
به نام خداي مهربان و بخشنده
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کدام است ؟هجري ششمقرن مسلمان در مهندسمعروف ترین ـ    1

جزري                     خوارزمی                                    جابربن حیان                                  زکریاي رازي             

شهر تحقیق و مطالعه می کرد ؟  کدامابن سینا در کدام دوره و در ــ    2

بلخ    -صفویان                       سمرقند     -سامانیان                  بلخ      -سامانیان         بخارا                 -سامانیان   

معروف ایرانی کدام ها هستند ؟پزشکدو ــ     3

خیام    -رازي        ابو علی سینا                –رازي                خوارزمی   –ابوعلی سینا                      رازي  -جزري  

 .را تشکیل داد ...................... .......................،  پس از هجرت از مکه به مدینه  ) ص ( پیامبر اسالم ــ     4

.........  ........از سال ــ    5
..........تا

.قرن دومنیمه ي  ...  ...........تا .....................ت و از ـاسنیمه ي اول قرن ........  ..

 .نیاز داشتند  ..........................  و .........................   .مسلمانان براي تعیین قبله و کشتیرانی به علومــ     6

 شاهپور درشهر  دانشگاهــ    7
......  ...............جندي

 .تأسیس شد ......... .................  دوره يو  در 

 ي اسالمی توسط بیمارستانمعروف ترین ــ   8
........  ............................دوره

.    و در شهر    .بنا  شد ..........................

 .می گفتند .............................    تحقیق درباره ي ستارگان محلِّ  بهــ    9

.  به دوره اي که مردم اروپا در  جهل و خرافات زندگی می کردند ــ  10  .می گویند ...............................

 .آموختند.......................مسلمانان فن کاغذ سازي را از   ــ  11

.  ...................در دوره ي اسالمی ، اغلب دانشمندان کتاب هاي خود را به زبان   ــ 12  .می نوشتند ...

 .است...........................  مدارس دانشگاه هاي امروزي جهان به تقلید از   ــ  13

 .جهان اسالم را نام ببریدمراکز علمینمونه از چهارــ    14

.دو امام که کالس درس و شاگردان زیادي  داشتند را نام ببرید ــ  15



می گفتند ؟حکیمچرا در دوره ي اسالمی به دانشمندان ــ     16

 )چهار مورد را نام ببرید  (نون در دوره ي اسالمی شد ؟ ــچه عواملی موجب گسترش علوم و فــ  17

 ؟برید برا نام ه استدر آن ها گسترش یافتبیش ترکه اسالم قارهدو ــ    18

  کسب علم چه توصیه اي کردند ؟ ددر مور )ص (اکرم امبر یپــ   19

 ؟کز علمی بودندانوع مرچهنظامیه هاــ  20

خط زمان چیست ؟ــ    21

 .یدوصل کنــ  22

ابوریحان بیرونی                                             در پزشکیقانوننویسنده ي کتاب                                  

ابوعلی سینا              ایرانیمعروف شیمیدان                                      

خواجه نظام الملک           س نظامیه هاـمؤس                                                

جابر بن حیان           فیلسوف و ستاره شناس بزرگ ایرانی                 

 .یدمشخص کنعددبا نوشتن این موارد را روي خط زمان ــ     23

 )نیمه ي دوم قرن ششم هجري(  ـ  2 )هجري دوماول قرن ينیمه(  ـ  ـ 1         

                                                     : را بنویسید ) الف (  زمان نقطه ي          
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