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 ((سؤال  02مراجعة أسئلة )) 

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

 ..شبة جزيرة البلقان  -

 ..روسيا  -

 ..الصين  -

 ..الهند  -

 :إلاسطرالب هي آلة رصد قديمة .2

 ..لقياس محيط الكرة ألارضية  -

 ..ملعرفة الوقت والجهات ألاصلية  -

 ..لرصد كسوف الشمس  -

 ..القمر لرصد خسوف  -

 :أول من سخر حساب املثلثات لخدمة الفلك هو .3

 ..العالم ابن سينا  -

 ..العالم البتاني  -

 ..العالم الطبري  -

 ..العالم عبد الرحمن بن يونس  -

 :يعتبر عباس بن فرناس العالم ألاندلس ي أول مخترع .4

 ..لإلسطرالب  -

 ..للقبة الفضائية  -

 ..لألدوات الجراحية  -

 ..للرافعات اليدوية  -

 :الفكر الرومانيمجد  .5

 ..القوة العسكرية  -

 ..القوة الروحية  -

 ..الاتجاهات الفلسفية  -

 ..الحرية السياسية  -

 :عن املصريين القدماء أخذ املسلمون  .6

 ..مبادئ علم تحول املعادن إلى ذهب  -

 ..مبادئ الفلسفة  -

 ..أسس علم ألابراج  -

 ..أسس الكتابة التاريخية  -

 :قبل إلاسالم انتقل إلى الفرسبحكم العالقات التجارية بين الطرفين  .7

 ..جزء كبير من ثقافة الهند وعلومها  -
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 ..الكثير من الفلسفة اليونانية  -

 ..جزء كبير من كتب الرياضيات في الصين  -

 ..الكثير من مؤلفات ألادب الشعبي املصري  -

 :أول مدرسة أنشئت للطب في أوروبا هي املدرسة التي أسسها .8

 ..الرومان  -

 ..الفرس  -

 ..العرب  -

 ..اليونانيين  -

 :من أشهر ألاطباء اليونانيين الذين نقل عنهم املسلمون في عصر الخالقة إلاسالمية .9

 ..هيرودوت  -

 ..أرسطو  -

 ..جالينوس  -

 ..سوفوكليس  -

 :أبرز مظاهر التأثير اليوناني في الخالفة إلاسالمية كانت خالل .11

 ..العصر الهيلينستي  -

 ..العصر الكالسيكي  -

 ..العصر الحجري الحديث  -

 ..العصر الصاوي  -

 :أول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الكرة ألارضية هم .11

 ..املسلمون  -

 ..الرومان  -

 ..الفرنسيون  -

 ..البوذيون  -

 :كيلو متر وهو الارتفاع الصحيح 15العالم الذي اكتشف طبيعة الغالف الجوي حول ألارض وقدر ارتفاعه  .12

 ..املسعودي  -

 ..محمد بن جابر البتاني  -

 ..ابن الهيثم  -

 ..عبد الرحمن بن يونس  -

 :اللغة السنسكريتية هي اللغة .13

 ..الهندية  -

 ..الصينية  -

 ..الفارسية  -

 ..العربية  -
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 :أكثر العلوم الهندية التي استفاد منها املسلمون هو .14

 ..التاريخ  -

 ..السحر  -

 ..الرياضيات والحساب  -

 ..الجغرافيا وعلم ألارض  -

 :العربية في الفلك عن الحضارة اليونانية كتابمن أشهر الكتب املترجمة إلى  .15

 ..املجسطي  -

 ..الرحالت  -

 ..كليلة ودمنة  -

 ..السند والهند  -

 :من املعروف أن أطباء الهند نبغوا في استخدام .16

 ..ألاعشاب الطبية  -

 ..املواد العضوية  -

 ..التركيبات الكيماوية  -

 ..الوسائط الروحية  -

 :الطب من أهم إنجازات أبو بكر الرازي في مجال .17

 ..استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي  -

 ..تحديد وظائف القلب  -

 ..تحديد نسب ضغط الدم  -

 ..تحديد ألامراض املزمنة  -

18.  
ً
 رياضيا

ً
 :من العلوم التي اعتبرها العلماء املسلمون علما

 ..علم الجغرافيا  -

 ..علم الفلسفة  -

 ..علم الكيمياء  -

 ..علم الفلك  -

 :اكتشافات العالم ابن رشد في مجال الفلكمن أبرز  .19

 ..حجم الغالف الجوي  -

 ..ظاهرة الكسوف  -

 ..الكلف على وجه الشمس  -

 ..الطبيعة التضاريسية لكوكب القمر  -

 :ثابت بن قرة الحراني من أشهر .21

 ..املترجمين في العالم العربي وإلاسالمي  -

 ..املعماريين في العالم العربي وإلاسالمي  -



4 
 

N.BENT.H 
 

 ..العالم العربي وإلاسالمي ألاطباء في  -

 ..الفلكيين في العالم العربي وإلاسالمي  -


