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 چه عواملی موجب گسترش ... – 10درس 

-ها را مطالعه می. موقعیّت ستارهمسلمانان به کمک ............... -1 اسطرالب

 کردند.

مسلمانان در ساختن و هدایت ................. مهارت داشتند و با  -2 ی قطبیستاره –ها کشتی
مسیر خودشان را در دریا پیدا  توجّه به جهت ................. در آسمان

 کردند.می

ی اسالمی ................. ترین مراکز علمی در دورهاز مهم یکی -3 دانشگاه جندی شاپور
 بود.

تند که ی عظیمی داشهر ................... کتابخانهسامانیان در ش -4 ابن سینا –بخارا 
 .ندتحقیق و مطالعه بودها در آن جا مشغول .................... سال

یکی از وزیران معروف ایرانی .................. بود که مدارس نظامیه  -5 خواجه نظام الملک
 را تأسیس کرد.

ی اسالمی را شخصی به نام ترین بیمارستان دورهمعروف -6 بغداد -ی دیلمی عضدالدوله
 ا کرده بود.بن.................... در شهر ...................... 

ی آفرینش جهان آیات قرآن کریم انسان ها را به تفّکر درباره -7 صحیح
 کند.دعوت می

ی اسالمی تجارت و بازرگانی فقط از راه خشکی رونق در دوره -8 غلط
 داشت.

 های امروز جهان تقلیدی از مدارس نظامیه است.دانشگاه -9 صحیح

 گان بودند.ی ستاردربارهها محلّ تحقیق رصدخانه -10 صحیح

به دنبال کسب علم باشید؛ حتّی اگر مجبور شوید تا چین »فرمودند:
 «بروید.

 ی کسب علم چه فرمودند؟پیامبر گرامی اسالم درباره -11

حرکت ستارگان و سیارات، زندگی ی آفرینش جهان، به تفکّر درباره
 جانوران و گیاهان و نظایر آن ...

هایی دعوت ی چه چیز ها را به تفکّر دربارهانسانآیات قرآن  -12
 کند؟می

وب خورشید و برای تعیین جهت قبله، پی بردن به ساعت طلوع و غر
 ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آنتقویم و انجام عبادت

 شناسی نیاز داشتند؟انان چرا به علم ریاضیات و ستارهمسلم -13

ها مهارت داشتند و با توجّه به کشتیمسلمانان در ساختن  و هدایت 
 کردند.مان مسیر خود را در دریا پیدا میی قطبی در آسجهت ستاره

ونه مسیر مسلمانان درکدام فنّ دریانوردی مهارت داشتند و چگ -14
 کردند؟خود را در دریا پیدا می



 -3نیازهای جدید جوامع مسلمان  -2های دین اسالم آموزه -1
تجارت و بازرگانی  -5دان فرمانروایان از دانشمن حمایت -4ترجمه 

 سازیکاغذ -6

ی اسالمی عواملی که موجب گسترش علوم و فنون در دوره -15
 شد را نام ببرید.

و  آموختندها علم میی زیادی از افراد درآنمدارسی بودند که عده
را  هاکردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آنجا زندگی میهمان

 داد.می

 ها چگونه مدارسی بودند؟نظامیه -16

 مراکز علمی جهان اسالم  را نام ببرید. -17 بیمارستان -4رصدخانه  -3نظامیه  -2دانشگاه و کتابخانه  -1

-قدم میخودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیش

 شدند.

مایت فرمانروایان چگونه از دانشمندان و هنرمندان اسالمی ح -18
 کردند؟می

های دریایی و خشکی برای در سفر هایی که بازرگانان از طریق راه
کردند،این علوم و فنون از جایی به جای دیگر تجارت آمد و رفت می

 شد.منتقل می

چگونه علوم و فنون اسالمی از جایی به جای دیگر منتقل  -19
 شد؟

 دانشگاه جندی شاپور چه زمانی ودر کجا تأسیس شد؟ -20 در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد.

های بزرگ علمی دست یافته ای که مسلمانان به پیشرفتهدر دور
-و از پیشرفت کردندبودند مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می

« عصر تاریکی» ها خبری نبود این دوره بههای علمی در بین آن
 معروف است.

 شود؟ای گفته میچه دورهعصر تاریکی اروپا به  -21

 ( ایران و یونان 2( مصر و یونان            1
 ( ایران و چین4( مصر و ایران            3

ترین استفاده را مسلمانان از آثار علمی کدام کشورها، بیش -22
 کردند؟می

 ( عربی2( پهلوی                     1
 دری( فارسی 4( یونانی                     3

 آثار علمی ایران در زمان قدیم به چه زبانی بوده است؟ -23

 ( بخارا2( اهواز                      1
 ( جندی شاپور4( قزوین                    3

ها به مطالعه و تحقیق ی کدام شهر، سالسینا در کتابخانهابن -24
 پرداخت؟

 ( امام محمد باقر)ع( و امام جعفر صادق)ع(1
 امام جعفر صادق)ع( و امام حسین)ع(( 2
 ( امام حسن عسگری)ع( و امام محمد باقر)ع(3
 ( امام حسین)ع( و امام محمد باقر)ع(4

های درس داشتند و شاگردان زیادی را کدام امامان ما کالس -25
 اند؟تربیت کرده

 ی ری( رصدخانه2          ( دانشگاه جندی شاپور1
 ی بخارا( کتابخانه4            ( مدارس نظامیه         3

کدام یک از مراکز علمی، شبانه روزی بود و تحصیل و زندگی  -26
 در آن رایگان بود؟

 رصدخانه وجود داشت؟ی اسالمی در کدام شهرها در دوره -27 ری -اصفهان -( بغداد2اهواز              -تبریز -( بغداد1



 بغداد-شیراز -ری( 4اصفهان             -ری -( اهواز3

 ( بیمارستان ری2( بیمارستان جندی شاپور          1
 ( بیمارستان بخارا4( بیمارستان بغداد                     3

 ی اسالمی کدام بود؟معروف ترین بیمارستان دوره -28

د سال بعد از ورود اسالم به ایران دانشگاه جندی شاپور تا چن -29 250( 4        200( 3         150( 2         300( 1
 به کار خود ادامه داد؟

 های نیشابور و ری( نظامیه1
 های اصفهان و ری ( نظامیه2
 های بخارا و نیشابور( نظامیه3
 های نیشابور و بغداد( نظامیه4

 ها بودند؟ی اسالمی کدامهای معروف در دورهنظامیه -30

 شناسی و ریاضیاتستاره( 2( ریاضیات و فیزیک       1
 شناسی و نجوم ( ستاره4( ریاضیات و هندسه        3

پی بردن به ساعت مسلمانان برای کارهایی مثل تعیین قبله،  -31
 طلوع و غروب خورشید وتقویم به کدام علوم نیاز داشتند؟

 ( رونق تجارت و بازرگانی1
 حمایت فرمانروایان از دانشمندان( 2
 دین اسالمهای ( آموزه3
 ی آثار علمی( ترجمه4

 پیشرفت علمی مسلمانان کدام است؟ ترین علّتمهم -32

 ها( یونانی2( مصریان                      1
 ها( چینی4( اعراب                        3

 مسلمانان فنّ کاغذسازی را از چه کسانی آموختند؟ -33

( 3دانشگاه جندی شاپور                 ( 2ی بغداد              ( نظامیه1
 ی بخارا            ( کتابخانه4ی ری            رصدخانه

کدام مرکز علمی در زمان ساسانیان، در شهر اهواز تأسیس  -34
 است؟ شده

 الملک( خواجه نظام2ی دیلمی            ( عضدالدّوله1
 ابوریحان بیرونی( 4( جابر بن حیان                      3

 ی اسالمی را چه کسی بنا کردهترین بیمارستان دورهمعروف -35
 است؟

 

 (                   1ی)گزینه -25                        (2ی)گزینه -24                   (1ی)گزینه -23         (2ی)گزینه -22
                 (3ی)گزینه -28                 (2ی)گزینه -27            (3ی)گزینه -26
                        (3ی)گزینه -32                 (2ی)گزینه -31                 (4ی)گزینه -30        (   1ی)گزینه -29

 (               1ی)گزینه -35                (2ی)گزینه -34     (      4ی)گزینه -33 

 دکتر صفایی –تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی  –مریم عزیزی 
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