أحد األساليب الزراعية التي نقلها المسلمون الى العالم االسالمي -ب

 أحد األساليب الزراعية التي عرفتها بالد اليونان القديم -ج

 عية التي نقلتها الحضارة الهندية الى العالم االسالميأحد األساليب الزرا -د

 



 ؟....التقدم في المدينة والثقافة معاً يعني ( 13س 

 الدفاع عن االصول والمصادر-أ

 االلتزام باالتجاه الفلسفي في العلم -ب

 الحضارة -ج

 االستفادة من تجارب اآلخرين -د

 ظ....عرفت أوروبا أولى المعلومات عن تصنيع القنابل والصواريخ عن طريق  (14س

 الفرس-أ

 عرب االندلس -ب

 سكان المستعمرات اليونانية في أسيا الصغرى -ج

 مقدونيا -د

 :أعظم طبيب عيون في القرون الوسطى هو  (15س

 علي بن عيسى الكحال-أ

 أبوبكر الرازي -ب

 عبدالرحمن بن يونس -ج

 الحكم الدمشقيأبي  -د

 ظ.....في عهد الخليفة العالم المأمون تمت أول محاولة ( 16س

 لقياس محيط الكرة األرضية-أ

 إلنشاء أول معهد طبي عربي -ب

 لقياس المسافة بين القمر وكوكب األرض -ج

 لمعرفة مطالع البروج -د

 ؟.....الدعوة المزدكية في ايران كانت تحس الناس على ( 17س

 والنساء حقاً ومشاعاً للجميع أن األموال-أ

 منع الطالق وتحريمه -ب

 اعتزال النساء -ج

 التقشف والزهد -د

 ؟.....القانون المسعودي في الهيئة والنجوم هو أهم مؤلفات ( 18س

 محمد بن أحمد البيروني في الفلك-أ

 محمد بن أحمد البيروني في الجيولوجيا -ب

 محمد بن أحمد البيروني في الطب -ج

 مد بن أحمد البيروني في الرياضياتمح -د

 



 ؟....القيم األخالقية والجانب الروحي هو الجانب الذي أهملته ( 19س

 الحضارة الغربية-أ

 الفلسفة اليونانية -ب

 الديانة المصرية القديمة-ج

 الحضارة االسالمية-د

 ؟.....مجد الفكر الروماني ( 21س

 القوة العسكرية-أ

 الفكر الفلسفي -ب

 ب الدينيالتعص -ج

 المثالية في الفن -د

 ؟.....في العصر العباسي بدأت ( 21س

 الجهود لتجميع القران الكريم-أ

 ترجمة الكتب الفارسية بالنسبة للحضارة االسالمية -ب

 مدرسة االسكندرية الفلسفية في الظهور واالنتشار -ج

 ترجمة الكتب العربية الى اللغة الالتينية -د

 ؟....فيها تأثير األطباء المسلمين على العالم الغربي كانت خالل  أبرز فترة طغى ( 22س

 القرن الحادي عشر الى الثامن عشر الهجري-أ

 القرن الخامس الى الثامن الهجري -ب

 القرن الثاني الى الثالث الهجري -ج

 القرن السادس الى العاشر الهجري -د

 ؟....امتدت حركة الفتوح االسالمية الى الهند في ( 23س

 خالفة عمر ابن عبدالعزيز-أ

 خالفة الوليد بن عبدالملك -ب

 خالفة هارون الرشيد -ج

 خالفة المأمون -د

 ؟...أبرز مظاهر التأثير اليوناني في الخالفة االسالمية كانت خالل ( 24س

 العصر الصاوي -أ

 العصر الحجري الحديث -ب

 العصر الكالسيكي -ج

 العصر الهيلينستي -د

 



 ؟.....من المعروف أن أطباء الهند نبغوا في استخدام  (25س

 األعشاب الطبية-أ

 الكتان -ب

 التركيبات الكيماوية -ج

 الرقائق المعدنية -د

 ؟....مفهوم الحضارة الهيلينستية يعني ( 26س

 مزيج بين الحضارة اليونانية والحضارات الشرقية-أ

 الحضارة اليونانية في أثينا -ب

 اليونانية في مقدونياالحضارة  -ج

 مزيج بين الحضارة اليونانية والرومانية -د

 ؟....للعلماء المسلمين كان قائماً على  المنهج العلمي( 27س

 التأمل-أ

 السحر والشعوذة -ب

 الرؤية الفلسفية -ج

 المالحظة والتجربة -د

 ؟.....التقشف وعدم الزواج كانت تحس عليه ( 28س

 في بالد فارس الدعوة المانوية-أ

 دعوة التوحيد عند اخناتون -ب

 الفلسفة اليونانية -ج

 الدعوة الوهابية في الجزيرة العربية -د

 ؟.....اللغة السنسكريتية هي اللغة ( 29س

 الهندية-أ

 الفارسية -ب

 الصينية -ج

 العربية -د

 ؟....ظهر التأثير الفارسي في الحضارة االسالمية بوضوح في مجال ( 31س

 مياءالكي-أ

 األدب -ب

 الرياضيات -ج

 العقاقير الطبية -د

 



 ؟...العالم المسلم الذي يعد بحق مؤسس علم الكيمياء هو ( 31س

 جابر بن حيان-أ

 الزهراوي -ب

 ابن سينا -ج

 الخوارزمي -د

 ؟.....تعتبر مدينة االسكندرية ( 32س

 مدينة هيلينستية في أسيا الصغرى-أ

 مدينة مصرية قديمة منذ عهد الدولة الوسطى  -ب

 من أشهر المراكز الهيلينستية الجديدة التي أسسها االسكندر في الشرق -ج

 مدينة أسسها الرومان في مصر -د

 ؟....إدخال الصفر في الترقيم من أهم انجازات ( 33س

 الحضارة الهندية في الجبر-أ

 اليونانيين في علم الفلك -ب

 م الرياضياتالفرس في عل -ج

 العرب والمسلمين في علم الحساب والجبر -د

 ؟....من ابرز اكتشافات العالم ابن رشد في مجال الفلك ( 34س

 حجم الغالف الجوي-أ

 ظاهرة الكسوف -ب

 الكلف على وجه الشمس -ج

 الطبيعة التضاريسية لكوكب القمر -د

 ؟....من األخطاء الكبيرة التي وقع فيها بطليموس الجغرافي ( 35س

 وصل جنوب آسيا بجنوب أفريقيا في خريطته-أ

 لم يضع البحر المتوسط على خريطته -ب

 لم يضع البحر األحمر على خريطته -ج

 فصل بين القارتين االمريكيتين في خريطته -د

 ؟...قام االسكندر األكبر بأول محاولة إلقامة دولة واحدة عالمية في ( 36س

 .م.القرن الرابع ق-أ

 الثالث الميالديالقرن  -ب

 .م.القرن السادس ق -ج

 القرن الثاني الميالدي -د

 



 ؟.....الدعوة الى إقامة وحدة عالمية روحية ( 37س

 دعى اليها الملك أشوكا في الهند-أ

 دعى اليها الملك الفرعوني اخناتون في مصر القديمة -ب

 دعت اليها الحضارة الرومانية في بدايتها -ج

 دعى اليها الفالسفة اليونانيين في العصر الكالسيكي -د

 متى بدأت ترجمة الكتب الفارسية بالنسبة للحضارة االسالمية ؟( 38س

 في العصر العباسي-أ

 في العصر األموي -ب

 في العصر األيوبي -ج

 في العصر الفاطمي -د

 ؟....أول مدرسة أنشئت للطب في أوربا هي المدرسة التي أسسها ( 39س

 الرومان-أ

 الفرس -ب

 العرب -ج

 اليونانيين -د

 ؟....يعتبر جالينوس من أشهر ( 41س

 األطباء اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة االسالمية-أ

 الفلكيين اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة االسالمية -ب

 ن في عصر الخالفة االسالميةالرياضيين الفرس الذين نقل عنهم المسلمو -ج

 الفالسفة اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة االسالمية -د

 من أهم معابر انتقال الحضارة االسالمية الى الغرب ؟( 41س

 مدينة لشبونة-أ

 جزيرة صقلية -ب

 جزيرة كريت -ج

 مدينة أثينا -د

 اقترن علم الفلك قبل االسالم بـ ؟( 42س

 بالرياضة-أ

 بالطب -ب

 بالتنجيم -ج

 بالفلسفة -د

 



 أول من استعمل ربط الشرايين لمنع النزف ؟( 43س

 الزهراوي أبوالقاسم خلف بن عباس األندلسي-أ

 أبي الحكم الدمشقي -ب

 ابن سينا -ج

 علي بن عيسى الكحال -د

 ؟....الرياضيات والحساب هي أكثر ( 44س

 منها المسلمونالعلوم الفارسية التي استفاد -أ

 العلوم الهندية التي استفاد منها المسلمون -ب

 العلوم المصرية القديمة التي استفاد منها المسلمون -ج

 العلوم اليونانية التي استفاد منها المسلمون -د

 ؟....أول من سخر حساب المثلثات لخدمة الفلك هو ( 45س

 العالم ابن سينا-أ

 البتاليالعالم  -ب

 الطبريالعالم  -ج

 اقليدس -د

 الخوارزمي هو العالم المسلم الذي أسس ؟( 46س

 علم الكيمياء-أ

 علم الجبر -ب

 علم الصيدلة -ج

 علم طب العيون -د

 ويعتبر عباس بن فرناس العالم األندلسي أول مخترع ؟( 47س

 الالسترالب-أ

 للقبة الفضائية -ب

 لألدوات الجراحية -ج

 للرافعات اليدوية -د

 .هو من أشهر الكتب التي ترجمت الى العربية ( السيرك  )كتاب ( 48س

 عن الهيروغليفية في مجال التحنيط-أ

 عن الالتينية في مجال الرياضيات -ب

 عن اليونانية في مجال الفلسفة -ج

 عن الهندية في مجال الطب -د

 



 ...البالغة والشعر هو مجال العلم األساسي الذي أهتم به ( 49س

 القدماءالمصريون -أ

 العرب قبل االسالم -ب

 االشوريون والبابليون -ج

 اليونانيين في حضارتهم القديمة -د

 حاول الملك أشوكا أن يجعل من البوذية ديناً عالمياً في ؟( 51س

 الصين في القرن األول الميالدي -أ

 .م.الهند في القرن الثالث ق -ب

 روسيا في القرن الثاني الميالدي -ج

 .م.القرن الثالث قالعراق في  -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التقدم والرقي في العلوم يعني ؟( 1س

 المدنية-أ

 التمسك بالتقاليد القديمة -ب

 تطبيق المفاهيم الدينية -ج

 العلوم الفلسفيةتطور  -د

 ؟....تعتبر جزيرة صقلية ( 2س

 عاصمة مدينة لشبونة-أ

 من أهم معابر انتقال الحضارة االسالمية الى الغرب -ب

 من أهم مراكز الحضارة االسالمية -ج

 من أهم مدن الحضارة اليونانية -د

 اهتمام االسالم بقضية العلم تواجد منذ ؟( 3س

 خلق أدم عليه السالم-أ

 من مكة الى المدينة( ص)الرسول هجرة  -ب

 بداية الخالفة األموية -ج

 بداية الخالفة العباسية -د

 أقترن علم التنجيم قبل االسالم بـ ؟( 4س

 بالرياضة-أ

 بالطب -ب

 بالفلك -ج

 بالفلسفة -د

 يعتبرالزهراوي أبوالقاسم بن عباس االندلسي هو ؟( 5س

 أول من استعمل ربط الشرايين لمنع النزف -أ

 أول من اكتشف التيلسكوب -ب

 أشهر تالميذ سقراط -ج

 أحد أحفاد علي بن عيسى الكحال -د

 تطبيع العالم بالطابع اليوناني كانت فكرة يؤمن بها ؟( 6س

 ابن خلدون-أ

 كورش -ب

 شيشرون -ج

 االسكندر األكبر -د
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 أكثر العلوم الهندية التي استفاد منها المسلمون ؟( 7س

 الخطابة-أ

 والحسابالرياضيات  -ب

 األدب والشعر -ج

 الفلسفة -د

 المزج بين الحضارة اليونانية والحضارات الشرقية يسمى ؟( 8س

 الحضارة اليونانية المقدونية-أ

 الحضارة االثينية -ب

 الحضارة الهيلينستية -ج

 الحضارة الفينيقية -د

 في أواخر القرن األول الهجري امتدت حركة الفتوح االسالمية الى ؟( 9س

 شبه جزيرة البلقان-أ

 روسيا -ب

 الصين -ج

 الهند -د

 من أشهر المترجمين في العصر العباسي ؟( 11س

 الحسن ابن الهيثم-أ

 الحسن ابن سهل -ب

 زيد بن منذر -ج

 زيد ابن حاتم -د

 الملك الهندي الذي حاول ان يجعل من البوذية ديناً عالمياً هو ؟( 11س

 أشور بانيبال-أ

 أشوكا -ب

 قطز -ج

 حامورابي -د

 اإلسطرالب هي آلة رصد قديمة ؟( 12س

 لقياس محيط الكرة األرضية-أ

 لمعرفة الوقت والجهات األصلية -ب

 لرصد كسوف الشمس -ج

 لرصد خسوف القمر -د

 



 بدأ اإليرانيون حياتهم الدينية بعبادة ؟( 13س

 البشر-أ

 النباتات -ب

 الحيوانات -ج

 قوى الطبيعية -د

 أول من سخر حساب المثلثات لخدمة الفلك هو ؟( 14س

 العالم ابن رشد-أ

 العالم البتاني -ب

 العالم ابن بطوطة -ج

 العالم عبدالرحمن بن يونس -د

 الخوارزمي هو العالم المسلم الذي أسس ؟( 15س

 علم الفلك-أ

 علم الجبر -ب

 علم التنجيم -ج

 علم االنثروبولوجي -د

 :في بالد فارس كانت تحس الناس على  الدعوة المانوية( 16س

 عدم االقتراب من الحيوانات-أ

 تكرار الزواج وتعدد الزوجات -ب

 التقشف وعدم الزواج -ج

 عدم االختالط بالعناصر األجنبية -د

 مجد الفكر الروماني ؟( 17س

 القوة العسكرية-أ

 القوة الروحية -ب

 االتجاهات الفلسفية -ج

 الحرية السياسية -د

 ظرة الدين االسالمي للحضارة االنسانية هي نظرة ؟ن( 18س

 مادية فقط-أ

 شاملة -ب

 عقائدية فقط -ج

 إقليمية -د

 



 عن المصريين القدماء أخذ المسلمون ؟( 19س

 مبادئ علم تحول المعادن الى ذهب-أ

 مبادئ الفلسفة -ب

 اسس علم الخطابة -ج

 اسس الكتابة الهيروغليفية -د

 السياسي المعروف في حضارة مصر القديمةما هو النظام ( 21س

 النظام الملكي-أ

 النظام األوليجاركي -ب

 النظام الديمقراطي -ج

 النظام الجمهوري -د

 :أشهر ما اهتم به العرب قبل االسالم هو ( 21س

 الفلسفة اليونانية-أ

 البالغة والشعر -ب

 الكتابات االشورية -ج

 الجيولوجيا -د

 بحكم العالقات التجارية بين الطرفين قبل االسالم انتقل الى الفرس ؟ (22س

 جزء كبير من كتب الرياضيات في الصين-أ

 جزء كبير من ثقافة الهند وعلومها -ب

 الكثير من الفلسفة اليونانية -ج

 الكثير من مؤلفات األدب الشعبي المصري -د

 األبعاد هو ؟ العالم الذي صمم جهاز لرسم مجسم للكون ثالثي( 23س

 شرف الدين بن محمد الطوسي-أ

 محمد بن جابر البتانى -ب

 الحسن بن سهل -ج

 ابن خلدون -د

 متى بدأت ترجمة الكتب الفارسية بالنسبة للحضارة االسالمية ؟( 24س

 في العصر العباسي-أ

 في العصر الهيلينستي -ب

 في العصر األيوبي -ج

 في العصر الروماني -د

 



 لم تكن الكيمياء قبل الحضارة اإلسالمية سوى محاوالت فاشلة في ؟( 25س

 تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب وفضة-أ

 استخراج المعادن من األرض -ب

 االستفادة من أبخرة البراكين -ج

 تحويل المياه المالحة الى مياه عذبة -د

 من أشهر األطباء اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة اإلسالمية ؟( 26س

 هيرودوت-أ

 أرسطو -ب

 جالينوس -ج

 سوفوكليس -د

 العناصر االساسية التي بدأ االيرانيون حياتهم الدينية بعبادتها هي ؟( 27س

 النجوم-أ

 الحيوانات -ب

 القديمةالعناصر االساسية في العبادات المصرية  -ج

 قوى الطبيعية -د

 العالم المسلم الذي لقب ببطليموس العرب هو ؟( 28س

 جوزيفوس-أ

 سقراط -ب

 ابن سينا -ج

 ألبتانى -د

 أول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الكرة االرضية هم ؟( 29س

 المسلمون-أ

 الرومان -ب

 الفرنسيون -ج

 البوذيون -د

 ؟.... 15العالم الذي اكتشف طبيعة الغالف الجوي حول األرض وقدر ارتفاعه  (31س

 المسعودي-أ

 ابن بطوطة -ب

 ابن الهيثم -ج

 عبدالرحمن بن يونس -د

 



 يطلق على اللغة الهندية ايضاً ؟( 31س

 اللغة السنسكريتية-أ - أ

 اللغة المسمارية -ب  - ب

 اللغة القبطية -ج - ت

 اللغة العربية -د - ث

 أكثر العلوم الهندية التي استفاد منها المسلمون هو ؟ (32س

 التاريخ-أ

 السحر -ب

 الرياضيات والحساب-ج

 الجغرافيا وعلم األرض -د

 تقوية السلطان والقوة الجسدية كانت أساس ؟( 33س

 مبادئ الفلسفة الرواقية -أ

 الفلسفة األفالطونية -ب

 الفكر العربي قبل االسالم -ج

 بل االسالمالفكر الفارسي ق -د

 من أشهر الكتب المترجمة الى العربية في الفلك عن الحضارة اليونانية كتاب ؟( 34س

 المجسطى-أ

 الرحالت -ب

 كليلة ودمنة -ج

 السندوالهند -د

 من المعروف أن أطباء الهند نبغوا في استخدام ؟( 35س

 األعشاب الطبية-أ

 المواد العضوية -ب

 التركيبات الكيماوية-ج

 الروحية الوسائط -د

 السريان هم أعظم حلقة لالتصال كانت بين ؟( 36س

 الفرس واإلسالم-أ

 الغال واإلسالم -ب

 الثقافة الهيلينية واإلسالم-ج

 الرومان واإلسالم -د

 

 



 من أهم انجازات أبوبكر الرازي في مجال الطب ؟( 37س

 استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي-أ

 الدم الحمراء اكتشاف كرات -ب

 تحديد نسب ضغط الدم -ج

 عالج األمراض المزمنة -د

 :الكلف على وجه الشمس كان من ابرز اكتشافات العالم ( 38س

 المسعودي في مجال الطب-أ

 ابن بطوطة في الجغرافيا -ب

 ابن رشد في مجال الفلك-ج

 اقليدس في مجال الفلسفة -د

 ثابت بن قرة الحرانى من أشهر ؟( 39س

 رجمين في العالم العربي واإلسالميالمت-أ

 المعماريين في العالم العربي واإلسالمي -ب

 األطباء في العالم العربي واإلسالمي-ج

 الفلكيين في العالم العربي واإلسالمي -د

 صاحب الفضل في ابتكار علم الصيدلة هم ؟( 41س

 االلمان-أ

 الرومان -ب

 االسبرطيون-ج

 المسلمون -د

 منهج اليونانيين في دراسة معظم العلوم كان قائماً على ؟( 41س

 المالحظة والتجربة-أ

 الترجمة -ب

 التأمل والفلسفة-ج

 االعتقادات الدينية -د

 عرفت أوروبا أولى المعلومات عن تصنيع القنابل والصواريخ عن طريق ؟( 42س

 الهند-أ

 عرب االندلس -ب

 الصغرىسكان المستعمرات اليونانية في أسيا -ج

 الهنود الحمر -د

 



 العلماء المسلمون كانوا أول من ناقش فكرة دوران األرض وكان ذلك في ؟( 43س

 القرن السابع الهجري-أ

 القرن العاشر الهجري -ب

 القرن الحادي عشر الهجري-ج

 القرن الثامن الهجري -د

 تمت أول محاولة لقياس محيط الكرة األرضية في عهد ؟( 44س

 الم المأمونالخليفة الع-أ

 الخليفة عمر بن عبدالعزيز -ب

 الخليفة عمر بن الخطاب-ج

 سيف الدين قطز -د

 أعتمد الغرب بشكل أساسي في علم الخرائط على مؤلف ؟( 45س

 الجبرتي-أ

 اإلدريسي -ب

 المسعودي-ج

 الطبري -د

 هي التي مثلت دور الوسيط التجاري بين ؟ تعتبر مدن ليون وجنوا والبندقية ونورمبرج( 46س

 المدن األوروبية والمدن الفارسية-أ

 المدن األوروبية وأسيا الصغرى -ب

 المدن األوروبية وروسيا-ج

 المدن األوروبية والمدن األندلسية -د

 من األخطاء الكبيرة التي وقع فيها بطلميوس الجغرافي ؟( 47س

 خريطتهوصل جنوب أسيا بجنوب أفريقيا في -أ

 أخطاء في قانون الجاذبية األرضية -ب

 لم يضع البحر المتوسط على خريطته-ج

 أخطاء في حساب المسافة بين األرض والقمر -د

 أول من ألف كتاباً في األحجار باللغة العربية هو ؟( 48س

 عطارد بن محمد الحاسب-أ

 اإلدريسي-ب

 جابر بن حيان -ج

 ابن خلدون -د

 



 فسر الفالسفة اليونان القدماء الهزات األرضية على أنها ؟ (49س

 بسبب صراعات اآللهة السفلية-أ

 بسبب حركات الكواكب -ب

 بسبب رياح فوقية موسمية-ج

 بسبب رياح تحتية خفية -د

 القيم واألخالق والجانب الروحي هو الجانب الذي أهملته ؟(  51س

 الحضارة الغربية-أ

 الحضارات العراقية -ب

 الديانة المصرية القديمة-ج

 الحضارة االسالمية -د


