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 توضيحات : 
هــو % أن هــ ا 8>ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  مقرر : اس ئةلحل 

 احلضارة الاسالمية
ىل الفصل الأول  3311من (  فصول  مخس)  لــ  ه 3311/3311ا 

 صفحة  84،، عدد الصفحات :  سؤال 072عدد الاس ئةل : 
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 ه 5341/  5341(  الثانيالفصل  )  احلضاز٠ اإلضال١َٝاختبار  أسئلة  
 
 

 

 :  يف .......... فاغ١ً ذلاٚالت ض٣ٛ اإلضال١َٝ احلضاز٠ قبٌ ايهُٝٝا٤ تهٔ مل (1
 ( 5 المحاضرة )                              وفضة ذىب إلى الرخيصة المعادن تحويل -
 األرض من المعادن استخراج -
 البراكين أبخرة من االستفادة -
 عذبة مياه إلى المالحة المياه تحويل -

 

 : ٖٞ .......... بعبادتٗا ايد١ٜٝٓ حٝاتِٗ اإلٜسإْٝٛ بدأ اييت األضاض١ٝ َٔ ايعٓاصس (2
 األبخرة -
 النباتات -
 ( 2 المحاضرة )                              الطبيعة قوى -
 المعادن -

 

  :......... ٖٛ . ايعسب ببطًُٝٛع ُيكب ايرٟ املطًِ ايعامل (3
  جابر بن حيان -
 البالرزي -
 سينا ابن -
 ( 01 المحاضرة )                                 البتاني -

 

 : ٖٛ .......... ايكدمي١ َصس حضاز٠ يف املُعسف ايٓعاّ ايطٝاضٞ (4
 الجمهوري النظام -
 األوليجاركي النظام -
 الديمقراطي النظام -
 ( 2 المحاضرة )                                 الملكي النظام -

 

  : أضاع .......... ناْت اجلطد١ٜ ٚايك٠ٛ ايطًطإ تك١ٜٛ (5
 الهندية الحضارة فكر -
 األفالطونية الفلسفة -
 اإلسالم قبل العربي الفكر -
 ( 2 المحاضرة )                          اإلسالم   قبل الفارسي الفكر -
 

 KFUأبٛ فٝصٌ تٓطٝل :       ،، ،       ٜصٜد األمسسٟ  : نتاب١ ٚتصخٝح
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 :  .....ايطب ..... دلاٍ يف ايساشٟ بهس أبٛ ازلاشات أِٖ َٔ (6
     الحمراء الدم كرات اكتشاف -
 ( 7 المحاضرة )                           الوريدي       والنزيف الشرياني النزيف بين يفرق أن استطاع -
 الدم ضغط نسب تحديد -
 المزمنة األمراض تشخيص -

 

  : زٜاضًٝا .......... عًًُا املطًُٕٛ ايعًُا٤ اعتربٖا اييت ايعًّٛ َٔ (7
 فياعلم الجغرا -
 علم الفلسفة -
  علم الكيمياء -
 ( 01 المحاضرة )                           علم الفلك -

 

 : ايْٝٛاْٞ .......... بايطابع ايعامل تطبٝع (8
 ( 2 المحاضرة )                           األكبر األسكندر بها يؤمن كان التي ىيلينزم البان فكرة -
 مصر زار عندما ىيرودوت المؤرخ تبناىا فكرة -
 اليونان بالد لتوحيد سياسية فكرة -
 الصغرى  آسيا مدن تبنتها التي الفكرة -

 

  :أٚزٚبا ..........  إىل ْٚكًٗا ايعسب١ٝ ايهتب تسمج١ يف بازش دٚز هلا نإ اييت املدٕ أِٖ َٔ (9
 اليونان بالد في أثينا مدينة -
 ( 4 المحاضرة )                           باألندلس طليطلة مدينة -
 بألمانيا ىامبورج دينةم -
 مقدونيا -

 

 : اهلجسٟ .......... ايطابع ايكسٕ يف تػٝٝدٖا مت اييت املساصد أنرب ٚ أِٖ (10
 ( 01 المحاضرة )                          مرصد المراغة -
 مرصد بغداد -
 مرصد دمشق -
 مرصد اإلسكندرية  -

 

 :ِٖ ..........  ايصٝدي١ عًِ ابتهاز يف ايفضٌ صاحب (11
 األلمان -
 مانالرو  -
 االسبرطيون -
 ( 8 المحاضرة )                              المسلمون -
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   :، ٜعين ..........  َعًا املد١ْٝ ٚايجكاف١ يف ايتكدّ (12
 والمصادر األصول عن الدفاع -
 ( 0 المحاضرة )                                        الحضارة -
 العلم في الفلسفي باالتجاه االلتزام -
 اآلخرين تجارب من االستفادة -

 

 :  ٖٛ .......... اجلباٍ ضفٛح ع٢ً ايصزاع١ٝ املصاطب بٓا٤ (13
 ( 00 المحاضرة )                        األندلس بالد إلى المسلمون نقلها التي الزراعية األساليب أحد -
 اإلسالمي العالم إلى األوروبيون نقلها التي الزراعية األساليب أحد -
 القديم اليونان بالد عرفتها التي الزراعية األساليب أحد -
 اإلسالمي العالم إلى الهندية الحضارة نقلتها التي الزراعية األساليب أحد -

 

  : طسٜل .......... عٔ ايصٛازٜذ ٚ ايكٓابٌ تصٓٝع عٔ أٚىل املعًَٛات أٚزٚبا عسفت (14
  الفرس -
 ( 00 المحاضرة )                            عرب األندلس   -
 الصغرى آسيا في اليونانية مراتالمستع سكان -
 مقدونيا -

 

 : ايٛضط٢ .......... ايكسٕٚ يف عٕٝٛ طبٝب أععِ (15
 ( 7 المحاضرة )                             الكحال عيسى بن علي -
 الرازي بكر أبو -
 يونس بن الرحمن عبد -
 الدمشقي الحكم أبي -

 

 :ذلاٚي١ ..........  أٍٚ متت املإَٔٛ ايعامل اخلًٝف١ عٗد يف  (16
 ( 01 المحاضرة )                          األرضية الكرة محيط لقياس -
 عربي طبي معهد أول إلنشاء -
 األرض كوكب و القمر بين المسافة لقياس -
 النجوم مطالع لمعرفة -

 

 : ع٢ً .......... ايٓاع حتح ناْت إٜسإ يف املصدن١ٝ ايدع٠ٛ (17
 تحريمو و الطالق منع -
 والزىد التقشف -
 ( 2 المحاضرة )                         للجميع مشاعاً  حقاً  لنساءا و األموال أن -
 النساء اعتزال -
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 : َؤيفات .......... أِٖ ، ٖٛ ايٓجّٛ ٚ اهل١٦ٝ يف املطعٛدٟ ايكإْٛ (18
 ( 01 المحاضرة )                       الفلك          في البيروني أحمد بن محمد -
 االجيولوجي في البيروني أحمد بن محمد -
 الطب في البيروني أحمد بن محمد -
 الرياضيات في البيروني أحمد بن محمد -

 

 : أًُٖت٘ ......... ايرٟ اجلاْب ، ٖٛ ايسٚحٞ اجلاْب ٚ األخالم ٚ ايكِٝ (19
 ( 0 المحاضرة )                     الغربية          الحضارة -
 اليونانية الفلسفة -
 القديمة المصرية الديانة -
 اإلسالمية الحضارة -

 

  : ايسَٚاْٞ .......... ايفهس دّلد(20
 ( 2 المحاضرة )                           العسكرية       القوة -
  الديني الفكر -
 الفلسفي االتجاه -
 المثالية في الفن -

 

  : بدأت .......... ايعباضٞ ايعصس يف (21
 الكريم القرآن لتجميع الجهود -
 ( 3 المحاضرة )                          اإلسالمية  للحضارة بالنسبة الفارسية الكتب ترجمة -
 االنتشار و الظهور في الفلسفية اإلسكندرية مدرسة -
 الالتينية اللغة إلى العربية الكتب ترجمة -

 

  :خالٍ ..........  ناْت ايػسبٞ ايعامل ع٢ً املطًُني األطبا٤ تأثري فٝٗا طػ٢ فرت٠ أبسش (22
 الهجري عشر الثالث إلى عشر الحادي القرن -
 الهجري الثالث إلى الثاني نالقر  -
 ( 7 المحاضرة )                                 الهجري الثامن إلى الخامس القرن -
 الهجري العاشر إلى السادس القرن -

 

  : يف .......... اهلٓد إىل اإلضال١َٝ ايفتٛح حسن١ اَتدت (23
 ( 3 )المحاضرة                                عبدالملك بن الوليد خالفة -
 عبدالعزيز بن عمر خالفة -
 الرشيد ىارون خالفة -
 المأمون خالفة -
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  :خالٍ ..........  ناْت اإلضال١َٝ اخلالف١ يف ايْٝٛاْٞ ايتأثري َعاٖس أبسش (24
 الصاوي العصر -
 الحديث الحجري العصر -
 الكالسيكي العصر -
 ( 3 المحاضرة )                                  الهلينستي العصر -

 

  : اضتدداّ .......... يف ْبػٛا اهلٓد أطبا٤ إٔ عسٚفامل َٔ (25
 ( 3 المحاضرة )                                 الطبية األعشاب -
 الكتان -
 الكيماوية التركيبات -
 الرقائق المعدنية -

 

  : ٜعين .......... اهلًٝٝٓطت١ٝ احلضاز٠ َفّٗٛ (26
 ( 2 المحاضرة )                                 الشرقية والحضارة اليونانية الحضارة بين مزيج -
 أثينا في اليونانية الحضارة -
 مقدونيا في اليونانية الحضارة -
 الرومانية و اليونانية الحضارة بين مزيج -

 

  : قا٥ًُا ع٢ً .......... نإ املطًُني يًعًُا٤ ايعًُٞ املٓٗج (27
 التأمل -
 ( 5 اضرة )المحوالتجربة                                   المالحظة -
 والشعوذة السحر -
 الفلسفية الرؤية -

 

  : حتح عًٝ٘ .......... ناْت ايصٚاج ٚعدّ ايتكػف (28
 ( 2 المحاضرة )                                 فارس بالد في المانوية الدعوة -
 اخناتون عند التوحيد دعوة -
 العربية الجزيرة في الوىابية الدعوة -
 اليونانية الفلسفة -

 

 : ايًػ١ .......... ٖٞ هسٜت١ٝايطٓط ايًػ١ (29
 ( 3 المحاضرة )                                الهندية -
 الفارسية -
 الصينية -
  العربية -
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 :  دلاٍ .......... يف بٛضٛح اإلضال١َٝ احلضاز٠ يف ايفازضٞ ايتأثري ظٗس(30
 الكيمياء -
 الرياضيات -
 الطبية العقاقير -
 ( 3 المحاضرة )                        األدب -

 

 : ٖٛ .......... ايهُٝٝا٤ عًِ َؤضظ حبل ٜعد ايرٟ املطًِ ايعامل (31
 الزىراوي -
 ( 5 المحاضرة )                                    حيان بن جابر -
 سينا ابن -
 الخوارزمي -

 

 : اإلضهٓدز١ٜ .......... َد١ٜٓ تعترب (32
 الصغرى آسيا في ىيلنستية مدينة -
 الوسطى الدولة عهد منذ قديمة مصرية مدينة -
 مصر في الرومان أسسها مدينة -
 ( 2 المحاضرة )                    الشرق في األسكندر أسسها التي الجديدة الهيلينستية المراكز أشهر من -

 

 :..........  إزلاشات أِٖ َٔ ايرتقِٝ يف ايصفس إدخاٍ (33
 الجبر في الهندية الحضارة -
 الفلك علم في اليونانيين -
 الرياضيات علم في الفرس -
 ( 6 المحاضرة )                                      والجبر الحساب علم في والمسلمين العرب -

 

 :  ايفًو .......... دلاٍ يف زغد ابٔ ايعامل انتػافات أبسش َٔ (34
 الجوي الغالف حجم -
 الكسوف ظاىرة -
 ( 01 المحاضرة )                              الشمس وجو على الكلف -
 القمر لكوكب تضاريسيةال الطبيعة -

 

  : َٔ األخطا٤ ايهبري٠ اييت ٚقع فٝٗا بطًُٝٛع اجلػسايف .......... (35
 أخطاء في قانون الجاذبية األرضية -
 ( 9 المحاضرة )                              وصل جنوب آسيا بجنوب أفريقيا في خريطتو -
  لم يضع البحر المتوسط في خريطتو -
 يتين في خريطتو فصل بين القارتين األمريك -
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 : يف .......... عامل١ٝ ٚاحد٠ دٚي١ إلقا١َ ذلاٚي١ بأٍٚ األنرب األضهٓدز قاّ (36
 ( 2 المحاضرة )                              الرابع قبل الميالد القرن -
 السادس قبل الميالد القرن -
 الميالدي الثاني القرن -
 الميالدي الثالث القرن -

 

  :زٚح١ٝ ..........  ١عاملٝ ٚحد٠ إقا١َ إىل ايدع٠ٛ (37
  الهند في أشوكا الملك إليها دعى -
 بدايتها في الرومانية الحضارة إليها دعت -
 الكالسيكي العصر في اليونانيون الفالسفة إليها دعى -
 ( 2 المحاضرة )                                 القديمة مصر في أخناتون الفرعوني الملك إليها دعى -

 

 :اإلضال١َٝ ..........  يًخضاز٠ بايٓطب١ ايفازض١ٝ تبايه تسمج١ بدأت َت٢ (38
 ( 3 المحاضرة )                                      العباسي العصر في -
 األموي العصر في -
 األيوبي العصر في -
 الفاطمي العصر في -

 

  :أضطٗا ..........  اييت املدزض١ ٖٞ أٚزٚبا يف يًطب أْػ٦ت َدزض١ أٍٚ (39
 الرومان -
 الفرس -
 ( 7 المحاضرة )                             بالعر  -
 اليونانيين -

 

   :أغٗس ..........  َٔ جايٝٓٛع ٜعترب (40
 اإلسالمية الخالفة عصر في المسلمون عنهم نقل الذين الفلكيين -
 اإلسالمية الخالفة عصر في المسلمون عنهم نقل الذين الفرس الرياضيين -
 اإلسالمية الخالفة عصر في لمونالمس عنهم نقل الذين اليونانيين الفالسفة -
 ( 3 المحاضرة )                     اإلسالمية الخالفة عصر في المسلمون عنهم نقل الذين اليونانيين األطباء -

 

 : ايػسب .......... إىل اإلضال١َٝ احلضاز٠ اْتكاٍ َعابس أِٖ َٔ (41
 لشبونة مدينة -
 ( 02 اضرة )المح                               صقلية   جزيرة -
 كريت جزيرة -
 أثينا مدينة -
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  : بـ .......... اإلضالّ قبٌ ايفًو عًِ اقرتٕ (42
 الرياضة -
 الطب -
 ( 01 المحاضرة )                                    التنجيم -
  الفلسفة -

 

 : ايٓصف .......... ملٓع ايػساٜني زبط اضتعٌُ َٔ أٍٚ (43
 ( 8 المحاضرة )                              األندلسي عباس بن خلف القاسم أبو الزىراوي -
  الدمشقي الحكم أبي -
 الكحال عيسى بن علي -
 سينا ابن -

 

  : أنجس .......... ٖٞ ٚاحلطاب ايسٜاضٝات (44
 المسلمون منها استفاد التي القديمة المصرية العلوم -
 ( 3 حاضرة )الم                                 المسلمون منها استفاد التي الهندية العلوم -
 المسلمون منها استفاد التي الفارسية العلوم -
 المسلمون منها استفاد التي اليونانية العلوم -

 

  : ٖٛ .......... ايفًو خلد١َ املجًجات حطاب ضدس َٔ أٍٚ (45
 سينا ابن العالم -
 ( 01 المحاضرة )                              البتاني          العالم -
 الطبري العالم -
 سإقليد -

 

  :أضظ ..........  ايرٟ املطًِ ايعامل ٖٛ اخلٛازشَٞ (46
 علم الفلك -
  االنثروبولوجي علم -
 التنجيم علم -
 ( 6 المحاضرة )                                  الجبر علم -

 

 : رلرتع يـ ..........  أٍٚ األْديطٞ ايعامل فسْاع بٔ عباع ٜعترب (47
 االسطرالب -
 ( 01 المحاضرة )                                   الفضائية القبة -
 الجراحية األدوات -
 اليدوية الرافعات -
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 :ايعسب١ٝ ..........  إىل تسمجت اييت ايهتب أغٗس َٔ ٖٛ ) ايطريى ( نتاب (48
 التحنيط مجال في الهيروغليفية عن -
 ( 3 المحاضرة )                                   الطب مجال في الهندية عن -
 الرياضيات مجال في الالتينية عن -
 الفلسفة مجال في اليونانية عن -

 

 :ب٘ ..........  اٖتِ ايرٟ األضاضٞ ايعًِ دلاٍ ٖٛ ٚايػعس ايبالغ١ (49
 القدماء المصريون -
 ( 0 المحاضرة )                              اإلسالم قبل العرب -
 البابليون و األشوريون -
 القديمة حضارتهم في اليونانيون -

 

   :يف ..........  دًٜٓا عاملًٝا ايبٛذ١ٜ َٔ جيعٌ إٔ غٛناأ املًو حاٍٚ (50
 الميالدي األول القرن في الصين -
 الميالدي الثاني القرن في روسيا -
 ( 2 المحاضرة )                      الثالث قبل الميالد القرن في الهند -
 الثالث قبل الميالد القرن في العراق -
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  ضال١َٝاحلضاز٠ اإلاختبار  أسئلة  
 
 

 
 ايرتمج١ يف ايعصس األَٟٛ ع٢ً...!! اقتصست/1ع
 الفلسفة -
 (المحاضرة الرابعة  )              الكيمياء والفلك والطب   -
 االدب والشعر -
 الكتب الدينية -

 

 /َٔ أِٖ ازلاشات املطًُني يف عًِ اجلرب ٚاحلطاب...!!2ع
 (المحاضرة السادسة  )                إدخال الصفر في الترقيم -
 اكتشاف مضاعفات االرقام -
 تصحيح االرقام الزوجية -
 سبق خطأ كل ما -

 

 /متت أٍٚ ذلاٚي١ يكٝاع ذلٝط ايهس٠ االزض١ٝ يف عٗد...!!3ع
 (المحاضرة العاشرة  )                الخليفة العالم المأمون  -
 الخليفة عمر بن عبدالعزيز -
 الخليفة عمر بن الخطاب -
 سيف الدين قطز -

 

 /أعتُد ايػسب بػهٌ أضاضٞ يف عًِ اخلسا٥ط ع٢ً َؤيف ...!!4ع
 الجبرتي -
 (المحاضرة التاسعة  )                اإلدريسي -
 المسعودي  -
 الطبري -

 

 /تعترب َدٕ يٕٝٛ ٚجٓٛا ٚايبٓدق١ٝ ْٚٛزَربج ٖٞ اييت َجًت دٚز ايٛضٝط ايتجازٟ...!!5ع
 المدن األوروبية والمدن الفارسية -
 مدن األوروبية وأسيا الصغرىال -
 المدن األوروبية وروسيا -
 ( الثانية عشرالمحاضرة  )                 المدن األوروبية والمدن األندلسية -

 

 KFUٝصٌ أبٛ فتٓطٝل :       ،، ،      S.O.B     : تصخٝحٚ إعداد 
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 /َٔ االخطا٤ ايهبري٠ اييت ٚقع فٝٗا بطًُٝٛع اجلػسايف...!!6ع
 أخطاء في قانون الجاذبية األرضية  -
 (المحاضرة التاسعة  )                وصل جنوب اسيا بجنوب أفريقيا في خريطتو -
 لم يضع البحر المتوسط على خريطتو -
 أخطاء في حساب المسافة بين االرض والقمر -

 

 /أٍٚ َٔ أيف نتابًا يف األحجاز بايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٛ...!!7ع
 ابن سينا -
 اإلدريسي -
 (المحاضرة التاسعة  )                عطارد بن محمد الحاسب -
 ابن خلدون -

 

 ابتهسٚا ايهطٛز ايعػس١ٜ ِٖ...!! /اير8ِٜع
 (المحاضرة السادسة  )                العرب  -
 اليونانيين -
 مو واضح بالتصوير -
 مو واضح بالتصوير -

 

 /نإ يًخضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ حتٝصًَُٛع ع٢ً احلضاز٠ االضال١َٝ يف...!!9ع
 العلوم الدينية  -
 العلوم النقلية -
 ( الثالثةرة المحاض )                 العلوم العقلية -
 سبق صواب كل ما -

 

 /دلُٛع١ املبادئ ٚايكٛاعد اييت تػسح بعض ايعٛاٖس ٚايعالقات ايكا١ُ٥ بٝٓٗا َٖٛفّٗٛ ...!!10ع
 المدنية  -
 الدين -
 الفلسفة -
 ( األولىالمحاضرة  )                 العلم -

 

 ./اضتفاد ايعامل ايسٜاضٞ أبا جعفس بٔ َٛض٢ اخلٛازشَٞ َٔ َعازف اهلٓٛد يف .11ع
 الفلك -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                 الرياضيات -
 االدب -
 الترجمة -
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 /طٛز ايعًُا٤ املطًُني املٓٗج ايعًُٞ ٚجعًٛٙ ٜطتٓد ع٢ً...!!12ع
 (المحاضرة الخامسة  )              التجربة واالستقراء -
 الفلسفة والتأمل  -
 االفكار المجردة -
 سبق صواب كل ما -

 

 ب يف اجلرب نتاب )اجلرب ٚاملكاب١ً(يًعامل..!!/َٔ أغٗس َؤيفات ايعس13ع
 (المحاضرة السادسة  )                الخوارزمي  -
 جابر بن حيان -
 ابن خلدون -
 حسان بن ثابت -

 

 /ٜعترب ايصٖساٟٚ أبٛ ايكاضِ بٔ عباع االْديطٞ ٖٛ...!!14ع
 (المحاضرة السابعة  )                أول من استعمل ربط الشرايين لمنع النزف -
 أول من ترجم كتاب في الطب -
 أول من ادخل الصفر في علم الجبر -
 أحد احفاد علي بن عيسى الكحال -

 

 /تطبٝع ايعامل بايطابع ايْٝٛاْٞ ناْت فهس٠ ٜؤَٔ بٗا ...!!15ع
 فيليب المقدوني  -
 كورش -
 شيشرون -
 (المحاضرة الثانية  )             االسكندر األكبر -

 

 فاد َٓٗا املطًُٕٛ ٖٞ ...!!/أنجس ايعًّٛ اهلٓد١ٜ اييت اضت16ع
 الخطابة -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                 الرياضيات والحساب -
 الجغرافيا وعلم األرض -
 التاريخ -

 

 /املصج بني احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ ٚاحلضازات ايػسق١ٝ ٜط٢ُ...!!17ع
 الحضارة الهيلينية -
 الحضارة االثينية -
 (ة الثانية المحاضر  )             الحضارة الهيلينستية -
 الحضارة الفينقية -
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 /يف أٚاخس ايكسٕ األٍٚ اهلجسٟ اَتدت حسن١ ايفتٛح اإلضال١َٝ إىل...!!18ع
 شبو جزيرة البلقان -
 مقدونيا -
 الصين -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                 الهند -

 

 /َٔ أغٗس املرتمجني يف ايعصس ايعباضٞ..!!19ع
 الحسن ابن الهيثم -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                 الحسن ابن سهل  -
 زيد بن منذر -
 زيد ابن حاتم -

 

 /َٔ أِٖ ايٛظا٥ف االضاض١ٝ يًعًِ...!!20ع
 التنبؤ بالكوارث الطبيعية -
 ( األولىالمحاضرة  )                 فهم قوانين الطبيعة واالستفادة منها -
 التحرر من القيود الفلسفية -
 معرفة اخبار الماضي -

 

 ك١ًٝ بأْٗا ...!!/تعسف ايعًّٛ اي21ٓع
 العلوم التي تنقل من حضارة الى حضارة -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                 العلوم التي تنقل عن الدين -
 العلوم التي تدرس االنسان والكون -
 العلوم اللغوية -

 

 /أٍٚ زضاي١ عٔ عًِ ايسٜضٝات طبعت يف أٚزٚبا ناْت َأخٛذ٠ َٔ جدٚاٍ ايعامل املطًِ...!!22ع
 (المحاضرة السادسة  )                اهلل البتاني أبي عبد -
 ابو القاسم الزىراوي -
 ابن رشد -
 ابن بطوطة -

 

 /احلضاز٠ ايكدمي١ اييت ناْت َتفٛق١ يف عًِ ايهُٝٝا٤ٖٞ...!!23ع
 (المحاضرة الخامسة  )              الحضارة المصرية -
 الحضارة االشورية  -
 الحضارة البابلية -
 الحضارة المينوية -
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 اخلٛازشَٞ ٖٛ ايعامل املطًِ ايرٟ أضظ...!!/24ع
 علم الفلك  -
 علم االنثروبولوجي -
 علم التنجيم -
 ( السادسةالمحاضرة  )                 علم الجبر -

 

 /ايدع٠ٛ املا١ْٜٛ يف بالد فازع ناْت حتض ايٓاع ع٢ً...!!25ع
 تحرير العبيد -
 تكرار الزواج وتعدد الزوجات -
 (المحاضرة الثانية  )             التقشف وعدم الزواج -
 عدم االختالط بالعناصر األجنبية  -

 

 /دلد ايفهس ايسَٚاْٞ...!!26ع
 (المحاضرة الثانية  )             القوة العسكرية -
 الفكر الديني -
 االتجاىات الفلسفية -
 الحرية السياسية -

 

 /ْعس٠ ايدٜٔ االضالَٞ يًخضاز٠ اإلْطا١ْٝ ٖٞ ْعس٠ ...!!27ع
 مادية فقط -
 (المحاضرة الثانية  )                      شاملة -
 عقائدية فقط -
 عنصرية -

 

 /عٔ املصسٜني ايكدَا٤ أخر املطًُٕٛ ...!!28ع
 (المحاضرة الخامسة  )              مبادئ علم تحول المعادن إلى ذىب -
 مبادئ الفلسفة -
 اسس علم الخطابة -
 اسس الكتابة الهيروغليفية -

 

 املصس١ٜ ايكدمي١ ٖٛ...!! /أٍٚ ْعاّ ضٝاضٞ عسف يف احلضاز29٠ع
 النظام الجمهوري -
 النظام األوليجاركى -
 النظام الديمو قراطى -
 (المحاضرة الثانية  )             النظام الملكي  -
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 /عدد املسات اييت جا٤ت فٝٗا ن١ًُ )ايعًِ(مبػتكاتٗا املدتًف١ يف نتاب اهلل ...!!30ع
 مرة 011حوالي  -
 ( األولىالمحاضرة  )                 مرة 711أكثر من  -
 مرة 211يقرب من  ما -
 سبق خطأ كل ما -

 

 /قاّ ايطسٜإ بدٚز نبري يف تسمج١...!!31ع
 جزء كبير من كتب الرياضيات في الصين -
 الكثير من مؤلفات األدب الشعبي المصري -
 الك ثير من الفلسفة البوذية -
 (المحاضرة الرابعة  )                معارف اليونان وعلومهم -

 

 ٔ ابسش عًُا٤ املطًُني يف ايهُٝٝا٤ ...!!/32َع
 (المحاضرة الخامسة  )              جابر بن حيان  -
 ابن بطوطة -
 ابن سينا -
 الخوارزمي -

 

 /بدأت تسمج١ ايهتب ايفازض١ٝ يف احلضاز٠ اإلضال١َٝ...!!33ع
 في العصر االيوبي -
 في العصر الهيلينستي -
 ( لثالثةاالمحاضرة  )                 في العصر العباسي -
 في العصر الروماني -

 

 /مل تهٔ ايهُٝٝا٤ قبٌ احلضاز٠ اإلضال١َٝ ض٣ٛ ذلاٚالت فاغ١ً يف...!!34ع
 (المحاضرة الخامسة  )              تحويل المعادن الرخيصة إلى ذىب وفضة -
 استخراج المعادن من االرض -
 االستفادة من أبخرة البراكين -
 تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة  -

 

 /َٔ أغٗس األطبا٤ ايْٝٛاْٝني ايرٜٔ ْكٌ عِٓٗ املطًُٕٛ يف عصس اخلالف١ اإلضال١َٝ...!!35ع
 بطليموس -
 أرسطو -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                 جالينوس -
 سوفوكليس -
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 /َٔ ايعٓاصس االضاض١ٝ اييت بدأ اإلٜسإْٝٛ حٝاتِٗ ايد١ٜٝٓ بعبادتٗا ٖٞ ...!!36ع
 النجوم -
 الحيوانات -
 ألساسية في العبادات المصرية القديمةالعناصر ا -
 (المحاضرة الثانية  )                  قوى الطبيعة -

 

 /ايعامل املطًِ ايرٟ يكب ببطًُٝٛع ايعسب ٖٛ...!!37ع
 المجسطي -
 ابن خلدون  -
 ابن سينا -
 (المحاضرة العاشرة  )                ألبتاني -

 

 ١ ايهس٠ االزض١ٝ ِٖ...!!/أٍٚ َٔ ٚضع خطٛط ايطٍٛ ٚخطٛط ايعسض ع٢ً خسٜط38ع
 الرومان -
 (المحاضرة التاسعة  )                المسلمون -
 الفرنسيون -
 البوذيون -

 

 نًٝٛ َرت 15ٖٛ/ايرٟ انتػف طبٝع١ ايػالف اجلٟٛ حٍٛ األزض ٚقدز ازتفاع٘ بـ39ع
 العالم المسعودي -
 الرحالة ابن بطوطة -
 (المحاضرة العاشرة  )                العالم ابن الهيثم -
 عبدالرحمن بن يونس -

 

 /صاحب ايفضٌ يف َصج احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ باحلضازات ايػسق١ٝ ٖٛ...!!40ع
 فيليب المقدوني -
 ماركوس انطونيوس -
 يوليوس قيصر -
 (المحاضرة الثانية  )                  االسكندر االكبر -

 

 /ْػا٠ حسن١ ايرتمج١ يف احلضاز٠ االضال١َٝ تسجع اىل...!!41ع
 لهجريالقرن السابع ا -
 (المحاضرة الرابعة  )                عهد الرسول الكريم صلى اهلل عليو وسلم -
 عهد ابو بكر الصديق -
 عهد عثمان بن عفان -
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 /َٔ أِٖ اخرتاعات املطًُني يف عًِ ايهُٝٝا٤...!!42ع
 (المحاضرة الخامسة  )              ( حامض النيتريك ) ماء الفضة -
 الماء المقطر -
 االسطرالب  -
 ذكر صحيح ع ماجمي -

 

 /َٔ أغٗس ايهتب املرتمج١ اىل ايعسب١ٝ يف ايفًو عٔ احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ نتاب...!!43ع
 (المحاضرة العاشرة  )                 االجابتان صحيحو )أ&د( تأكدوا>>         المجسطى -
 الرحالت -
 كليلة ودمنة -
 السند والهند -

 

 اّ ...!!/َٔ املعسٚف إٔ أطبا٤ اهلٓد ْبػٛا يف اضتدد44ع
 ( الثالثةالمحاضرة  )                األعشاب الطبية  -
 المواد العضوية -
 التركيبات الكيماوية -
 الوسائط الروحية -

 

 /ايطسٜإ ِٖ أععِ حًك١ يالتصاٍ ناْت بني ...!!45ع
 الفرس واإلسالم  -
 ألغال واإلسالم -
 (المحاضرة الرابعة  )                الثقافة الهيلينية واإلسالم  -
 الرومان واإلسالم -

 

 /َٔ أِٖ ازلاشات أبٛ بهس ايساشٟ يف دلاٍ ايطب...!!46ع
 اكتشاف كرات الدم الحمراء  -
 (المحاضرة السابعة  )                استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي -
 تحديد نسب ضغط الدم -
 عالج األمراض المزمنة -

 

 بسش انتػافات ايعامل...!!/ايهًف ع٢ً ٚج٘ ايػُظ نإ َٔ ا47ع
 المسعودي في مجال الطب -
 ابن بطوطة في الجغرافيا  -
 (المحاضرة العاشرة  )                ابن رشد في مجال الفلك -
 اقليدس في مجال الفلسفة -
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 /ثابت بٔ قس٠ احلسا٢ْ َٔ أغٗس...!!48ع
 المعماريين في العالم العربي واإلسالمي -
 ( الثالثةالمحاضرة  )              اإلسالميالمترجمين في العالم العربي و  -
 االطباء في العالم العربي واإلسالمي -
 الفلكيين في العالم العربي واإلسالمي -

 

 /صاحب ايفضٌ يف ابتهاز عًِ ايصٝدي١ ِٖ...!!49ع
 االلمان -
 الرومان -
 االسبرطيون -
 ( الثامنةالمحاضرة  )              المسلمون -

 

 يف حضازت٘ ع٢ً ...!!/اعتُد ايفهس ايْٝٛاْٞ 50ع
 المالحظة والتجربة -
 االخالق واالرتقاء بالروح -
 ( الثانيةالمحاضرة  )             الفلسفة والتأمل  -
 سبق صحيح  كل ما -
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 هـ5341/  5343(  الفصل الثاني)  احلضاز٠ اإلضال١َٝأسئلة اختبار  
 

 اٚالت فاغ١ً يف ..... مل تهٔ ايهُٝٝا٤ قبٌ احلضاز٠ اإلضال١َٝ ض٣ٛ ذل1
 (المحاضرة الخامسة  )              تحويل المعادن الرخيصة إلى ذىب وفضة  -أ

 دراسة األتربة  -ب
 من أبخرة البراكين االستفادة -ج
 تحويل المياه المالحة إلى عذبة  -د

 

 . ايعٓاصس األضاض١ٝ اييت بدأ اإلٜسإْٝٛ حٝاتِٗ ايد١ٜٝٓ بعبادتٗا ٖٞ عٓاصس ....2
 األبخرة. -أ

 األتربة.  -ب
 المعادن.  -ج
 (المحاضرة الثانية  )              قوى الطبيعة  -د

 

 . ايعامل املطًِ ايرٟ يكب ببطًُٝٛع ايعسب ٖٛ ....3
 جابر بن حيان -أ

 البالزري   -ب
 ابن سينا  -ج
 (المحاضرة العاشرة  )               البتاني   -د

 

  حضاز٠ َصس ايكدمي١ ٖٛ .... ايٓعاّ ايطٝاضٞ املعسٚف يف4
 (المحاضرة الثانية  )               النظام الملكي  -أ

 النظام األوليجاركي  -ب
 النظام االشتراكي  -ج
 النظام البرلماني  -د

 

 . تك١ٜٛ ايطًطإ ٚ ايك٠ٛ اجلطد١ٜ ناْت أضاع ....5
 فكر الحضارة الهندية  -أ

 الفلسفة األفالطونية  -ب
 ي قبل اإلسالمالفكر العرب -ج
  (المحاضرة الثانية  )               الفكر الفارسي قبل اإلسالم  -د
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 . َٔ أِٖ ازلاشات أبٛ بهس ايساشٟ يف دلاٍ ايطب ...6
 (المحاضرة السابعة  )                استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني و النزيف الوريدي  -أ

 تحديد وظائف القلب -ب
 الكلىزراعة  -ج
 تشخيص األمراض المزمنة -د
 

 . َٔ ايعًّٛ اييت اعتربٖا ايعًُا٤ املطًُٕٛ عًُا زٜاضٝا ...7
 علم الجغرافيا -أ

 علم الفلسفة -ب
 علم الكيمياء -ج
 (المحاضرة الثالثة  )                  علم الفلك  -د
 

 . تطبٝع ايعامل بايطابع ايْٝٛاْٞ ...8
 سيا الصغرىالفكرة التي تبنتها مدن آ -أ

 (المحاضرة الثانية  )               فكرة البان ىيلينزم التي كان يؤمن بها االسكندر األكبر   -ب
 فكرة سياسية لتوحيد بالد اليونان -ج
 فكرة تبناىا المؤرخ ىيرودوت عندما زار مصر -د
 

 أٚزٚبا ..... َٔ أِٖ املدٕ اييت نإ هلا دٚز بازش يف تسمج١ ايهتب ايعسب١ٝ ْٚكًٗا إىل 9
 حصلت مكتوب االندلس بس    (المحاضرة الرابعة  )                  مدينة طليطلة باألندلس  -أ

 مقدونيا -ب
 مدينة أثينا في بالد اليونان -ج
 مدينة ىامبورج بألمانيا  -د
 

 . أِٖ ٚ أنرب املساصد اييت مت تػٝٝدٖا يف ايكسٕ ايطابع اهلجسٟ ....10
 مرصد بغداد -أ

 (المحاضرة العاشرة  )                رصد المراغة م -ب
 مرصد دمشق -ج
 مرصد اإلسكندرية -د
 

 . صاحب ايفضٌ يف ابتهاز عًِ ايصٝدي١ ِٖ .....11
 الصينيون -أ

 الرومان -ب
 الهنود -ج
 (المحاضرة الثامنة  )                    المسلمون  -د
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 ٖٛ ..... بٓا٤ املصاطب ايصزاع١ٝ ع٢ً ضفٛح اجلباٍ 12
 أحد األساليب الزراعية التي نقلها األوروبيون إلى العالم الإلسالمي -أ
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 أحد األساليب الزراعية التي عرفتها بالد اليونان القديم -د
 

 . ايتكدّ يف املد١ْٝ ٚ ايجكاف١ َعًا ٜعين ....13
 الدفاع عن األصول والمصادر -أ

 االلتزام باالتجاه الفلسفي في العلم -ب
 (المحاضرة األولى  )                الحضارة  -ج
 االستفادة من تجارب اآلخرين -د
 

 عسفت أٚزٚبا أٚ ىل املعًَٛات عٔ تصٓٝع ايكٓابٌ ٚ ايصٛازٜذ عٔ طسٜل .... 14
 الفرس -أ

 (المحاضرة الحادية عشر  )                     عرب األندلس  -ب
 سكان المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى -ج
 مقدونيا -د
 

 . أععِ طبٝب عٕٝٛ يف ايكسٕٚ ايٛضط٢ ....15
 (المحاضرة السابعة  )                  علي بن عيسى الكحال -أ

 أبو بكر الرازي -ب
 عبد الرحمن بن يونس -ج
 أبي الحكم الدمشقي -د
 

 . يف عٗد اخلًٝف١ ايعامل املإَٔٛ متت أٍٚ ذلاٚي١ ....16
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 إلنشاء أول معهد طبي عربي -ب
 لقياس المسافة بين القمر و كوكب األرض -ج
 لمعرفة مطالع النجوم -د
 

 . ايدع٠ٛ املصدن١ٝ يف إٜسإ ناْت حتظ ايٓاع ع٢ً ....17
 (المحاضرة الثانية  )               أن األموال و النساء حقا ومشاعا للجميع  -أ

 منع الطالق و تحريمو -ب
 اعتزال النساء -ج
 التقشف والزىد -د
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 إْٛ املطعٛدٟ يف اهل١٦ٝ ٚ ايٓجّٛ ٖٛ أِٖ َؤيفات ..... ايك18
 (المحاضرة العاشرة  )                محمد بن أحمد البيروني في الفلك  -أ

 محمد بن أحمد البيروني في الجيولوجيا -ب
 محمد بن أحمد البيروني في الطب -ج
 محمد بن أحمد البيروني في الرياضيات -د
 

 اجلاْب ايسٚحٞ ٖٛ اجلاْب ايرٟ أًُٖت٘ ...... ايكِٝ ٚ األخالم ٚ 19
 (المحاضرة األولى  )                الحضارة الغربية >>   -أ

 الفلسفة اليونانية -ب
 الديانة المصرية القديمة -ج
 الحضارة اإلسالمية -د
 

 . دلد ايفهس ايسَٚاْٞ ....20
 (المحاضرة الثانية  )               القوة العسكرية  -أ

 الفكر الفلسفي -ب
 التعصب الديني -ج
 المثالية في الفن -د
 

 . يف ايعصس ايعباضٞ بدأت .....21
 الجهود لتجميع القرآن الكريم -أ

 (المحاضرة الثالثة  )                  ترجمة الكتب الفارسية بالنسبة للحضارة اإلسالمية  -ب
 مدرسة االسكندرية الفلسفية في الظهور و االنتشار -ج
 ترجمة الكتب العربية إلى اللغة الالتينية -د
 

 . أبسش فرت٠ طػ٢ فٝٗا تأثري االطبا٤ املطًُني ع٢ً ايعامل ايػسبٞ ناْت خالٍ ....22
 القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر الهجري -أ
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 القرن السادس إلى العاشر الهجري -د
 

 . اَتدت حسن١ ايفتٛح اإلضال١َٝ إىل اهلٓد يف ....23
 خالفة عمر بن عبدالعزيز -أ

 (المحاضرة الثالثة  )                  خالفة الوليد بن عبدالملك  -ب
 خالفة ىارون الرشيد -ج
 خالفة المأمون -د
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 ْٝٛاْٞ يف اخلالف١ اإلضال١َٝ ناْت خالٍ ..... أبسش َعاٖس ايتأثري اي24
 العصر الصاوي -أ

 العصر الحجري الحديث -ب
 العصر الكالسيكي -ج
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 التأمل -أ

 السحر والشعوذة -ب
 الرؤية الفلسفية -ج
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 . ايتكػف ٚ عدّ ايصٚاج ناْت حتظ عًٝ٘ ....28
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 هـ 5343(  الفصل الثاني)  احلضاز٠ اإلضال١َٝأسئلة اختبار  

 
 ايتكدّ ٚايسقٞ يف ايعًّٛ ٜعين ؟ (1

 (المحاضرة األولى  )                المدينة .. -
 لتقاليد القديمة ..التمسك با -
 تطبيق المفاىيم الدينية .. -
 تطور العلوم الفلسفية .. -

 

 تعترب جصٜس٠ صك١ًٝ ؟ (2

 عاصمة مدينة لشبونة .. -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                من أىم معابر انتقال الحضارة اإلسالمية إلى الغرب .. -
 من أىم مراكز الحضارة اإلسالمية .. -
 اليونانية ..من أىم مدن الحضارة  -

 

 اٖتُاّ اإلضالّ بكض١ٝ ايعًِ تٛاجد َٓر ؟ (3

 (المحاضرة األولى  )                خلق آدم عليو السالم .. -
 ىجرة الرسول صلى اهلل عليو وسلم من مكة إلى المدينة .. -
 بداية الخالفة األموية .. -
 بداية الخالفة العباسية .. -

 

 اقرتٕ عًِ ايتٓجِٝ قبٌ اإلضالّ ب ؟ (4

 ة ..الرياض -
 بالطب .. -
 ( العاشرةالمحاضرة  )                بالفلك .. -
 بالفلسفة .. -

 

 ٜعترب ايصٖساٟٚ أبٛ ايكاضِ بٔ عباع األْديطٞ ٖٛ ؟ (5

 ( السابعةالمحاضرة  )                أول من استعمل ربط الشرايين لمنع النزيف .. -
 أول من اكتشف التلسكوب .. -
 أشهر تالميذ سقراط .. -
  لي بن عيسى الكحال ..أحد أحفاد ع -

 
 

 KFUأبٛ فٝصٌ تٓطٝل :  ،،،              َٗا احلسبٞ،،،        تصخٝح :        N.BENT.Hإعداد : 
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 تطبٝع ايعامل بايطابع ايْٝٛاْٞ ناْت فهس٠ ٜؤَٔ بٗا ؟ (6

 ابن خلدون .. -
 كورش .. -
 شيشيرون .. -
 (المحاضرة الثانية  )                االسكندر األكبر .. -

 

 أنجس ايعًّٛ اهلٓد١ٜ اييت اضتفاد َٓٗا املطًُٕٛ ؟ (7

 ( الثالثةرة المحاض )                الرياضيات والحساب .. -
 الخطابة .. -
 األدب والشعر .. -
 الفلسفة .. -

 

 املصج بني احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ ٚاحلضازات ايػسق١ٝ ٜط٢ُ ؟ (8

 الحضارة اليونانية المقدونية .. -
 الحضارة األثينية .. -
 (المحاضرة الثانية  )                الحضارة الهيلينستية .. -
 الحضارة الفينيقة .. -

 

 اهلجسٟ اَتدت حسن١ ايفتٛح اإلضال١َٝ إىل ؟ يف أٚاخس ايكسٕ األٍٚ (9

 شبو جزيرة البلقان .. -
 روسيا .. -
 الصين .. -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                الهند .. -

 

 َٔ أغٗس املرتمجني يف ايعصس ايعباضٞ ؟ (10

 الحسن بن الهيثم .. -
 ( الرابعةالمحاضرة  )                الحسن بن سهل .. -
 زيد بن منذر .. -
 حاتم .. زين بن -

 

 املًو اهلٓدٟ ايرٟ حاٍٚ إٔ جيعٌ َٔ ايبٛذ١ٜ دًٜٓا عاملًٝا ٖٛ ؟ (11

 أكور بانهدال .. -
 (المحاضرة الثانية  )                أشوكا .. -
 قطز .. -
 حامورابي .. -
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 االضطسالب ٖٞ آي١ زصد قدمي١ ؟ (12

 لقياس محيط الكرة األرضية .. -
 ( العاشرةالمحاضرة  )                لمعرفة الوقت والجهات األصلية .. -
 لرصد كسوف الشمس .. -
 لرصد خسوف القمر .. -

 

 بدأ اإلٜساْٝني حٝاتِٗ ايد١ٜٝٓ بعباد٠ ؟ (13

 البشر .. -
 النباتات .. -
 الحيوانات .. -
 (المحاضرة الثانية  )                قوى الطبيعة .. -

 

 أٍٚ َٔ ضدس حطاب املجًجات خلد١َ ايفًو ٖٛ ؟ (14

 العالم ابن رشد .. -
 ( العاشرةالمحاضرة  )                اني ..العالم البت -
 العالم ابن بطوطة .. -
 العالم عبد الرحمن بن يونس .. -

 

 اخلٛازشَٞ ٖٛ ايعامل املطًِ ايرٟ أضظ ؟ (15

 علم الفلك .. -
 ( السادسةالمحاضرة  )                علم الجبر .. -
 علم التنجيم .. -
 علم األنثروبولوجي .. -

 

 زع ناْت حتض ايٓاع ع٢ً ؟ايدع٠ٛ املا١ْٜٛ يف بالد فا (16

 عدم االقتراب من الحيوانات .. -
 تكرار الزواج وتعدد الزوجات .. -
 (المحاضرة الثانية  )                التقشف وعدم الزواج .. -
 عدم االختالط بالعناصر األجنبية .. -

 

 دلد ايفهس ايسَٚاْٞ ؟ (17

 (المحاضرة الثانية  )                القوة العسكرية .. -
 الروحية .. القوة -
 االتجاىات الفلسفية .. -
 الحرية السياسية .. -
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 ْعس٠ ايدٜٔ اإلضالَٞ يًخٝا٠ اإلْطا١ْٝ ٖٞ ْعس٠ ؟ (18

 مادية فقط .. -
 (المحاضرة األولى  )                شاملة .. -
 عقائدية فقط .. -
 إقليمية فقط .. -

 

 عٔ املصسٜني ايكدَا٤ أخر املطًُني ؟ (19

 ( الخامسةالمحاضرة  )                .مبادئ علم تحول المعادن إلى ذىب . -
 مبادئ الفلسفة .. -
 أسس علم الخطابة .. -
 أسس الكتابة الهيروغليفية .. -

 

 َا ٖٛ ايٓعاّ ايطٝاضٞ املعسٚف يف حضاز٠ َصس ايكدمي١ ؟(20

 (المحاضرة الثانية  )                النظام الملكي .. -
 النظام األوليجاركي .. -
 النظام الديموقراطي .. -
 ام الجمهوري ..النظ -

 

 أغٗس َا اٖتِ ب٘ ايعسب قبٌ اإلضالّ ٖٛ ؟ (21

 الفلسفة اليونانية .. -
 (المحاضرة األولى  )                البالغة والشعر .. -
 الكتابات اآلشورية .. -
 الجيولوجيا .. -

 

 حبهِ ايعالقات ايتجاز١ٜ بني ايطسفني قبٌ اإلضالّ اْتكٌ إىل ايفسع ؟ (22

 في الصين ..جزء كبير من كتب الرياضيات  -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                جزء كبير من ثقافة الهند وعلومها .. -
 الكثير من الفلسفة اليونانية .. -
 الكثير من مؤلفات األدب الشعبي المصري .. -

 

 ايعامل ايرٟ صُِ جٗاش يسضِ دلطِ يًهٕٛ ثالثٞ األبعاد ٖٛ ؟ (23

 ( العاشرةالمحاضرة  )                شرف الدين بن محمد الطوسي .. -
 محمد بن جابر البتاني .. -
 الحسن بن سهل .. -
 ابن خلدون .. -
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 َت٢ بدأت تسمج١ ايهتب ايفازض١ٝ بايٓطب١ يًخضاز٠ اإلضال١َٝ ؟ (24

 ( الثالثةالمحاضرة  )                في العصر العباسي .. -
 في العصر الهيلينستي .. -
 في العصر األيوبي .. -
 في العصر الروماني .. -

 

 هٔ ايهُٝٝا٤ قٌ احلضاز٠ اإلضال١َٝ ض٣ٛ ذلاٚالت فاغ١ً يف ؟مل ت (25

 ( الخامسةالمحاضرة  )                تحويل المعادن الرخيصة إلى ذىب وفضة .. -
 استخراج المعادن من األرض .. -
 االستفادة من أبخرة البراكين .. -
 تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبو .. -

 

 يرٜٔ ْكٌ عِٓٗ املطًُٕٛ يف عصس اخلالف١ اإلضال١َٝ:َٔ أغٗس األطبا٤ ايْٝٛاْٝني ا (26

 ىيرودوك .. -
 أرسطو .. -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                جالينوس .. -
 سوفو كاليس .. -

 

 ايعٓاصس األضاض١ٝ اييت بدأ اإلٜسإْٝٛ حٝاتِٗ ايد١ٜٝٓ بعبادتٗا ٖٞ عٓاصس: (27

 األبخرة .. -
 النباتات .. -
 المعادن .. -
 (المحاضرة الثانية  )                قوى الطبيعة .. -

 

 ايعامل املطًِ ايرٟ يكب ببطًُٝٛع ايعسب عٛ: (28

 جابر بن حيان .. -
 البالزري .. -
 ابن سنا .. -
 ( العاشرةالمحاضرة  )                البتاني .. -

 

 أٍٚ َٔ ٚضع خطٛط ايطٍٛ ٚخطٛط ايعسض ع٢ً خسٜط١ ايهس٠ األزض١ٝ ِٖ ؟ (29

 ( التاسعةحاضرة الم )                المسلمون .. -
 الرومان .. -
 الفرنسيون .. -
 البوذيون .. -
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 ايعامل ايرٟ انتػف طبٝع١ ايػالف اجلٟٛ حٍٛ األزض ٚقدز ازتفاع٘ ؟(30

 المسعودي .. -
 ابن بطوطة .. -
 ( العاشرةالمحاضرة  )                ابن الهيثم .. -
 عبد الرحمن بن يونس .. -

 

 ٜطًل ع٢ً ايًػ١ اهلٓد١ٜ أٜضًا ؟ (31

 ( الثالثةالمحاضرة  )                رتية ..اللغة السنسك -
 اللغة السمارية .. -
 اللغة القبطية .. -
 اللغة العربية .. -

 

 أنجس ايعًّٛ اهلٓد١ٜ اييت اضتفاد َٓٗا املطًُٕٛ ٖٞ ؟ (32

 التاريخ .. -
 السحر .. -
 ( الثالثةالمحاضرة  )                الرياضيات والحساب .. -
 الجغرافيا وعلم األرض .. -

 

 ايطًطإ ٚايك٠ٛ اجلطد١ٜ ناْت أضاع ؟تك١ٜٛ  (33

 مبادئ الفلسفة الرواقية .. -
 (المحاضرة الثانية  )                الفكر الفارسي قبل اإلسالم .. -
 الفلسفة األفالطونية .. -
 الفكر العربي قبل اإلسالم .. -

 

 َٔ أغٗس ايهتب املرتمج١ إىل ايعسب١ٝ يف ايفًو عٔ احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ نتاب ؟ (34

 ( العاشرةالمحاضرة  )                ي ..المجسط -
 الرحالت .. -
 كليلة ودمنة .. -
 السند والهند .. -

 

 َٔ املعسٚم إٔ أطبا٤ اهلٓد ْبػٛا يف اضتدداّ ؟ (35

 ( الثالثةالمحاضرة  )                األعشاب الطبية .. -
 المواد العضوية .. -
 التركيبات الكيماوية .. -
 الوسائط الروحية .. -
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 ععِ حًك١ يالتصاٍ ناْت بني ؟ايطسٜإ ِٖ أ (36

 الفرس واإلسالم .. -
 الفال واإلسالم .. -
 (المحاضرة الثانية  )                الثقافة الهيلينية واإلسالم .. -
 الرومان واإلسالم .. -

 

 َٔ أِٖ إزلاشات أبٛ بهس ايساشٟ يف دلاٍ ايطب ؟ (37

 ( السابعةالمحاضرة  )                استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي .. -
 اكتشاف كريات الدم الحمراء .. -
 تحديد نسب ضغط الدم .. -
 عالج األمراض المزمنة .. -

 

 ايهًف ع٢ً ٚج٘ ايػُظ نإ َٔ أبسش انتػافات ايعامل ؟ (38

 المسعودي في مجال الطب .. -
 ابن بطوطة في مجال الجغرافيا .. -
 ( العاشرةمحاضرة ال )                ابن رشد في مجال الفلك .. -
 اقليدس في مجال الفلسفة .. -

 

 ثابت بٔ قس٠ احلساْٞ َٔ أغٗس ؟ (39

 ( الثالثةالمحاضرة  )                المترجمين في العالم العربي واإلسالمي .. -
 المعماريين في العالم العربي واإلسالمي .. -
 األطباء في العالم العربي واإلسالمي .. -
 اإلسالمي ..الفلكيين في العالم العربي و  -

 

 صاحب ايفضٌ يف ابتهاز عًِ ايصٝدي١ ِٖ ؟ (40

 األلمان .. -
 الرومان .. -
 األسبرطيون .. -
 ( الثامنةالمحاضرة  )                المسلمون .. -

 

 َٓٗج ايْٝٛاْٝني يف دزاض١ َععِ ايعًّٛ نإ قا٥ًُا ع٢ً ؟ (41

 المالحظة والتجربة .. -
 الترجمة .. -
 (المحاضرة الثانية  )                التأمل والفلسفة .. -
 االعتقادات الدينية .. -
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 عسفت أٚزٚبا أٚىل املعًَٛات عٔ تصٓٝع ايكٓابٌ ٚايصٛازٜذ عٔ طسٜل ؟ (42

 الهند .. -
 ( الحادية عشرالمحاضرة  )                عرب األندلس .. -
 سكان المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى .. -
 الهنود الحمر .. -

 

 أٍٚ َٔ ْاقؼ فهس٠ دٚزإ األزض ٚنإ ذيو يف ؟ايعًُا٤ املطًُٕٛ ناْٛا  (43

 ( التاسعةالمحاضرة  )                القرن السابع الهجري .. -
 القرن العاشر الهجري .. -
 القرن الحادي عشر الهجري .. -
 القرن الثامن الهجري .. -

 

 متت أٍٚ ذلاٚي١ يكٝاع ذلٝط ايهس٠ األزض١ٝ يف عٗد ؟ (44

 ( التاسعةالمحاضرة  )                الخليفة العالم المأمون .. -
 الخليفة عمر بن عبد العزيز .. -
 الخليفة عمر بن الخطاب .. -
 سيف الدين قطز .. -

 

 اعتُد ايػسب بػهٌ أضاضٞ يف عًِ اخلسا٥ط ع٢ً َؤيف ؟ (45

 الجبري .. -
 ( التاسعةالمحاضرة  )                اإلدريسي .. -
 المسعودي .. -
 الطبري .. -

 

 يبٓدق١ٝ ْٚٛزَربج ٖٞ اييت َجًت دٚز ايٛضٝط ايتجازٟ بني ؟تعترب َدٕ يٕٝٛ ٚجٓٛا ٚا (46

 المدن األوروبية والمدن الفارسية .. -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                المدن األوروبية والمدن األندلسية .. -
 المدن األوروبية وآسيا الصغرى .. -
 المدن األوروبية وروسيا .. -

 

 ا بطًُٝٛع اجلػسايف ؟َٔ األخطا٤ ايهبري٠ اييت ٚقع فٝٗ (47

 ( التاسعةالمحاضرة  )                وصل جنوب آسيا بجنوب أفريقيا في خريطتو .. -
 أخطاء في قانون الجاذبية األرضية .. -
 لم يضع البحر المتوسط على خريطتو .. -
 أخطاء في حساب المسافة بين األرض والقمر .. -
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 ؟أٍٚ َٔ أيف نتاب يف األحجاز بايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٛ  (48

 ( التاسعةالمحاضرة  )                عطارد بن محمد الحاسب .. -
 اإلدريسي .. -
 جابر بن حيان .. -
 ابن خلدون .. -

 

 فطس ايفالضف١ ايْٝٛإ ايكدَا٤ اهلصات األزض١ٝ ع٢ً أْٗا بطبب ؟ (49

 صراعات اآللهة السفلية .. -
 حركات الكواكب .. -
 رياح فوق موسمية .. -
 ( التاسعةالمحاضرة  )                رياح تحتية خفية .. -

 

 ايكِٝ ٚاألخالم ٚاجلاْب ايسٚحٞ ٖٛ اجلاْب ايرٟ أًُٖت٘ ؟ (50

 (المحاضرة األولى  )                الحضارة الغربية .. -
 الحضارات العراقية .. -
 الديانة المصرية القديمة .. -
 الحضارة اإلسالمية .. -
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 هـ 5344(  األولالفصل  )  احلضاز٠ اإلضال١َٝأسئلة اختبار  

 
 يف أٚاخس ايكسٕ األٍٚ اهلجسٟ اَتدت حسن١ ايفتٛح اإلضال١َٝ إىل: (1

 شبة جزيرة البلقان .. -
 روسيا .. -
 الصين .. -
 (المحاضرة الثالثة  )                  الهند .. -

 

 َٔ أغٗس املرتمجني يف ايعصس ايعباضٞ: (2

 الحسن ابن الهيثم .. -
 (المحاضرة الرابعة  )                  الحسن بن سهل .. -
 زيد بن منذر .. -
 زيد بن حاتم .. -

 

 حاٍٚ املًو اهلٓدٟ أغٛنا أْا جيعٌ َٔ ايبٛذ١ٜ دًٜٓا عاملًٝا يف: (3

 القرن الخامس عشر قبل الميالد .. -
 (المحاضرة الثانية  )                  القرن الثالث قبل الميالد .. -
 القرن األول الميالدي .. -
 يالدي ..القرن الثاني الم -

 

 اإلضطسالب ٖٞ آي١ زصد قدمي١: (4

 لقياس محيط الكرة األرضية .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  لمعرفة الوقت والجهات األصلية .. -
 لرصد كسوف الشمس .. -
 لرصد خسوف القمر .. -

 

 بدأ اإلٜسإْٝٛ حٝاتِٗ ايد١ٜٝٓ بعباد٠: (5

 البشر .. -
 النباتات .. -
 الحيوانات .. -
  (المحاضرة الثانية  )                  عة ..قوى الطبي -

 
 

 KFUأبٛ فٝصٌ ،،،       تٓطٝل :         َٗا احلسبٞ،،،        تصخٝح :        N.BENT.Hإعداد : 
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 أٍٚ َٔ ضدس حطاب املجًجات خلد١َ ايفًو ٖٛ: (6

 العالم ابن سينا .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  العالم البتاني .. -
 العالم الطبري .. -
 العالم عبد الرحمن بن يونس .. -

 

 اخلٛازشَٞ ٖٛ ايعامل املطًِ ايرٟ أضظ: (7

 (المحاضرة السادسة  )                  ر ..علم الجب -
 علم الكيمياء .. -
 علم الصيدلة .. -
 علم طب العيون .. -

 

 ايدع٠ٛ املا١ٜٛ٥ يف بالد فازع ناْت حتح ايٓاع ع٢ً: (8

 عدم االقتراب من الحيوانات .. -
 تكرار الزواج وتعدد الزوجات .. -
 (ة المحاضرة الثاني )                  التقشف وعدم الزواج .. -
 عدم االختالط بالعناصر األجنبية .. -

 

 ٜعترب عباع بٔ فسْاع ايعامل األْديطٞ أٍٚ رلرتع: (9

 لإلسطرالب .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  للقبة الفضائية .. -
 لألدوات الجراحية .. -
 للرافعات اليدوية .. -

 

 دلد ايفهس ايسَٚاْٞ: (10

 (حاضرة الثانية الم )                  القوة العسكرية .. -
 القوة الروحية .. -
 االتجاىات الفلسفية .. -
 الحرية السياسية .. -

 

 نتاب ايطريى ٖٛ َٔ أغٗس ايهتب اييت ُتسمجت إىل ايعسب١ٝ: (11

 عن الهيروغليفية في مجال التحنيط .. -
 عن الالتينية في مجال الرياضيات .. -
 عن اليونانية في مجال الفلسفة .. -
 (المحاضرة الثالثة  )                  عن الهندية في مجال الطب .. -
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 ْعس٠ ايدٜٔ اإلضالَٞ يًخضاز٠ اإلْطا١ْٝ ٖٞ ْعس٠: (12

 مادية فقط .. -
 (المحاضرة األولى  )                شاملة .. -
 عقائدية فقط .. -
 إقليمية .. -

 

 عٔ املصسٜني ايكدَا٤ أخر املطًُٕٛ: (13

 (المحاضرة الخامسة  )                  مبادئ علم تحول المعادن إلى ذىب .. -
 مبادئ الفلسفة .. -
 أسس علم األبراج .. -
 أسس الكتابة التاريخية .. -

 

 َا ٖٛ ايٓعاّ ايطٝاضٞ املعسٚف يف حضاز٠ َصس ايكدمي١: (14

 (المحاضرة الثانية  )                  النظام الملكي .. -
 النظام األوليجاركي .. -
 النظام الديموقراطي .. -
 النظام الجمهوري .. -

 

 الغ١ ٚايػعس ٖٛ دلاٍ ايعًِ األضاضٞ ايرٟ اٖتِ ب٘:ايب (15

 المصريون القدماء .. -
 (المحاضرة األولى  )                العرب قبل اإلسالم .. -
 اآلشوريون والبابليون .. -
 اليونانيون في حضارتهم القديمة .. -

 

 حبهِ ايعالقات ايتجاز١ٜ بني ايطسفني قبٌ اإلضالّ اْتكٌ إىل ايفسع: (16

 ن كتب الرياضيات في الصين ..جزء كبير م -
 (المحاضرة الثالثة  )                  جزء كبير من ثقافة الهند وعلومها .. -
 الكثير من الفلسفة اليونانية .. -
 الكثير من مؤلفات األدب الشعبي المصري .. -

 

 ايعامل ايرٟ صُِ جٗاش يسضِ دلطِ يًهٕٛ ثالثٞ األبعاد ٖٛ: (17

 (المحاضرة العاشرة  )                  شرف الدين بن محمد الطوسي .. -
 محمد بن جابر البتاني .. -
 الحسن بن سهل .. -
 ابن خلدون .. -
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 َت٢ بدأت تسمج١ ايهتب ايفازض١ٝ بايٓطب١ يًخضاز٠ اإلضال١َٝ: (18

 (المحاضرة الثالثة  )                  في العصر العباسي .. -
 في العصر األموي .. -
 في العصر األيوبي .. -
 لفاطمي ..في العصر ا -

 

 أٍٚ َدزض١ أْػ٦ت يًطب يف أٚزٚبا ٖٞ املدزض١ اييت أضطٗا: (19

 الرومان .. -
 الفرس .. -
 العرب .. -
 اليونانيين .. -

 

 مل تهٔ ايهُٝٝا٤ قبٌ احلضاز٠ اإلضال١َٝ ض٣ٛ ذلاٚالت فاغ١ً يف:(20

 (المحاضرة الخامسة  )                  تحويل المعادن الرخيصة إلى ذىب وفضة .. -
 المعادن .. معرفة خصائص -
 االستفادة من أبخرة البراكين .. -
 تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة .. -

 

 َٔ أغٗس األطبا٤ ايْٝٛاْٝني ايرٜٔ ْكٌ عِٓٗ املطًُٕٛ يف عصس اخلالق١ اإلضال١َٝ: (21

 ىيرودوت .. -
 أرسطو .. -
 (المحاضرة الثالثة  )                  جالينوس .. -
 سوفوكليس .. -

 

 ٖٞ:ايك٣ٛ ايطبٝع١ٝ  (22

 العناصر األساسية في قيام الحضارة الصينية .. -
 العناصر األساسية في الديانة البوذية .. -
 العناصر األساسية في العبادات المصرية القديمة .. -
 (المحاضرة الثانية  )                  العناصر األساسية التي بدأ اإليرانيون حياتهم الدينية في عبادتها .. -

 

 ري ايْٝٛاْٞ يف اخلالف١ اإلضال١َٝ ناْت خالٍ:أبسش َعاٖس ايتأث (23

 (المحاضرة الثانية  )                  العصر الهيلينستي .. -
 العصر الكالسيكي .. -
 العصر الحجري الحديث .. -
 العصر الصاوي .. -
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 ايعامل املطًِ ايرٟ يكب ببطًُٝٛع ايعسف ٖٛ: (24

 جابر بن حيان .. -
 البالزري .. -
 ابن سينا .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  البتاني .. -

 

 اَتدت حسن١ ايفتٛح اإلضال١َٝ إىل اهلٓد: (25

 في أواخر القرن الرابع الهجري .. -
 في أواخر القرن الثالث الهجري .. -
 في أواخر القرن الثاني الهجري .. -
 (المحاضرة الثالثة  )                  في أواخر القرن األول الهجري .. -

 

 ط ايطٍٛ ٚخطٛط ايعسض ع٢ً خسٜط١ ايهس٠ األزض١ٝ ِٖ:أٍٚ َٔ ٚضع خطٛ (26

 (المحاضرة التاسعة  )                  المسلمون .. -
 الرومان .. -
 الفرنسيون .. -
 البوذيون .. -

 

 نًٝٛ َرت ٖٚٛ االزتفاع ايصخٝح: 15ايعامل ايرٟ انتػف طبٝع١ ايػالف اجلٟٛ حٍٛ األزض ٚقدز ازتفاع٘  (27

 المسعودي .. -
 تاني ..محمد بن جابر الب -
 (المحاضرة العاشرة  )                  ابن الهيثم .. -
 عبد الرحمن بن يونس .. -

 

 ايًػ١ ايطٓطهسٜت١ٝ ٖٞ ايًػ١: (28

 (المحاضرة الثالثة  )                  الهندية .. -
 الصينية .. -
 الفارسية .. -
 العربية .. -

 

 أنجس ايعًّٛ اهلٓد١ٜ اييت اضتفاد َٓٗا املطًُٕٛ ٖٛ: (29

 التاريخ .. -
 السحر .. -
 (المحاضرة الثالثة  )                  الرياضيات والحساب .. -
 الجغرافيا وعلم األرض .. -
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 تك١ٜٛ ايطًطإ ٚايك٠ٛ اجلطد١ٜ ناْت أضاع:(30

 مبادئ الفلسفة الرواقية .. -
 الفلسفة األفالطونية .. -
 الفكر العربي قبل اإلسالم .. -
 (المحاضرة الثانية  )                  الفكر الفارسي قبل اإلسالم .. -

 

 َٔ أغٗس ايهتب املرتمج١ إىل ايعسب١ٝ يف ايفًو عٔ احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ نتاب: (31

 (المحاضرة العاشرة  )                  المجسطي .. -
 الرحالت .. -
 كليلة ودمنة .. -
 السند والهند .. -

 

 َٔ املعسٚف إٔ أطبا٤ اهلٓد ْبػٛا يف اضتدداّ: (32

 (المحاضرة الثالثة  )                  األعشاب الطبية .. -
 المواد العضوية .. -
 التركيبات الكيماوية .. -
 الوسائط الروحية .. -

 

 ايطسٜإ ِٖ أععِ حًك١ يالتصاٍ ناْت بني: (33

 الفرس واإلسالم .. -
 (المحاضرة الثانية  )                  الثقافة الهيلينية واإلسالم .. -
 الغال واإلسالم .. -
 الرومان واإلسالم .. -

 

 أِٖ إزلاشات أبٛ بهس ايساشٟ يف دلاٍ ايطب: َٔ (34

 (المحاضرة السابعة  )                  استطاع أن يفرق بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي .. -
 تحديد وظائف القلب .. -
 تحديد نسب ضغط الدم .. -
 تحديد األمراض المزمنة .. -

 

 أقرتٕ عًِ ايفًو قبٌ اإلضالّ ب: (35

 (المحاضرة العاشرة  )                  بالتنجيم .. -
 بالطب .. -
 بالرياضة .. -
 بالفلسفة .. -
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 َٔ ايعًّٛ اييت اعتربٖا ايعًُا٤ املطًُٕٛ عًًُا زٜاضًٝا: (36

 علم الجغرافيا .. -
 علم الفلسفة .. -
 علم الكيمياء .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  علم الفلك .. -

 

 ايفًو: َٔ أبسش انتػافات ايعامل ابٔ زغد يف دلاٍ (37

 حجم الغالف الجوي .. -
 ظاىرة الكسوف .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  الكلف على وجو الشمس .. -
 الطبيعة التضاريسية لكوكب القمر .. -

 

 ثابت بٔ قس٠ احلساْٞ َٔ أغٗس: (38

 (المحاضرة الثالثة  )                  المترجمين في العالم العربي واإلسالمي .. -
 ن في العالم العربي واإلسالمي ..المعماريي -
 األطباء في العالم العربي واإلسالمي .. -
 الفلكيين في العالم العربي واإلسالمي .. -

 

 َٔ أِٖ املدٕ اييت نإ هلا دٚز بازش يف تسمج١ ايهتب ايعسب١ٝ ْٚكًٗا إىل أٚزٚبا: (39

 (المحاضرة الرابعة  )                    مدينة طليطلة باألندلس .. -
 نيا ..مقدو  -
 مدينة أثينا في بالد اليونان .. -
 مدينة ىامبروج بألمانيا .. -

 

 أِٖ ٚأنرب املساصد اييت مت تػٝٝدٖا يف ايكسٕ ايطابع اهلجسٟ: (40

 مرصد بغداد .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  مرصد المراغة .. -
 مرصد دمشق .. -
 مرصد اإلسكندرية .. -

 

 إ قا٥ًُا ع٢ً:املٓٗج ايعًُٞ يًعًُا٤ املطًُني ن (41

 (المحاضرة الخامسة  )                  المالحظة والتجربة .. -
 التأمل .. -
 الرؤية الفلسفية .. -
 السحر والشعوذة .. -
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 صاحب ايفضٌ يف ابتهاز عًِ ايصٝدي١ ِٖ: (42

 اليونانيون .. -
 الرومان .. -
 الفرس .. -
 (المحاضرة الثامنة  )                  المسلمون .. -

 

 ع َٔ أغٗس:ٜعترب جايٝٓٛ (43

 (المحاضرة الرابعة  )                  األطباء اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة اإلسالمية .. -
 الفلكيين اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة اإلسالمية .. -
 .. الرياضيين الفرس الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة اإلسالمية -
 الفالسفة اليونانيين الذين نقل عنهم المسلمون في عصر الخالفة اإلسالمية .. -

 

 بٓا٤ املصاطب ايصزاع١ٝ ع٢ً ضفٛح اجلباٍ ٖٛ: (44

 أحد األساليب الزراعية التي نقلها األوربيون إلى العالم اإلسالمي .. -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                  أحد األساليب الزراعية التي نقلها المسلمون إلى بالد األندلس .. -
 أحد األساليب الزراعية التي نقلتها الحضارة الهندية إلى العالم اإلسالمي .. -
 أحد األساليب الزراعية التي عرفتها بالد اليونان القديم .. -

 

 َٓٗج ايْٝٛاْٝني يف دزاض١ َععِ ايعًّٛ نإ قا٥ًُا ع٢ً: (45

 المالحظة والتجربة .. -
 ..غير واضح  -
 (المحاضرة الخامسة  )                  والفلسفة .. التأمل -
 االعتقادات الدينية .. -

 

 ايتكدّ يف املد١ٜٓ ٚايجكاف١ َعًا ٜعين: (46

 الدفاع عن األصول والمصادر .. -
 (المحاضرة األولى  )                الحضارة .. -
 االلتزام باالتجاه الفلسفي في العلم .. -
 االستفادة من تجارب اآلخرين .. -

 

 عسفت أٚزٚبا أٚىل املعًَٛات عٔ تصٓٝع ايكٓابٌ ٚايصٛازٜذ عٔ طسٜل: (47

 الفرس .. -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                  عرب األندلس .. -
 سكان المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى .. -
 مقدونيا .. -
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 ايعًُا٤ املطًُٕٛ ناْٛا أٍٚ َٔ ْاقؼ فهس٠ دٚزإ األزض ٚنإ ذيو يف: (48

 (المحاضرة التاسعة  )                  السابع الهجري ..القرن  -
 القرن العاشر الهجري .. -
 القرن الحادي عشر الهجري .. -
 القرن الثامن الهجري .. -

 

 اععِ طبٝب عٕٝٛ يف ايكسٕٚ ايٛضط٢ ٖٛ: (49

 (المحاضرة السابعة  )                  علي بن عيسى الكحال .. -
 أبو بكر الرازي .. -
 يونس .. عبد الرحمن بن -
 أبي الحكم الدمشقي .. -

 

 يف عٗد اخلًٝف١ ايعامل املإَٔٛ متت أٍٚ ذلاٚي١: (50

 (المحاضرة التاسعة  )                  لقياس محيط الكرة األرضية .. -
 إلنشاء أول معهد طبي عربي .. -
 لقياس المسافة بين القمر وكوكب األرض .. -
 لمعرفة مطالع البروج .. -

 

 يف عًِ اخلسا٥ط ع٢ً َؤيف: اعتُد ايػسب بػهٌ أضاضٞ (51

 الجبرتي .. -
 (المحاضرة التاسعة  )                  اإلدريسي .. -
 المسعودي .. -
 الطبري .. -

 

 تعترب َد١ٜٓ يٕٝٛ ٚجٓٛا ٚايبٓدق١ٝ ٚتٛزَربج ٖٞ اييت َجًت دٚز ايٛضٝط ايتجازٟ بني: (52

 المدن األوروبية والمدن الفارسية .. -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                  المدن األوروبية وآسيا الصغرى .. -
 المدن األوروبية وروسيا .. -
 المدن األوروبية والمدن األندلسية .. -

 

 ايدع٠ٛ املصدن١ٝ يف إٜسإ ناْت حتح ايٓاع ع٢ً: (53

 (المحاضرة الثانية  )                  أن األموال والنساء حقاً ومشاعاً للجميع .. -
 منع الطالق وتحريمو .. -
 ال النساء ..اعتز  -
 التقشف والزىد .. -
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 َٔ األخطا٤ ايهبري٠ اييت ٚقع فٝٗا ٜطًُٝٛع اجلػسايف: (54

 (المحاضرة التاسعة  )                  وصل جنوب آسيا بجنوب أفريقيا في خريطتو .. -
 أخطاء في قانون الجاذبية األرضية .. -
 لم يضع البحر المتوسط على خريطتو .. -
 األرض والقمر .. أخطاء في حساب المسافة بين -

 

 أٍٚ َٔ أيف نتابًا يف األحجاز بايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٛ: (55

 (المحاضرة التاسعة  )                  عطارد بن محمد الحاسب .. -
 اإلدريسي .. -
 جابر بن حيان .. -
 ابن خلدون .. -

 

 فطس ايفالضف١ ايْٝٛإ ايكدَا٤ اهلصات األزض١ٝ ع٢ً أْٗا: (56

 بسبب صراعات اآللهة السفلية .. -
 بب حركات الكواكب ..بس -
 بسبب رياح فوقيو موسمية .. -
 (المحاضرة التاسعة  )                  بسبب رياح تحتية خفية .. -

 

 ايكإْٛ املطعٛدٟ يف اهل١٦ٝ ٚايٓجّٛ ٖٛ أِٖ َؤيفات: (57

 (المحاضرة العاشرة  )                  محمد بن أحمد البيروني في الفلك .. -
 الجيولوجيا ..محمد بن أحمد البيروني في  -
 محمد بن أحمد البيروني في الطب .. -
 محمد بن أحمد البيروني في الرياضيات .. -

 

 َا ٖٛ ايعًِ ايرٟ ٜعترب َٔ ابتهاز املطًُني َٔ ٖرٙ ايعًّٛ: (58

 (المحاضرة الثامنة  )                  علم الصيدلة .. -
 علم الطب .. -
 علم التاريخ .. -
 علم الفلك .. -

 

 ٕ ٜسٕٚ يف عًِ ايفًو:نإ ايعًُا٤ املطًُٛ (59

 علماً جغرافياً .. -
 (المحاضرة العاشرة  )                  علماً رياضياً .. -
 علماً جيولوجياً .. -
 أحد علوم السحر .. -
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 ايكِٝ ٚاألخالم ٚاجلاْب ايسٚحٞ ٖٛ اجلاْب ايرٟ أًُٖت٘: (60

 (المحاضرة األولى  )                الحضارة الغربية .. -
 .. الحضارات العراقية -
 الديانة المصرية القديمة .. -
 الحضارة اإلسالمية .. -

 

 َا ٖٛ َفّٗٛ يفغ ايجكاف١ ايعاّ: (61

 تفسر الظواىر الكونية .. -
 (المحاضرة األولى  )                التطور في األفكار النظرية .. -
 فهم األحداث التاريخية .. -
 التطور التكنولوجي .. -

 

 يفغ املد١ْٝ ٜعين: (62

 (المحاضرة األولى  )                علوم ..التقدم والرقي في ال -
 التمسك بالتقاليد القديمة .. -
 تطبيق المفاىيم األجنبية .. -
 تطور العلوم الفلسفية .. -

 

 َٔ أِٖ َعابس اْتكاٍ احلضاز٠ اإلضال١َٝ إىل ايػسب: (63

 مدينة لشبونة .. -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                  جزيرة صقلية .. -
 ..جزيرة كريت  -
 مدينة أثينا .. -

 

 اٖتُاّ اإلضالّ بكض١ٝ ايعًِ تٛاجد َٓر: (64

 (المحاضرة األولى  )                خلق آدم عليو السالم .. -
 نزول الوحي .. -
 الهجرة النبوية .. -
 بداية الخالفة العباسية .. -

 

 اقرتٕ عًِ ايفًو قبٌ اإلضالّ ب: (65

 الرياضة .. -
 الطب .. -
 (محاضرة العاشرة ال )                  التنجيم .. -
 الفلسفة .. -
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 قاّ اإلضهٓدز األنرب بأٍٚ ذلاٚي١ إلقا١َ دٚي١ ٚاحد٠ عامل١ٝ يف: (66

 (المحاضرة الثانية  )                  القرن الرابع قبل الميالد .. -
 القرن السادس قبل الميالد .. -
 القرن الثاني الميالدي .. -
 القرن الثالث الميالدي .. -

 

 ساٜني ملٓع ايٓصٜف:أٍٚ َٔ اضتعٌُ زبط ايػ (67

 (المحاضرة السابعة  )                  الزىراوي أبو القاسم خلف بن عباس األندلسي .. -
 اقليدس .. -
 سقراط .. -
 علي بن عيسى الكحال .. -

 

 فهس٠ ايبإ ًٖٝٝٓصّ اييت نإ ٜؤَٔ بٗا االضهٓدز األنرب تعين: (68

 نشر الديانات الشرقية داخل أوروبا .. -
 ي عن العالم الروماني ..فصل العالم اليونان -
 فصل العالم اليوناني عن العالم الشرقي .. -
 (المحاضرة الثانية  )                  تطبيع العالم بالطابع اليوناني .. -

 

 ايسٜاضٝات ٚاحلطاب ٖٞ أنجس: (69

 العلوم الفارسية التي استفاد منها المسلمون .. -
 (المحاضرة الثالثة  )                  العلوم الهندية التي استفاد منها المسلمون .. -
 العلوم المصرية القديمة التي استفاد منها المسلمون .. -
 العلوم اليونانية التي استفاد منها المسلمون .. -

 

 َا ٖٛ َفّٗٛ احلضاز٠ اهلًٝٝٓطت١ٝ: (70

 (المحاضرة الثانية  )                  الحضارة اليونانية في مقدونيا .. -
 أثينا .. الحضارة اليونانية في -
 مزيج بين الحضارة اليونانية والحضارات الشرقية .. -
 مزيج بين الحضارة اليونانية والرومانية .. -
 

 


