
 پایه ششم مطالعات اجتماعی
 ؟چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسالمی شد،  دهم سواالت درس  

 
 عواملی که موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسالمی شد را نام ببرید. -1
 مهم ترین عاملی که موجب پیشرفت علمی مسلمانان بود را بنویسید. -2
 قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره چه چیزهایی دعوت می کرد؟ -3
 پیامبر اسالم درباره اهمیت کسب علم چه فرموده اند؟ -4
 یک از ائمه کالس های درس زیادی داشتند و شاگردان زیادی تربیت کردند؟کدام  -5
 مسلمانان برای انجام چه اموری به علوم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟ -6
 مسلمانان به کمک کدام وسیله موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند؟ -7
 ا در دریا چگونه راه خود را پیدا می کردند؟مسلمانان در ساخت چه وسیله ای مهارت داشتند؟آن ه -8
 مسلمانان از آثار علمی کدام ملت ها استفاده می کردند؟ -9

 چرا در دوره اسالمی مراکز ترجمه کتاب ها گسترش یافت؟ -11
 حمایت فرمانروایان از دانشمندان چگونه موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسالمی شد؟ -11
 ارت و بازرگانی به چه صورت هایی رونق داشت؟در دوره اسالمی تج -12
 تجارت و بازرگانی چه تاثیری بر روی انتقال علوم و فنون در دوره اسالمی داشت؟ -13
 مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند؟ -14
 در دوره اسالمی بیشتر در کدام شهر ها مغازه کتاب فروشی وجود داشت؟ -15
 ن اسالم را نام ببرید.مراکز علمی جها -16
 یکی از مهم ترین مراکز علمی جهان اسالم ................بود. -17
 دانشگاه جندی شاپور در کدام زمان و در چه شهری تاسیس شد؟ -18
 دانشگاه جندی شاپور تا چند سال بعد از ورود اسالم به کار خود ادامه داد؟ -19
 سالمی را نام ببرید.این کتاب خانه در زمان کدام سلسله فعالیت داشت؟یکی از کتابخانه های بزرگ در دوره ا -21
 ابوعلی سینا از کتابخانه سامانیان به چه منظوری استفاده می کرد؟ – 21
 نظامیه به چه مکانی گفته می شد؟ -22
 چه شخصی نظامیه را تاسیس کرد؟ -23
 نظامیه کدام شهرها معروف بودند؟ -24
 ی به تقلید از کدام مرکز علمی ساخته شده است؟دانشگاه های امروز -25
 رصدخانه به چه مکانی گفته می شد؟ -26
 در دوره اسالمی کدام شهرها رصدخانه داشتند؟ -27
 نخستین بیمارستانی که از آن اطالعاتی در دست است کدام بیمارستان است؟ -28
 شخصی تاسیس شد؟معروف ترین بیمارستان دوره اسالمی در کدام شهر و توسط چه  -29
 چه زمانی بود؟ در این زمان مسلمانان در چه وضعیتی به سر می بردند؟« عصر تاریکی اروپا » -31
 در طی زمان، علوم و فنون چگونه از سرزمین های اسالمی به اروپا انتقال یافت؟ -31
 شش نمونه از آثار علمی و ادبی ایرانیان در دوره اسالمی را نام ببرید. -32


