
 

 

 عربستانطلوع کرد ؟  ینیاسالم از چه سرزم نید.  1

  چه کردند؟ نهیسالم، پس از هجرت از مکّه به مدا یگرام امبریپ.  2

 ، حکومت اسالمی را تشکیل دادند. نهیاسالم، پس از هجرت از مّکه به مد یگرام امبریپ

 روبه رو شد؟ یشتریدعوت به اسالم و گسترش آن با استقبال ب یاز چه زمان.  3

 یمت اسالمحکو لیبعد از تشک 

 ؟ عربستان آغاز شد  ی رهیارج از  شبه جزدر خ یگسترش اسالم از چه زمان.  4

 )ص( امبریپس از رحلت پ

 ؟ )ص( چه کردند  امبریمسلمانان  پس از رحلت پ.  5

 یها نیعربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزم ی رهیمسلمانان اسالم را در خارج از شبه جز

و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را به تصرف را به قلمرو خود افزودند  رانیاز جمله ا یادیز

 در آوردند.

 و اروپا قای، آفر ایآس      ؟  افتیاسالم در کدام قاره ها گسترش  نید.  6

 که اسالم در آنها راه یافته است نام ببرید. ا راشور از قاره های آسیا ، آفریقا و اروپچند ک .7

 ، پاکستان ، افغانستان   ی، اندونز یمالز:  ایآس

 ری، الجزا  یبیمصر  ، ل:   قایآفر

 هی، ترک  ایاسپان :اروپا  

 ؟  افتیگسترش  ییملت ها چه نیاسالم در ب نید.  8

 مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت یملت ها نیدر ب

  کردند ؟ شرفتیمختلف پ یها نهیمسلمانان چگونه در زم.  9

 یم یادیز تیاسالم که به تفکر و آموختن علم اهم ینید آموزه ها یقرآن و  ریتحت تأثمسلمانان 

  .کردند شرفتیمختلف پ یها نهیداد ، در زم

 ( پیشرفت های علمی مسلمانانمطالعات اجتماعی )   نهمسواالت درس 



 

 

 ؟شدند  لیجهان تبد یچگونه به کانون علم  یاسالم یها نیسرزم.  10

اده استف زیمانده بود ن یگذشته در کشورشان بر جاکه از یاز دانش و فنون ییمسلمانان از بخش ها 

  .شدند لیجهان تبد یبه کانون علم جیاسالم آن ها را گسترش دادند و به تدر نیکردند و در پرتو د

 رانیا   داشتند ؟  ینقش مهم یعلم یها شرفتیمردم کدام کشور  در گسترش اسالم و پ.  11

 میحک گفتند ؟ یبه دانشمندان چه م یاسالم یدر دوره .  12

 گفتند ؟  یم میبه دانشمندان حک یاسالم یچرا در دوره .  13

 دانستند و در چند علم ، استاد بودند . یچون آن ها علوم مختلف را م

 نام چند نفر از دانشمندان دوره ی اسالمی را نام ببرید. . 14

 انین حب جابر – یرونیب حانیابور -  یراز یایزکر – نایس یابو عل

 نوشتند ؟ یم یخود را به زبان عرب یدانشمندان کتاب ها یاسالم یچرا در دوره .  15

کشورها  نیآن روزگار در ا یکرده و زبان رسم شرفتیچون در آن زمان مسلمانان در علوم مختلف پ 

 بوده است . یزبان عرب

 ست؟یمنظور از خطّ زمان چ .16

 این خط بر اساس قرن خطّ زمان نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.

 )صد سال( تنظیم شده است. 

 نهیاز مکه به مداکرم )ص(  امبریهجرت پ؟  ستیمسلمانان چ خیمبدأ تار.  17

 . ندیگو یسده م ایقرن  کیبه هر صد سال   چه ؟ یعنیقرن  ایسده .  18

 . ندیگو یم یتا صدم را قرن اول هجر کمیاز سال   بوده است ؟ یچه زمان یقرن اول هجر.  19

  .ندیگو یم یرا قرن دوم هجر ستیتا دو کیاز سال صدو بوده است؟  یچه زمان یقرن دوم هجر.  20

 نامند . یاول قرن م ی مهیتا پنجاه را ن کمیاز سال   چه ؟ یعنیاول قرن  ی مهین .21

 باشد . یدوم قرن م ی مهیتا سال صدم ن کیسال پنجاه و از چه ؟  یعنیدوم قرن  ی مهین. 22
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 دوم قرن چهارم ی مهیدر ن واقع شده است ؟ یاز چه قرن یا مهیدر چه ن یهجر 370سال .  23

  اول قرن پنجم ی مهیدر ن واقع شده است ؟ یاز چه قرن یا مهیدر چه ن یهجر 420سال  . 24

 زمانی زندگی می کرده اند؟در چه  هر یک از افراد در نظر داشتن خطّ زمان بگویید با  .25

 ی اول قرن پنجمنیمه  –نیمه ی دوم قرن چهارم  : هجری  362 – 440ابوریحان بیرونی 

 چهارماول قرن  ی مهین – سوم دوم قرن  ی مهین :  یهجر 251 – 313 زکریای رازی 

 ششماول قرن  ی مهین – پنجم قرن اول  ی مهین :  یهجر 429 – 517 یرونیب حانیابور

 ( پیشرفت های علمی مسلمانانمطالعات اجتماعی )   نهمسواالت درس 


