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1-
. بود. مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان ...............

 ترجمهالف( 
  )تعالیم دین اسالمب ج( حمایت فرمانروایان  د( کاغذ سازی  

مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه ملتی آموختند؟-2

  هاد( چینی  ج( مصریان یونانیانب(   ایرانیانالف( 

ی اسالمی در کدام شهرها قرار داشت؟های معروف دورهنظامیه-3

  بغداد-( نیشابورد  اصفهان-ج( بغداد ری-نیشابورب(   ری-اصفهانالف( 

 کدام شهر از شهرهای زیر جزء مراکز علمی جهان اسالم، رصد خانه نداشت.-4

  د( ری  ج( نیشابور اصفهانب(   بغدادالف( 

5-
. کتابخانه سامانیان در شهر .....

های عظیمی داشتند که دانشمند معروف ......... سالها به تحقیق و مطالعه مشغول 

بود.

  ابن سینا-د( بخارا  ابوریحان بیرونی-بغداد ج( ابن سینا-ریب(   خواجه نظام الملک-بخاراالف(

نظامیه را تأسیس کرد؟چه کسی مدارس  -6

  د( ابن سینا  ج( امیرکبیر عضد الدولهب(   خواجه نظام الملک الف(

مسلمانان به چه جهت به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟-7

 ب( پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید  تعیین جهت قبلهالف( 

 د( همه موارد ج( کشتیرانی در دریا

ای شهرت داشت؟کردند به چه دورهای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می دوره-8

  د( انقالب صنعتی  ج( جاهلیت ( عصر تاریکیب  رنسانس الف(

 ی اسالمی را چه کسی و در کدام شهر بنا کرد.معروف ترین بیمارستان دوره-9

 همدان -ابوعلی سیناب(   بغداد –الف( خواجه نظام الملک 

 همدان-ابوریحان بیرونید(  بغداد-ج( عضدالدوله دیلمی

:گزینه صحیح را در سواالت زیر انتخاب کرده و عالمت بزنید

 .کردند می مطالعه را ها ستاره موقعیت..............کمک به مسلمانان-10

 .بود..............اسالمی ی دوره در علمی مراکز ترین مهم از یکی-11

 .داشت رونق..............و..............طریق از تجارت اسالمی های سرزمین در-12

. به اروپا انتقال یافت.  -13 علوم و فنون و آثار مسلمانان از طریق ................

جای خالی را با کلمات و عبارات مناسب کامل کنید:
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مسلمانان به فکر ترجمه افتادند و حتی مراکزی برای ترجمه به وجود آوردند؟چگونه  -14

  ها چگونه مدارسی بودند؟نظامیه-15

  های اسالمی شد؟تجارت و بازرگانی چگونه باعث انتقال علوم و فنون در سرزمین-16

  پیامبر گرامی اسالم درباره کسب علم چه فرمودند؟-17

 

  کردند؟ می حمایت اسالمی دانشمندان از شکل چه به فرمانروایان-18

:به سواالت زیر به دقت پاسخ دهید
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