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 چه چیزهایی دعوت می کند؟ر درباره ی .آیات قرآن انسان ها را به تفک1

 کسب علم چه فرمودند؟.پیامبر گرامی اسالم درباره ی 2

 .درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند، نام ببریدکالسهای .دو تن از امامان که 3

 مسلمانان به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟چرا .4

 دریانوردی مهارت داشتند؟ .مسلمانان در کدام فن5

 گرفت؟ار مسلمانان قرار یتخ.چگونه آثار علمی ملّت هایی چون ایران و یونان در ا6

 .فرمانروایان به چه شکل از دانشمندان اسالمی حمایت می کردند؟7

 .چگونه علوم و فنون اسالمی انتقال پیدا کرد؟8

 ن کاغذ سازی را گسترش دادند؟لمانان فمس.چگونه می توان فهمید که 9

 در کجا تأسیس شد؟ چه زمانی و.دانشگاه جندی پور 11

 .نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟11

 نظامیه های معروف را نام ببرید..12

 .دانشگاه های امروزی جهان به تقلید از چیست؟13

 نه ها چگونه جایی بودند؟رصد خا.14

 .در کدام شهر ها رصد خانه وجود داشت؟15

 العات اجتماعیمط 01 سواالت درس 



 

 

 .نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی چه نام داشت؟16

 .عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود؟17

 .بود................ین پیشرفت علمی مسلمانانهم ترم.18

 موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.................مسلمانان به کمک19

 در سرزمین های اسالمی تجارت از طریق...............و...............رونق داشت..21

 .مسلمانان فن کاغذ سازی را از...............آموختند.21

 مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسالمی...............بود..یکی از 22

روف...............سال ها در آن خانه ی عظیمی داشتند که دانشمندمعسامانیان در شهر...............کتاب.23

 .مشغول تحصیل و مطالعه بودند

 سیس کرده بود.که مدارس نظامیه را تأ.یکی از وزیران معروف ایرانی...............بود 24

.معروف ترین بیمارستان دوره ی اسالمی را شخصی به نام...............درشهر...............بنا کرده بود که 25

 داروخانه نیز داشت.

 کردند. .مسلمانان با توجه به جهت ...................... دراسمان مسیر خودشان رادردریا پیدا می26

 . تجارت و بازرگانی هم از طریق راههای ......... وهم راههای ................... رونق داشت.27

........... و.................. و.............. وجود ای ....هصدها مغازه ی کتاب فروشی در شهر. دردوره ی اسالمی 28

 داشت.

 ایرانیان را درقرن سوم تا هفتم هجری بیان کنید.ادبی  –. چند اثر علمی 29

 . علوم وفنون مسلمانان چگونه به اروپا راه یافت؟31



 

 

 انبی:فعالیت های ج

 آن دوره شخصیت های برجسته یوزنامه دیواری از دانشمندان و  ر تهیه ی .1

 تهیه ی پاور پوینت دانشمندان در آن دوره .2

 اجرای درس به صورت کنفرانس توسط دانش آموزان .3

 یا رصد خانه بازدید از موزه  .4

 از یک کتابخانه ومعرفی آثار دانشمندان در آن دوره دبازدی .5

 

 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.
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