
 پایه ششم مطالعات اجتماعی
 پیشرفت های علمی مسلمانان،  نهم سواالت درس

 
 دین اسالم از کدام سرزمین طلوع کرد؟ -1

 پیامبر اسالم )ص( پس از هجرت از مکه به مدینه چه اقدام مهمی انجام دادند؟ -2

 به قلمرو مسلمانان اضافه شدند؟ چه زمانیایران و سایر کشورهای مسلمان در  -3

 م کدام سرزمین ها بود؟قلب یا مرکز دین اسال -4

 تا سال دوازده هجری شامل کدام سرزمین ها می شد؟ نقلمرو مسلمانا -5

 هجری به قلمرو مسلمانان اضافه شد؟ 34کدام سرزمین ها تا سال  -6

 به قلمرو مسلمانان اضافه شد را نام ببرید. 131کشورهایی که تا سال  -7

 قلمرو مسلمانان بود؟کدام سرزمین ها جزء  671تا سال  -1

 اسالم در کدام سرزمین ها گسترش پیدا کرد؟ 671بعد از سال  -9

 ایی در زمینه های مختلف پیشرفت کردند؟مانان تحت تاثیر چه چیزهمسل -11

 سرزمین های اسالمی چگونه به کانون علمی جهان اسالم تبدیل شد؟ -11

 دام علم آشنایی کامل داشت؟بود و در کدام قرن زندگی می کرد؟ او به کمعروف ترین مهندس دوره اسالمی که  -12

 وسیله که اسماعیل جزری ساخته بود را نام ببرید. پنج -13

 نام دیگر چرخاب چیست؟به چه منظور اختراع شد؟ -14

 چرخاب در دنیا به چه عنوانی مشهور است؟ -15

 نام دو پزشک مشهور مسلمان را بنویید. -16

 ت؟چه موضوعاتی نوشته اسرازی در کتابش درباره  -17

 ابوعلی سینا در چه سنی قرآن را به طور کامل آموخت؟ او در چه علومی مهارت داشت؟ -11

 مهم ترین کتاب ابوعلی سینا چه نام دارد؟ -19

 کلمه شیمی از چه کلمه ای گرفته شده است؟ -21

 کاشف الکل کدام دانشمند مسلمان بود؟ -21

 بیشتر کتاب های جابربن حیان در چه زمینه ای است؟ -22

 دو دانشمند مسلمان ایرانی که در علم ریاضیات مهارت داشتن را نام ببرید. -23

 ابوریحان بیرونی در کدام علوم مهارت داشت؟ -24

 ابوریحان بیرونی در کدام زمینه کتاب های زیادی نوشته است؟ -25

 چرا به دانشمندان دوره اسالمی حکیم می گفتند؟ -26

 نشان می دهد؟خط زمان چیست و چه چیزی را  -27

 خط زمان بر چه اساسی تنظیم شده است؟ -21


