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مجتمع آموزشی نوآور

)10و9(فصل پنجم اجتماعی کاربرگ 

98:    /     /تاریخ پایه ششم

: خانوادگینام و نام

.جاهاي خالی را با کلمات و عبارات مناسب کامل کن.1

.آموختند.............................. مسلمانان فن کاغذسازي را از –
.است............................ هاي امروز جهان، تقلیدي از دانشگاه–
.حکومت اسالمی تشکیل دادند..................... به .................... پیامبر اسالم پس از هجرت از ـ 
.تنظیم شده است................. و براساس . دهد که هر واقعه در چه زملنی اتفاق افتاده استنشان نی................................. ـ 

.گفتندمی................................ ي ستارگان را ـ محل تحقیق درباره

.یدجمالت درست و نادرست را مشخص کن.2
.ایرانیان سهم بسیار بزرگی در گسترش اسالم داشتند•
.پیامبر گرامی اسالم،حکومت اسالمی را در مکه تشکیل دادند•
.استابن سینا در نیمه دوم قرن چهارم به دنیا آمده•
.هاي عظیمی داشتندساسانیان در بخارا کتابخانه•
.هاي معماري اسالمی استگنبد، یکی از نشانه•

پاسخ کوتاه بدهید.3
گتند؟ي اسالمی به دانشمندان چه میدر دوره•
خط زمان بر چه اساسی تنظیم شده است؟•
موسسس مدارس نظامیه چه کسی بود؟•
ست؟یمسلمانان چخیتارمبدا•
.دیسیرصد خانه داشتند سه مورد بنویاسالمي	که در دورهییشهرهااز•
مهارت داشتند؟يانوردیاز فنون درکی	در کداممسلمانان•

.یدهاي زیر پاسخ کامل بدهبه پرسش.4

شناسی نیاز داشتند؟مسلمانان براي انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره

.شوداي گفته میعصر تاریکی اروپا به چه دوره

. معروف در دوره اسالمی را نام ببریددو نظامیه
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؟هاي علمی پدید آمددر زمان گسترش اسالم  چه پیشرفت

گفتند؟ي اسالمی به دانشمندان حکیم میچرا در دوره

و در کجا بنا کرد؟یرا چه کسیاسالمي	دورهمارستانیبنیمعروفتر

.دیشد؟ نام ببریاسالميموجب گسترش علوم و فنون در دورهیچه عوامل

.یدي صحیح را انتخاب کنگزینه.5

مسلمانان فن کاغذسازي را از چه کسانی آموختند؟ -1
یونانیان- تچینی ها- پسومري ها-ب هامصري–الف 

.کردنددر آسمان، مسیر خودشان را در دریا پیدا می.................. ..........................مسلمانان با توجه به جهت -2
ستاره قطبیـ تنور ماهـ پخورشیدـ بستارگانالف ـ 

کردند؟اي میمسلمانان از اسطرالب چه استفاده-3
ي موقعیت ستارگانمطالعهـ بهابررسی تغییرات فصلالف ـ 

ي حرکت انتقالی خورشیدمطالعهـ تگیري طول و روز شب اندازهـ پ

است........ ...............................................خستین بیمارستانی که از آن اطالعاتی در دست است بیمارستان ن-4
بغدادـ تالملکخواجه نظامـ پجندي شاپورـ بعضدالدوله دیلمیالف ـ 

.بروید................. ....................باشید حتی اگر مجبور باشید تا ............... ......................به دنیال کسب: پیامبر اسالم فرمودند-5
چینـ مالـ تچینـ علمـ پهنرـ مال ـ بهندـ علمالف ـ 

ي مغوالن به ایران در چه قرنی اتفاق افتاد؟حمله-6
نیمه ي دوم قرن هفتمـ تنیمه دوم قرن پنجمـ پاول قرن هفتمنیمه ـ بنیمه اول قرن هشتمالف ـ 
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.بود............... ...............................................،مسلمانانعلمی مهمترین علت پیشرفت -7
وجود دانشگاه ها و کتابخانه هاـ بتعالیم دین اسالمالف ـ 

تجارت و بازرگانیـ تاز دانشمندانفرمانروایانحمایت ـ پ

یدي قرار داریم؟از تاریخ هجري خورشدر حال حاضر ما  در چه قرنی-8
نیمه  دوم قرن سیزدهمـ بنیمه ي دوم قرن چهاردهمالف ـ 

نیمه ي اول قرن سیزدهمـ تنیمه ي اول قرن چهاردهمـ پ

به دنیا آمده است، متولد چه قرنی است؟1300فردي که در سال -9
نیمه ي دوم قرن سیردهمـ بنیمه اول قرن سیزدهمالف ـ 

نیمه دوم قرن دوازدهمـ تنیمه اول قرم چهاردهمـ پ

مقارن بوده است؟مسلمانانعصر تاریکی اروپاییان با کدام دوره ي -10
گویی در بین مسلماناندوره خرافهـ بمانروایی مغوالن بر مسلماندوره فرالف ـ 

ظهور دین اسالم در عربستانـ تمراکز علمی جهان اسالمگسترش ـ پ

ینه در ارتباط با دانشگاه جندي شاپور صحیح است؟گزکدام -11
ت ـ اهواز ـ سامانیانپ ـ بخارا ـ ساسانیانب ـ نیشاپور ـ سامانیانالف ـ اهواز ـ ساسانیان

کدام یک از کشورهاي زیر، زودتر به قلمرو اسالمی افزوده شد؟-12
ت ـ ترکیهنپ ـ پاکستاب ـ الجزایرالف ـ اسپانیا


