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 الحضارة اإلسالمية

 هـ5341/5341اسئلة الفصل األول عام 

 11ص  المحاضرة الرابعة                         اقتصرت الترجمة في العصر األموي على .1
   ةالكتب الديني( د)      االدب والشعر( جـ)      الكيمياء والفلك والطب( ب)   الجغرافيا(أ)   

 22المحاضرة السادسة ص              الجبر والحساب من أهم انجازات المسلمين في علم .2

تصحيح االرقام الزوجية       ( جـ) اكتشاف مضاعفات األرقام     ( ب)    ادخال الصفر في الترقيم(أ)

 .كل ماسبق خطأ( د)

 32ص  المحاضرة التاسعة             تمت اول محاولة لقياس محيط الكرة األرضية في عهد .3

         الخليفة عمر بن الخطاب( جـ)      الخليفة عمر بن عبدالعزيز( ب)    العالم المأمونالخليفة (أ)

 .سيف الدين قطز( د)

 31المحاضرة السادسة ص              اعتمد الغرب بشكل اساسي في علم الخرائط على مؤلف .1

 .الطبري( د)       المسعودي( جـ)      االدريسي( ب)    الجبرتي(أ)

             بين تعتبر مدن ليون وجنوا والبندقية ونور مبرج هي التي مثّلت دور الوسيط التجاري .5
 11 الثانية عشر صالمحاضرة 

 المدن االوروبية وأسيا الصغرى     ( ب)                          المدن االوروبية والمدن الفارسية(أ)

 المدن االوروبية والمدن االندلسية( د)       المدن االوروبية وروسيا                          ( جـ)

 32التاسعة ص المحاضرة              من األخطاء الكبيرة التي وقع فيها بطلميوس الجغرافي .6

      يا في خريطتهوصل جنوب اسيا بجنوب افريق( ب)اخطاء في قانون الجاذبية األرضية                 (أ)

 اخطاء في حساب المسافة بين األرض والقمر( د)لم يضع البحر األحمر على خريطته              ( جـ)

 33ص  المحاضرة التاسعة                     اول من أّلف كتابًا في االحجار باللغة العربية هو .7

 المأمون( د)       د الحاسبعطارد بن محم (جـ)      االدريسي( ب)ابن سيناء         (أ)

 9ص  المحاضرة الثالثة   كان للحضارة اليونانية تأثير ملموس على الحضارة اإلسالمية في .8

 كل ماسبق صواب( د)       العلوم العقلية( جـ)      العلوم النقلية( ب)العلوم الدينية         (أ)
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                     والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعالقات القائمة بينها  هو مفهوم المبادئمجموعة  .9
 2ص  المحاضرة األولى

 العــلم( د)       الفلسفة( جـ) الدين     (ب)المدنية        (أ)

                     استفاد العالم الرياضي أبا جعفر بن موسى الخوارزمي من معارف الهنود في .12
 12ة الثالثة ص المحاضر

 الترجمة( د)       األدب( جـ)      الرياضيات( ب)الفلك         (أ)

 16ص  المحاضرة الخامسة     طور العلماء المسلمين المنهج العلمي وجعلوه يستند على .11

 ماسبق صوابكل ( د)االفكار المجردة       ( جـ)      الفلسفة والتأمل( ب)         التجربة واالستقراء(أ)

 21السادسة ص  لمحاضرا   للعالم( الجبر والمقابلة)من اشهر مؤلفات العرب في الجبر كتاب  .12

 حسان بن ثابت( د)       ابن خلدون( جـ)      جابر بن حيان( ب)         الخوارزمي(أ)

 21ة السابعة صالمحاضر        يعتبر الزهراوي أبو القاسم بن عباس االندلسي هو .13

        اول من ترجم كتاب في الطب            ( ب)      نع النزفمن استعمل ربط الشرايين لماول (أ)

 احد احفاد علي بن عيسى الكحال( د)       اول من ادخل الصفر في علم الجبر      ( جـ)

 5المحاضرة الثانية ص      تطبيع العالم بالطابع اليوناني كانت فكرة يؤمن بها .11

 األسكندر األكبر( د)       شيشيرون( جـ) كورش     ( ب)المقدوني         فيليب (أ)

  12المحاضرة الثالثة ص          اكثر العلوم الهندية التي استفاد منها المسلمون .15

 البالغة( د)     األدب( جـ)      الرياضيات والحساب( ب)الخطابة         (أ)

 5المحاضرة الثانية ص      والحضارات االخرىالمزج بين الحضارة اليونانية  .16

                           الحضارة االثينية     ( ب)الحضارة الهيلينية                                    (أ)

 الحضارة الفينيقية( د)                              الحضارة الهيلينستية( جـ)

  9الثالثة ص المحاضرة          العباسيمن اشهر المترجمين في العصر  .17

 زيد ابن حاتم( د)      زيد بن منذر( جـ)      الحسن ابن سهل( ب)الحسن ابن الهيثم         (أ)
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 2المحاضرة األولى ص          من اهم الوظائف األساسية للعلم .18

      فهم قوانين الطبيعة واالستفادة منها ( ب)التنبؤ بالكوارث الطبيعية                               (أ)

 معرفة اخبار الماضي( د).                         التحرر من القيود الفلسفية( جـ)

 11المحاضرة الثالثة ص          تعرف العلوم النقلية بأنها .19

           العلوم التي تنقل عن الدين ( ب)العلوم التي تنقل من حضارة الى حضارة                   (أ)

 العلوم اللغوية( د)                      العلوم التي تدرس االنسان والكون( جـ)

          اول رسالة عن علم الرياضيات طبعت في اوروبا كانت مأخوذة من جداول العالم المسلم .22
 21المحاضرة السادسة ص 

 ابن بطوطة( د)ابن رشد          ( جـ)       ابو القاسم الزهراوي  (ب)      البتانيابي عبداهلل(أ)

 16المحاضرة الخامسة ص          الحضارة القديمة التي كانت متفوقة في علم الكيمياء هي .21

 الحضارة المينوية( د)الحضارة البابلية         ( جـ)   الحضارة األشورية  ( ب)    الحضارة المصرية(أ)

  21المحاضرة السادسة ص          العالم المسلم الذي اسس الخوارزمي هو .22

 علم الجبر( د)              علم التنجيم( جـ)          علم االنثروبولوجي( ب)علم الفلك         (أ)

 6المحاضرة الثانية ص       الدعوة المانوية في بالد فارس كانت تحس الناس على .23

                             تكرار الزواج وتعدد الزوجات( ب)تحرير العبيد                                       (أ)

 عدم االختالط بالعناصر االجنبية( د)                          التقشف وعدم الزواج( جـ)

 7المحاضرة الثانية ص          مجد الفكر الروماني .21

 الحرية السياسية( د)االتجاهات الفلسفية      (جـ) الفكر الديني     ( ب)           العسكريةالقوة (أ)

 1المحاضرة األولى ص          نظرة الدين االسالمي للحضارة االنسانية هي نظرة .25

 عنصرية( د)         عقائدية فقط( جـ)         شاملة( ب)                مادية فقط (أ)

 17المحاضرة الخامسة  ص          المصريين القدماء اخذ المسلمونعن  .26

مبادىء الفلسفة                            ( ب)                     مبادىء علم تحّول المعادن الى ذهب(أ)

 اسس الكتابة الهيروغليفية( د)اسس علم الخطابة                                        ( جـ
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 6ص المحاضرة الثانية         هو اول نظام سياسي عرف في حضارة مصر القديمة .27

       النظام األوليجاركي                            ( ب)                              النظام الجمهوري(أ)

 النظام الملكي( د                          النظام الديموقراطي( جـ)

  بمشتقاتها المختلفة في كتاب اهلل( العلم)جاءت فيها كلمة  عدد المرات التي .28
 3ص  األولى  المحاضرة

                                   مرة011اكثر من ( ب)                               مرة 511حوالي (أ)

 كل ماسبق خطأ( د)                      مرة 011مايقارب من ( جـ)

 12المحاضرة الرابعة ص          بدور كبير في ترجمة قام  السريان .29

 الكثير من مؤلفات االدب الشعبي المصري(ب)جزء كبير من كتب الرياضيات في الصين            (أ)

 معارف اليونان وعلومهم( د)الكثير من الفلسفة البوذية                           ( جـ)

 18المحاضرة الخامسة ص           من ابرز علماء المسلمين في الكيمياء .32

 ابن البيطار( د)         ابن سينا( جـ)         ابن بطوطة( ب)                جابر بن حيان( أ)

 22المحاضرة السادسة  ص      هم العشرية الكسور ابتكر الذي .31

 ليونانيينا( د)          االتراك( جـ)           االرومان( ب)              العرب( أ)

 9ص  المحاضرة الثالثة   الى اإلسالمية الفتوح حركة امتدت الهجري األول القرن اواخر في .32

 هندال( د)         الصين( جـ)           مقدونيا( ب)              شبه جزيرة البلقان( أ)

 16الخامسة  ص المحاضرة    اعتمد الفكر اليوناني في حضارته على .33

           االخالق واالرتقاء بالروح( ب)                                            المالحظة والتجربة( أ)

 كل ماسبق صحيح( د)                                              الفلسفة والتأمل( جـ)

 27ص  المحاضرة الثامنة   صاحب الفضل في ابتكار علم الصيدلة هم .31

 مسلمونال( د)         االسبرطيون( جـ)           الرومان( ب)              االلمان( أ)

 11ص  المحاضرة الثالثة               ثابت بن قرة الحراني من أشهر  .35

 واإلسالمي العربي العالم في المترجمين( ب)          واإلسالمي العربي العالم في المعماريين( أ)

 واالسالمي العربي العالم في الفلكيين( د)             واإلسالمي العربي العالم في األطباء( جـ)
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 38 ص  المحاضرة العاشرة            الكلف على وجه الشمس كان من ابرز اكتشافات العالم .36

 ابن بطوطة في الجغرافيا( ب)                        المسعودي في مجال الطب ( أ)

 اقليدس في مجال الفلسفة( د)                         ابن رشد في مجال الفلك (جـ)

 21 ص  المحاضرة السابعة               من اهم انجازات ابو بكر الرازي في مجال الطب .37

 استطاع ان يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي( ب)اكتشاف كرات الدم الحمراء             ( أ)

 عالج االمراض المزمنة( د) تحديد نسب ضغط الدم                ( جـ)

 11 ص  اضرة الرابعةالمح               السريان هم اعظم حلقة لالتصال كانت بين .38

  واإلسالمرومان ال( د)    واإلسالمالثقافة الهيلينية (جـ)      واإلسالمالغال ( ب)       واإلسالمالفرس ( أ)

 12 المحاضرة الثالثة  ص      من المعروف ان اطباء الهند نبغوا في استخدام .39

 الوسائط الروحية( د)    التركيبات الكيماوية ( جـ)   المواد العضوية( ب)      االعشاب الطبية( أ)

                الكتب المترجمة الى العربية في الفلك عن الحضارة اليونانية كتاب من أشهر .12

 36 ص  المحاضرة العاشرة

 السند والهند ( د)           كليلة ودمنة     (جـ)          الرحالت( ب)        المجسطي( أ)

 18  ص  المحاضرة الخامسة               من أهم اختراعات المسلمين في علم الكيمياء .11

  كل ماسبق صواب( د)االسطرالب     (جـ)ر      الماء المقّط( ب)      (حامض النيتريك)ماء الفضة ( أ)

 13  ص  المحاضرة الرابعة               نشأة حركة الترجمة في الحضارة اإلسالمية ترجع الى .12

      عهد الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم( ب)                      (القرن السابع الهجري( أ)

 عهد عثمان بن عفان ( د)عهد ابو بكر الصديق                       (جـ)

 صاحب الفضل في مزج الحضارة اليونانية بالحضارات الشرقية هو  .13
 5  ص  المحاضرة الثانية

 األسكندر األكبر( د)          يوليوس قيصر (جـ)        كورما( ب)          فيليب المقدوني( أ)

 كيلو متر هو 15حول األرض وقّدر ارتفاعه بـ الغالف الجويالذي اكتشف طبيعة  .11
 38  ص  ة العاشرةالمحاضر

 عبد الرحمن بن يونس( د)      العالم ابن الهيثم(جـ)    الرحالة ابن بطوطة( ب)     العالم المسعودي( أ)
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 اول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الكرة األرضية هم  .15
 32  ص المحاضرة التاسعة

 لبوذيونا( د)الفرنسيون          (جـ)        المسلمون( ب)          الرومان( أ)

 38ص   ة العاشرةلمحاضرا               العالم المسلم الذي لقب ببطليموس العرب هو .16

 بتانيال( د)ابن سينا          (جـ)ابن خلدون        ( ب)          المجسطي( أ)

 6المحاضرة الثانية  ص    االساسية التي بدأ اإليرانيون حياتهم الدينية بعبادتها هيمن العناصر  .17

الحيوانات        ( ب)                                                                        النجوم( أ)

 قوى الطبيعة( د)العناصر األساسية في العبادات المصرية القديمة                        (جـ)

 من اشهر األطباء اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة اإلسالمية هو  .18
 25  ص  ة السابعةالمحاضر

 سوفوكليس( د)             جالينوس(جـ)ارسطو               ( ب)              بطلميوس( أ)

 لم تكن الكيمياء قبل الحضارة اإلسالمية سوى محاوالت فاشلة لــ   .19
 16  ص  المحاضرة الخامسة

استخراج المعادن من األرض       ( ب)          تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب وفضة( أ)

 تحويل المياه المالحة الى مياه عذبة (د)اإلستفادة من ابخرة البراكين                       (جـ)

 11 ص  رابعةالمحاضرة ال    الكتب الفارسية في الحضارة االسالمية في العصر بدأت ترجمة .52

 عباسيال( د)         اليوناني( جـ)           األموي( ب)              الجاهلي( أ)

 

 

 ابو فيصل  األخ  مذكرة من  التصحيح   مالحظة

  اسئلة  موضع  وهي  جدًا كثرية  ومعلومات   علماء ا امساء فيه  املادة  لألمانة

 لكم التوفيق والنجاحامتنى 

 

 


