
 های علمی مسلمانانپیشرفت – 9درس 

 عربستان دین اسالم از سرزمین ........... طلوع کرد. -1

 اسپانیا در اروپا اسالم به کشورهایی مانند..............راه یافت. -2

 های علمیپیشرفت –اسالم  ایرانیان سهم بزرگی در گسترش ........... و ......... داشتند. -3

 حکیم گفتند.المی به دانشمندان،.......... میاس یدر دوره -4

 قرن )صد سال( شود.مان براساس ........... تنظیم میخطّ ز -5

مبدأ تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر اکرم )ص( از .......... به  -6
 .......... است.

 مدینه –مکّه 

 سده -قرن  گویند. یک ..........یا یک...........میبه هر صد سال  -7

و فنون را  دریج دانشپرتو دین اسالم به تمسلمانان در  -8
 های اسالمی به ........ تبدیل شد.گسترش دادند و سرزمین

 کانون علمی جهان

 صحیح مردم کشود ایران سهم بزرگی در گسترش اسالم داشتند. -9

 غلط ی آمریکا گسترش یافت.دین اسالم در قارّه -10

، اسالم را در خارج از شبه پس از رحلت پیامبر )ص( مسلمانان -11
 ی عربستان گسترش دادند.جزیره

 صحیح

ی اوّل قرن پنجم اتفاق ها به ایران در نیمهی مغولحمله -12
 افتاد.

 غلط

 صحیح در آفریقا، اسالم به کشور الجزایر نیز راه یافت. -13

 غلط به دنیا آمده است. ی اوّل قرن چهارمابن سینا در نیمه -14

 چیست؟ی خطّ زمان نشان دهنده -15
دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده خطّ زمان نشان می

 است.

 زمانی که از مکّه به مدینه هجرت کردند. پیامبر اسالم چه زمانی حکومت اسالمی را تشکیل دادند؟ -16

ترش اسالم چه پس از رحلت پیامبر)ص( مسلمانان، برای گس -17
 کردند؟ 

گسترش دادند و در هر ی عربستان اسالم را در خارج از شبه جزیره
اسالمی افزودند  های زیادی از جمله ایران را به قلمرودوره سرزمین

 های قدرتمند آن روز را تصرّف کردند.و بسیاری از کشور

 گویند.یه هر صد سال یک قرن یا یک سده مب سده )قرن( را تعریف کنید. -18

های اسالمی به کانون علمی جهان تبدیل چگونه سرزمین -19
 شدند؟

های دین رآن و آموزها گسترش اسالم مسلمانان تحت تأثیر قب
هایی از ها از بخشهای مختلف پیشرفت کردند. آناسالم در زمینه

ذشته در کشورشان بر جای مانده بود نیز دانش و فنونی که از گ

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



و به  ها را گسترش دادندآن در پرتو دین اسالم استفاده کردند و
 هان تبدیل شدند.های اسالمی به کانون علمی جتدریج سرزمین

 های علمی پدید آمد؟ در زمان گسترش اسالم چه پیشرفت -20
در این دوره هنرمندان، صنعتگران، دانشمندان، فیلسوفان و 

مهمّی پدید ابداعات و اختراعات کردند و  رمهندسان زیادی ظهو
 ردند.آو

ها گسترش ن اسالم در کدام قارّهبعد از رحلت پیامبر )ص( دی -21
 یافت؟

 های آسیا، اروپا و آفریقادر قارّه

 مصر، لیبی و الجرایر ها راه یافت؟ن اسالم به کدام کشوردی در آفریقا -22

-هایی میی دوم یک قرن شامل چه سالی اوّل و نیمهنیمه -23

 شود؟
ل قرن و از سال پنجاه و یکم تا ی اوّهای یکم تا پنجاه، نیمهسالاز 

 دوم قرن است.ی صدم نیمه

 دانستند و در چند علم، استاد بودند.ها علوم مختلف را میچون آن گفتند؟ی اسالمی به دانشمندان حکیم میچرا در دوره -24

 کدام منطقه در زمان ظهور اسالم به تصرف مسلمانان در -25
 ؟نیامد

 (غرب آسیا2        (شمال آفریقا1
 ( جنوب اروپا4(جنوب آفریقا       3

ی دوم قرن چهارم و ی نیمهکدام دانشمند ایرانی در فاصله-26
 زیسته است؟وّل قرن پنجم مینیمه ا

 (زکرّیای رازی 2(ابوریحان بیرونی           1
 (ابوعلی سینا4(عمر خیّام                     3

 گفتند؟ی اسالمی به چه کسانی حکیم میدر دوره -27
 (دانشمندان2(استادان         1
 (مهندسان 4(پزشکان        3

 مسلمانان تحت تأثیر کدام مورد پیشرفت کردند؟ -28

 های دینی و اخالق اسالمی(آموزه1
 (اخالق و قرآن2
 (حضور اندیشمندان ایرانی 3
 (قرآن و تعالیم دینی اسالم4

 ؟نیافتی آسیا راه دین اسالم به کدام کشور قارّه -29
 (ایران2         (پاکستان  1
 (افغانستان4        مصر        (3

 هجری کدام واقعه اتفاق افتاده است؟ 616در سال  -30
 عباس(ظهور بنی2        ها به ایرانی مغول(حمله1
 امیّه(سقوط بنی4                (هجرت پیامبر       3

 باشد؟رن دوم از چه سالی تا چه سالی میق -31
 200تا  100(از سال 2           200تا 101(از سال 1
 201تا  101(از سال 4          300تا  201(از سال 3

 سینا در چه قرنی به دنیا آمده است؟ابن -32
 ی اوّل قرن چهارم(نیمه1
 رن چهارمی دوم ق(نیمه2
 ی اوّل قرن سوم(نیمه3

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 ی دوم قرن سوم(نیمه4

هجری به دنیا آمده است، یعنی  251زکریای رازی در سال  -33
 چه قرنی؟ 

 ی اوّل قرن سوم(نیمه2              (قرن دوم           1
 (قرن چهارم4  ی دوم قرن سوم     (نیمه3

 هجری، )نیمه ی اوّل قرن پنجم( 429کدام دانشمند در سال  -34
 به دنیا آمده است؟

 ر خیّام (حکیم عم2وریحان بیرونی          (اب1
 (جابر بن حیّان4(ابن سینا                       3

های خود را به چه ی اسالمی، اغلب دانشمندان کتابدر دوره-35
 نوشتند؟زبانی می

 (فارسی 2(عربی                    1
 (انگلیسی4(ترکی                    3

های علمی اسالم و پیشرفترزمینی در گسترش مردمان چه س-36
 سهم بسیار بزرگی داشتند؟

 (یونانیان2(اروپاییان            1
 (رومیان4(ایرانیان              3

 

 (4ی )گزینه -28(                      2ی )گزینه -27     (                 1ی )گزینه -26(                     3ی )گزینه -25
 (2ی )گزینه -32(                      1ی )گزینه -31(                       1ی )گزینه -30(                    3ی )گزینه -29
 (3ی )گزینه -36(                     1ی )گزینه -35   (                    2ی )گزینه -34(                     3ی )گزینه -33

 دکتر صفایی –تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی  –مریم عزیزی 

 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




