
للمراجعةأسئلة  الحضارة االسالمية

4( من 3صفحة )

.....في أواخر القرن األول الهجري امتدت حركة الفتوح اإلسالمية إلى .1
شبه جزيرة البلقان. -أ
 روسيا. -ب
 الصين. -ج
 .الهند -د

آلة رصد قديمة.... هي اإلسطرالب .2
 لقياس محيط الكرة األرضية -أ
لمعرفة الوقت والجهات األصلية. -ب
 لرصد كسوف الشمس. -ج
 لرصد خسوف القمر -د

أول من سخر حساب المثلثات لخدمة الفلك هو .... .3
 العالم ابن سينا -أ
 العالم البتانى -ب
 العالم الطبري -ج
 العالم عبد الرحمن بن يونس -د

ويعتبر عباس بن فرناس العالم األندلسي أول مخترع... .4
 .لإلسطرالب -أ
 للقبة الفضائية -ب
 لألدوات الجراحية. -ج
 اليدوية.للرافعات  -د

مجد الفكر الروماني ... .5
 القوة العسكرية -أ
 القوة الروحية -ب
االتجاهات الفلسفية. -ج
 الحرية السياسية.  -د



للمراجعةأسئلة  الحضارة االسالمية

4( من 2صفحة )

عن المصريين القدماء أخذ المسلمون .... .6
ل المعادن إلى ذهب -أ مبادئ علم تحوُّ
 مبادئ الفلسفة -ب
 اسس علم االبراج -ج
 اسس الكتابة التاريخية -د

عالقات التجارية بين الطرفين قبل اإلسالم انتقل الى الفرس ......بحكم ال .7
 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

 أول مدرسة أنشئت للطب في أوربا هي المدرسة التي أسسها.. .8
 لرومانا -أ
 الفرس -ب
 العرب -ج
 اليونانيين -د

المسلمون فى عصر الخالفة اإلسالمية ... من أشهر األطباء اليونانيين الذين نقل عنهم .9
 هيرودوت. -أ
 أرسطو. -ب
 جالينوس. -ج
 سوفوكليس. -د

أبرز مظاهر التأثير اليوناني فى الخالفة اإلسالمية كانت خالل ..... .11
 العصر الهيلينستى. -أ
 العصر الكالسيكي. -ب
 العصر الحجري الحديث. -ج
 العصر الصاوي . -د



للمراجعةأسئلة  الحضارة االسالمية

4( من 1صفحة )

 ....هم  ضع خطوط الطول وخطوط العرض على خريطة الكرة األرضيةول من و أ .11
 .المسلمون -أ
 .الرومان -ب
 .الفرنسيون -ج
 ون.البوذي -د

كيلو متر وهو االرتفاع  15العالم الذى اكتشف طبيعة الغالف الجوي حول األرض وقدر ارتفاعه  .12
 الصحيح...

 المسعودي -أ
 محمد بن جابر ألبتاني -ب
 ابن الهيثم -ج
عبد الرحمن بن يونس -د

 اللغة السنسكريتية هى اللغة ... .13
 الهندية. -أ
 الصينية -ب
 الفارسية -ج
 العربية -د

منها المسلمون هو ...  أكثر العلوم الهندية التى استفاد .14
 التاريخ. -أ
 السحر. -ب
 الرياضيات والحساب. -ج
 الجغرافيا وعلم األرض. -د

ية في الفلك عن الحضارة اليونانية كتاب ....من أشهر الكتب المترجمة الى العرب .15
 المجسطى -أ
 الرحالت -ب
 كليلة ودمنة -ج
 السند والهند -د



للمراجعةأسئلة  الحضارة االسالمية

4( من 3صفحة )

.....من المعروف أن أطباء الهند نبغوا في استخدام  .16
 األعشاب الطبية. -أ
 المواد العضوية. -ب
 التركيبات الكيماوية. -ج
 الوسائط الروحية. -د

 من أهم انجازات أبو بكر الرازي في مجال الطب ... .17
 استطاع أن يفّرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي -أ
 تحديد وظائف القلب -ب
 تحديد نسب ضغط الدم -ج
 تحديد األمراض المزمنة -د

من العلوم التي أعتبرها العلماء المسلمون علما رياضيا ... .18
 علم الجغرافيا -أ
 علما الفلسفة -ب
 علم الكيمياء -ج
 علم الفلك  -د

 من ابرز اكتشافات العالم ابن رشد فى مجال الفلك.... .19
 حجم الغالف الجوى. -أ
 ظاهرة الكسوف. -ب
 الكلف على وجه الشمس. -ج
 يعة التضاريسية لكوكب القمر.الطب -د

 ثابت بن قرة الحرانى من أشهر... .21
 المترجمين في العالم العربي و اإلسالمي . -أ
 المعماريين في العالم العربي و اإلسالمي. -ب
 األطباء في العالم العربي و اإلسالمي. -ج
الفلكيين في العالم العربي و اإلسالمي. -د

مع التمنيات الطيبة بالتوفيق  


