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 االختبار االول

 من سمات المجتمع العربً قبل اإلسالم1- 

 

 االبتعاد عن شرب الخمر .1.

 االعتقاد بالحٌاة بعد الموت .2.

 وحدة العبادة .3.

 قٌام الحروبات ألتفه األسباب .4.

 

 من نقل علوم األمم السابقة إلى العربٌة هو أول2- 

 

 هارون الرشٌد .1.

 أبو جعفر المنصور .2.

 النضر بن الحارث .3.

 خالد بن ٌزٌد .4

 

 .‘‘الملوك ٌحكمون الناس والعلماء ٌحكمون الملوك’أبً األسود الدؤلً  ٌدل قول3- 

 

 احترام الحكام للعلم والعلماء .1.

 على العلماء تسلط الحكام .2.

 تسلط العلماء على الحكام .3.

 بٌن العلماء والحكام تدهور العالقة .4.

 

 كتاب المفصل للزمخشري مائة دٌنار هو ٌمنح كل من ٌحفظ الحاكم الذي كان4- 

 

م. .1  عٌسى المعظِّ

 هارون الرشٌد .2.

 ابو جعفر المنصور .3.

 المأمون .4.

 

 عهد فً‘ كلٌلة ودمنة’تمت ترجمة كتاب 5- 

 

 المنصور .1.

 الرشٌبد هارون .2.

 المعتصم .3.

 المأمون .4.
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  الثانًاختبار 

 

 :ألهتمام الدولة األٌوبٌة بـ الستخدام الخٌل فً الجهاددفعت الحاجة 1- 

 

 العالج بالوسٌقى .1.

 النفسً الطب .2.

 الطب البٌطري .3.

 العٌون طب .4.

 

 :تم تنظٌم أول امتحان لمهنة الطب فً عهد الدولة2- 

 

 األموٌة .1.

 األٌوبٌة .2.

 العباسٌة .3.

 الفاطمٌه .4.

 

 :من مؤلفات كتاب طبقات األطباء3- 

 

 الرازي .1.

 الزهراوي .2.

 ابن أبً اصٌبعة .3.

 ابن سٌناء .4.

 

 :استخدم التخدٌر إلجراء العملٌات الجراحٌة هو أول من4- 

 

 الزهراوي .1.

 ابن عمران .2.

 ابن سٌناء .3.

 الهٌثم ابن .4.

 

 :على‘ جالٌنوس العرب’أطلق لقب 5- 

 

 حٌان جابر بن .1.

 الرازي. .2

 سٌناء ابن .3.

 الحارث بن سنان .4.
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 اختبار اعمال السنه 

 1السؤال 

 :فً كان العرب قبل اإلسالم ٌعٌشون

 واستقرار سالم .1.  

 ظل عصبٌة القبٌلة  .2.

 ترابط ووحدة .3. 

 تجمعات حضرٌة .4. 

 

 2 السؤال

 :بمعرفةـ أدى رحٌل العرب من مكان إلى آخر الهتمامهم

 الشعر والخطابة .1. 

 الموتالحٌاة بعد  .2. 

 الزراعة .3. 

 النجوم  .4.

 

 3السؤال 

 .:المجتمع العربً قبل اإلسالم رمزا لــ مثَّل الكهنة فً

 والحكمة الطب  .1.

 والشعوذة البعد عن الدجل .2. 

 الثروة .3. 

 تطور المجتمع العربً .4. 

 

 4السؤال 

 :كان من تقالٌد العرب البغٌضة قبل اإلسالم بـ

 الشعر .1. 

 القٌافة .2. 

 البنات وأد  .3.

 الحجامة .4. 

 

 5السؤال 

 :من اشتغل بعلوم األمم السابقة من العرب هو أول

 أبو جعفر المنصور .1. 

 ٌزٌد خالد بن .2. 

 الرشٌد هارون .3. 

 النضر بن الحارث  .4.

 

 6السؤال 

 :الهندسة ألول مرة بواسطة ترجم كتاب إقلٌدس فً

 ابن سٌناء .1. 

 حنٌن ابن اسحق .2. 

 مطر الحجاج بن . .3

 الرازي .4. 
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 7 السؤال

 :هو‘‘ ٌحكمون الملوك الملوك ٌحكمون الناس والعلماء’الذي قال 

 المعتصم .1. 

 المأمون .2. 

 الدؤلً ابو األسود  .3.

 المنصور ابو جعفر .4. 

 

 8السؤال 

 :للكهان بـــــ تعرف اللغة الخاصة

 السنسكرٌتٌة .1. 

 السرٌانٌة .2. 

 الهرطقة .3. 

 السجع  .4.

 

 9السؤال 

 :أسماء منها عرفت الكٌمٌاء بعدة

 الشر األعظم .1. 

 اإللهٌة الصنعة  .2.

 الكهانة .3. 

 الكالم علم .4. 

 

 01السؤال 

 :كان ٌعطً المترجم وزن ما ٌترجمه ذهباً هو الخلٌفة العباسً الذي

 الواثق .1. 

 هارون الشٌد .2. 

 المأمون  .3.

 المعتصم .4. 

 

 00السؤال 

 :ٌُعد جابر بن حٌان أول من

 وصف عالج الٌرقان .1. 

 الكٌمٌاء اشتغل بعلم .2. 

 حقن اإلبر تحت الجلد .3. 

 الكبرٌتٌك حضر حامض  .4.

 

 12 السؤال

 :المسلمون بل وأحبها لدٌهم من أولى العملٌات الكٌمٌائٌة التً قام بها

 التسامً .1. 

 التبلور .2. 

 التقطٌر  .3.

 التكلٌس .4. 
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 03السؤال 

 :الخلٌفة الذي ٌعد من أعلم خلفاء بنً العباس هو

 المتوكل .1. 

 المأمون  .2.

 األمٌن .3. 

 المعتصم .4. 

 

 04السؤال 

 مؤلفات من‘ الضٌم’كتاب 

 الزهراوي .1. 

 الرازي .2. 

 الصادق اإلمام جعفر  .3.

 

 15 السؤال

 :هو‘‘ تتجلى لنا فً البصرٌاتاإلسالمً  إن عظمة االبتكار’’العالم األوربً الذي قال 

 روجر بٌكون .1. 

 نٌوتن .2. 

 ماٌرهوف ماكس  .3.

 شو برنارد .4. 

 

 06السؤال 

 :كتاب من مؤلفات ابن الهٌثم

 السموم ودفع مضارها .1. 

 العٌن .2. 

 الضٌم .3. 

 المناظر  .4.

 

 07السؤال 

 :األمم السابقة من العرب هو أول من نقل علوم

 المنصور .1. 

 ٌزٌد خالد بن  .2.

 الحارث النضر بن .3. 

 جابر بن حٌان .4. 

 

 08السؤال 

ٌُعد المؤسس الحقٌقً لعلم الكٌمٌاء  :هو العالم المسلم الذي 

 الهٌثم ابن .1

 جابر بن حٌان .2

 ابن سٌناء .3

 الرازي .4

 

 



 نوور عٌنً
 

6 
 

 09السؤال 

 :من مؤلفات‘ الجامع لمفردات الدوٌة واألغذٌة’كتاب 

 البٌطار ابن  .1.

 ابن سٌناء .2. 

 الصوري رشٌد الدٌن .3. 

 العوام ابن .4. 

 

 01السؤال 

 لهم ضلع كبٌر فً نقل العلوم إلى أوربا من العلماء الذٌن كان

 ثابت بن قرة .1. 

 الفلكً ناصر الدٌن .2. 

 عمر الخٌام .3. 

 عزرة إبراهٌم بن  .4.

 

 21 السؤال

 :فً نبغ معظم علماء النبات من المسلمٌن

 الجزٌرة العربٌة1. 

 شمال أفرٌقٌا .2. 

 األندلس  .3.

 العراق .4. 

 

 00السؤال 

 :لبطلمٌوس فً عهد‘ المجسطً’ترجمة كتاب  تمت

 المقتدر .1. 

 المتوكل .2. 

 المأمون .3. 

 هارون الرشٌد  .4.

 

 03السؤال 

 الذٌن عرفوا بالتفوق فً علوم الجبر والحساب من علماء المسلمٌن

 حأفل جابر بن  .1.

 الحارث النضر بن .2. 

 العوام ابن .3. 

 البٌطار ابن .4. 

 

 04السؤال 

  المسلم الذي أسس علم العالم الخوارزمً هو

 الصٌدلة .1.

 طب العٌون .2. 

 الجبر  .3.

 الكٌمٌاء .4. 
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 05السؤال 

  :من عنً عناٌة فائقة بنقل الكتب القدٌمة من خلفاء الدولة العباسٌة هو أول

 المنصور أبو جفر  .1.

 المأمون .2. 

 هارون الرشٌد .3. 

 المهدي .4. 

 

 06السؤال 

 فً لم تكن الكٌمٌاء قبل الحضارة االسالمٌة سوى محاوالت فاشلة

 االستفادة من ابخرة البراكٌن .1. 

 المعادن معرفة خصائص .2

 تحوٌل المٌاة المالحة إلى عذبة .3. 

 إلى ذهب و فضة تحوٌل المعادن الرخٌصة .4. 

 

 27 لسؤالا

 :على قام المنهج العلمً للعلماء المسلمٌن

 والتجربة المالحظة  .1.

 الفلسفٌة الرؤٌة .2. 

 التأمل .3. 

 السحر والشعوذة .4. 

 

 28 السؤال

ق وبرع فٌه العرب قبل  : اإلسالم المٌدان الذي تفوَّ

 البالغة والشعر  .1.

 الطب2. 

 الكٌمٌاء .3. 

 الفلسفة .4. 

 

 09السؤال 

ٌِّز الحضارةمن   :اإلسالمٌة أبرز صفات التً تم

 األخرى عدم احترامها للدٌانات1.

 الدٌنً التعصب2.

 بٌن تعالٌم الدٌن والبحث العلمً المزاوجة3.

 المادة الفصل بٌن عالم الروح وعالم4.

 

 31السؤال 

 :فً مصر فً عهد الدولة تم إنشاء دار الحكمة

 العباسٌة1. 

 األٌوبٌة .2. 

 األموٌة .3. 

  الفاطمٌة  .4.

 


