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 تعالیم دین اسالممهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست؟-1

-وسایارات حرکات سارارنان-یم انسان هارا به تفکر درباره چه چیزی دعوت می کند؟ تفکر دربااره آفارین آیات قرآن کر-2

 زندنی جانوران ونیاهان

 درباره کسب علم چه فرموده اند؟به دنبال کسب علم باشید حری انر مجبور شوید تا چین بروید. پیامبر نرامی-3

 صادق)ع( امامی که کالس درس داشرند وشانردان زیادی را آموزش دادند نام ببرید؟امام باقر)ع( وامام دو-4

سااعت للاوع ووارو  –ی نیاز داشرند؟تعیین جهت قبلاه سلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات وسراره شناسم-5

 شری رانی در دریاک-خورشید وتقویم وبرای انجام عبادت ها

 سلمانان با چه وسیله ای موقعیت سراره هارا مطالعه می کردند؟اسطرال م-6

 سلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشرند؟ساخرن وهدایت کشری هام-7

 مانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند؟باتوجه به سراره قطبیچگونه مسل-8

 کردند. لوم وفنون سرزمین های دیگر چگونه در اخریار مسلمانان قرار می نرفت؟وقری آن سرزمین ها را فرح میع-9

مای  ه عربای ترجماهند؟آثار علمی شان را باچگونه از آثار علمی ملت هایی چون ایران ویونان اسرفاده می کرد مسلمانان -10

 کردند.

وایان چه تاثیری در نسررش علوم وفنون داشره است؟از دانشمندان حمایت می کردندوخودشاان کرابااناه حمایت فرمانر-11

 ومدرسه می ساخرندکه باعث پیشرفت بیشررعلوم وفنون نردید.

 خشکی هم از راه دریاجارت وبازرنانی در دوره اسالمی از چه راه هایی انجام می شد؟هم از راه ت-12

نانی چه نقشی در نسررش علوم وفنون داشت؟در این سفرها وآمدورفت ها علاوم وفناون از جاای باه جاای تجارت وبازر -13

 دیگر منرقل می شد.

 ن کاوذسازی را مسلمانان از چه کسانی آموخرند؟چینی هاف-14

 ا وجود داشت؟هم ترین مغازه های کرا  فروشی در دوره اسالمی در کدام شهرهم-15

 و...باارا-نیشابور-بغداد

 یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره اسالمی را نام ببرید.دانشگاه جندی شاپور-16
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 انشگاه جندی شاپوردر کدام شهر و چه سلسله ای تاسیس شد؟در اهواز وتوسط سلسله ساسانیاند -17

 سی صدسال بعد از ورود اسالم به ایرانانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد؟د-18

رین کراباانه های دوره اسالمی در کادام شاهر قارار داشات وکادام دانشامند در آن مطالعاه وت قیا  مای یکی از بزرنر-19

 ابن سینا-کرد؟باارا

کومات ونه مدارسی بودند؟مدارسی که عده زیادی در آن درس می خواندندوهمان جا زندنی می کردناد وحنظامیه ها چگ-20

 خرج آن ها را می داد.

 ی نظامیه را تاسیس کرد؟خواجه نظام الملکچه کس-21

 عروفررین نظامیه ها در کدام شهرها بودند؟نیشابور وبغدادم-22

 انشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس ........ است.نظامیهد-23

 ری-اصفهان-غدادعروفررین رصدخانه ها ی دوره اسالمی در کدام شهرها قرار داشت؟بم-24

 ر رصدخانه ها چه کاری انجام می شد؟ت قی  درباره سرارناند-25

 اسرین بیمارسران ومدرسه پزشکی کدام بود؟دانشگاه جندی شاپورن-26

نا کرده یمارسران دوره اسالمی که داروخانه هم داشت کدام بود؟بیمارسرانی که عضدالدوله دیلمی در بغداد بمعروفررین ب -27

 بود.

ر داشارند؟مردم اروپاا در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرنی دست یافره بودند مردم اروپا چه شرایطی د-28

 جهل وخرافات بوده واز پیشرفت علم خبری نبود.

یکی اروپا چگونه بوده است؟دوره جهل وخرافات که از پیشرفت علمای خباری نباود وآن هاا باا حسارت باه دوره عصر تار-29

 نان نگاه می کردند.مسلما

 شنا شدند.گونه به اروپا انرقال یافت؟به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند وبا آن ها آعلوم وفنون چ-30

 


