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  (پیشرفت های علمی مسلمانان-9)درسمطالعات :نامهدرس

   خانم اسدیآموزگار:    ششمی: پایه

 عربستان وع کرد؟دین اسالم از چه سرزمینی طل-1

 پس از هجرت از مکه به مدینهیامبر اسالم چه زمانی حکومت اسالمی راتشکیل دادند؟ پ-2

  بعد از تشکیل حکومت اسالمییافت؟ز چه زمانی استقبال از دین اسالم بیشتر شد و اسالم گسترش ت-3

 پس از رحلت چیامبرسترش اسالم از چه زمانی در خارج از عربستان آغاز شد؟گ-4

وره دمسلمانان اسالم را در خارج از شبه جزیره عربستان گسترش دادند و در هرر لمانان چه کردند؟پس از رحلت پیامبر مس-5

 خود افزودند.سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو 

 آسیا،آفریقا،اروپااره ها گسترش یافت؟قدین اسالم در کدام -6

 در بین ملت های مختلف با فرهنگ و آداب ورسوم متفاوتم در بین چگونه ملت هایی گسترش یافت؟دین اسال-7

کره بره تفکرر  مسلمانان تحرت تراریر قررآن وتعرادین دینری اسرالمسلمانان چگونه در زمینه های مختلف پیشرفت کردند؟م-8

 وآموختن علن اهمیت زیادی می داد در زمینه های مختلف پیشرفت کردند.

 خش ها یی از دانش و فنرونی کره از گتشرتهمسلمانان از بگونه سرزمین های اسالمی به کانون علمی جهان تبدبل شدند؟چ-9

ی جهران علمر کانون ترش دادند وبه تدریج بهدر کشورشان برجای مانده بود نیز استفاده کردند و در پرتو دین اسالم آنهارا گس

 تبدیل شدند.

 مردم ایرانردم کدام کشور در گسترش اسالم وپیشرفت های علمی نقش مهمی داشتند؟ م-10

 حکینمی به دانشمندان چه می گفتند؟در دوره اسال-11

ف زمران مسرلمانان در علروم مختلرچون درآن را در دوره اسالمی دانشمندان کتابهای خود را به زبان عربی می نوشتند؟چ-12

 پیشرفت کرده وزبان رسمی آن روزگار در این کشورها زبان عربی بوده است.

 دند.چون آنها علوم مختلف را می دانستند و در چند علن استاد بورا در دوره اسالمی به دانشمندان  حکین می گفتند؟چ-13

 دینهز مکه به ماهجرت پیامبر مبدا تاریخ مسلمانان چیست؟-14

 ویند.به هر صدسال یک قرن یا سده می گسده یا قرن یعنی چه؟-15

 از سال یکن تا صدم را قرن اول هجری می گویند.ست؟قرن اول هجری چه زمانی بوده ا-16

 از سال صدویک تا دویست را قرن دوم هجری می گویند.قرن دوم هجری چه زمانی بوده است؟  -17
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 ه اول می گویند.یکن تاپنجاه را نیمازسال نیمه اول قرن یعنی چه؟-18

 دم نیمه دوم قرن می باشد.صاز سال پنجاه ویک تا سال نیمه دوم قرن یعنی چه؟-19

 در نیمه دوم قرن چهارمهجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است؟370ال س-20

 در نیمه اول قرن پنجنهجری در چه نیمه ای از چه قرنی واقع شده است؟ 420الس-21

 


