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 پیامبر اسالم چه زمانی حکومت اسالمی تشکیل دادند؟-1

 تشان از مکه به مدینه.هجرپس از

 هرروزبااستقبال بیش تری روبه رووگسترش یافت؟ازچه زمانی دعوت به اسالم -2

 جرت حضرت محمد)ص(ازمکه به مدینه وتشکیل حکومت اسالمی.هاززمان 

 پس از رحلت پیامبرمسلمانان،برای گسترش اسالم چه کردند؟-3

اسالم را به خارج ازشبه جزیره ی عربستان گسترش دادند ودرهر دوره سرزمین زیادی ازجمله ایران 

 وبسیاری ازکشورهای قدرت مند ان روز راتصرف نمودند.قلمرواسالمی افزودندرابه 

 چگونه سرزمین های اسالمی به کانون علمی جهان تبدیل شدند؟-4

باگسترش اسالم مسلمانان تحت تاثیرقرآن وتعالیم دین اسالم درزمینه های مختلف پیشرفت 

 کردند.

ن هاازدانش وفنونی که گذشته درکشورشان بر جای مانده بود نیزاستفاده می کردند وآن را در آ

 به کانون علمی جهان تبدیل شدند.پرتو اسالم گسترش دادندوبه تدریج 

 مد؟آدرزمان گسترش دین اسالم چه پیشرفت های علمی پدید -5

ن زیادی ظهور کردندوابداعات دراین دوره هنرمندان،صنعتگران،دانشمندان،فیلسوفان ومهندسا

 واختراعات مهمی پدید اوردند.

 مطالعات   9 سواالت درس

 پیشرفت های علمی مسلمانان
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 خط زمان چیست؟-6

 در چه زمانی اتفاق افتاده است. این است که هر واقعه نشان دهنده ی

 مبداتاریخ مسلمانان چیست؟-7

 جرت پیامبر ازمکه به مدینه.ه

 سده راتعریف کنید.-8

 یک قرن یا صد سال می گوییم. به هرصد سال

 اول ونیمه ی دوم یک قرن شامل چه سال هایی است؟ نیمه ی-9

 ازیکم تاپنجاه نیمه اول قرن وازپنجاه ویکم تاصدم نیمه دوم قرن است.

                                       دین اسالم از سرزمین..............طلوع کرد. عربستان                                                                           -11

می داد،در زمینه  زیادی موختن اهمیتآمسلمانان تحت تاثیر..........و.............که به تفکرو-11

 تعالیم دینی-های مختلف پیشرفت کردند.  قرآن

 درگسترش اسالم وپیشرفت های علمی داشتند. ایرن مردم کشور.............سهم بسیاربزرگی-12

 ی به دانشمندان ،.........می گفتند. حکیمی اسالم دردوره-13

     صدم -قرن اول هجری می گویند.  یکماز سال..........تا.............را-14

 : 1فعالیت

 ، قزاقستان ، اندونزی و............ ایران ، پاکستان  آسیا:

 اروپا: اسپانیا

       افریقا: مصر ، لیبی ، الجزایر
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   :2فعالیت 

  ابوریحان بیرونی ، ابوعلی سینا ، زکریای رازیالف ( 

زبان عربی زبان رسمی جهان اسالم  ب ( زیرا مسلمان در آن زمان پیشرفت زیادی کرده بودندو

 بود.

که بتوانیم رویدادها مختلف را برحسب نظم زمانی از قدیمی ترین تا جدید برای درک گذشته     

برای مرتب کردن وقایع برحسب زمان استفاده از خط  ترین مرتب کنیم، یکی از شیوه های مفید

 زمانی است.

 فعالیت های پیشنهادی:            

 :آزمون عملکردی بدهیم مثال 

 وریحان را وری خط زمان نشان بدهید.تولد و مرگ اب -1

 اتفاقاتی که از زمان تولدت تا االن افتاده روی خط زمان نشان بده -2

 را روی خط زمان نشان بدهیک روز تعطیل خودت  -3

دانش آموزان من درمورد دانشمندان و.......... تحقیق کردند و قرار شد عده ای پاور پوینت 

 آن را درست کنند.

در دوره ی اسالمی چون دانشمندان علوم مختلف را می دانستند و در علم 

 استاد بودند،به آن ها حکیم می گفتند.

قرن »را  111ده است.از سال یکم تا سالهر صد سال،مساوی یک قرن یا یک س

 از سال یکم تا سال«. قرن دوم»را 211تا سال  111می گویند.و از سال« اول

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 یدنک   لعه مطا       خوب           عزیزانم
 گودرزی: معلمت 

 

یکم و تا سال صدم،نیمه ی پنجاهم،نیمه ی اوّل قرن است و از سال پنجاه و 

  دوم قرن می گویند.
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