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 تشریحی

و امام  )علیه السالم(امامان شیعه چگونه در پیشبرد تمدن اسالمی اثرگذار بودند؟ با توجه به اینکه امامان }به جز امیر مومنان علی  .1

 در مدتی کوتاه{ عهده دار حکومت نبودند. )علیه السالم(حسن

 برای استفادة مسلمانان از دستاورد های علمی تمدن های مجاور چه اقداماتی باید صورت می گرفت؟ .2

 )دو مورد(د؟یسیجهان اسالم رابنو یها مارستانیب نیمهم تربیمارستان چه نامیده شده بود و  .3

 شده بودند؟ سیتاس یتوسط چه کسان دیسیمهم بغداد را نام برده بنو یمدرسه ها .4

 بیت الحکمه چه مکانی است و به دست کدام خلیفه تاسیس شد؟ توضیح دهید. .5

 ؟در باب اهمیت فراگیری دانش برای مسلمانان چه فرمودند (لی اهلل علیه و آله)ص رسول خدا .6

 .دیشد نام ببر یالحکمه ترجمه م تیکه در ب یدو نمونه از علوم .7

 چه بود؟ ه در جهان اسالم علل رکود در نهضت ترجم .8

 دو ویژگی مدارس در تمدن اسالمی را بنویسید. .9

 حیح و غلطص

 ،یجسمان یازهاین نیتأم ی، در چگونگ اند مشترک واناتیبا ح یجسمان یها یژگیاز و یدر بعضهمانگونه که ها  نسانا .10

 .دارند اشتراکاتی واناتیبا ح ی نیزو روح یمعنو

 .شد سیتاس  دیالحکمه در زمان هارون الرش تیبه نام ب یسر انجام محل یعباس یمنصور و مهد یبا تالش ها .11

 بشرکه نمودبیرونی دارند تمدن اطالق می شود.به مجموعة دستاوردها واندوخته های مادی و معنوی  .12

 .ددار دیتأک یو معنو یماد یهاها به کمالانسان یابیدست یاز نعمت عقل برا یریگاسالم بر بهره نید .13

 بود. هیمستنصر یگریود هینظام یکیمهم بغداد  یمدرسه ها .14

 می گویند. فرهنگ را واناتیها و ح انسان زیوجه تما .15

 اسخ کوتاهپ

 های دین اسالم برای دستیابی به کمال های مادی و معنوی به بهره گیری از کدام نعمت خدادادی تاکید دارد؟آموزه  .16

 ؟ها تأسیس شد، چه نام داشتهای دیگر ملتآوری و ترجمة کتابمکانی که در عصر هارون عباسی برای جمع .17

 گرفت؟ یجهان اسالم صورت م یونجوم در کدام مراکز علم یاضیر یپژو هش ها نیتر شرفتهیپ .18
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 ؟مهم ترین رصد خانه جهان اسالم کدامند .19

 مدارس مهم بغداد را نام ببرید. .20

 د؟یسیدارالعلم را بنو گرینام د .21

 ستیت

 بود ؟ یاز چه زمان یتمدن اسالم یریشکل گ .22

 یاندوره عثمان( د                    ظهور اسالم        ( ج                    انیدوره صفو (ب                        انیدوره عباس( الف

 و در کجا بنا شد ؟ یبه دستور چه کس یعضد مارستانیب .23

          قاهره – باهلل المقتدر( ب                                               بغداد –المقتدر باهلل ( الف

 قاهره -  یلمدی عضدالدوله( د                                        بغداد – یلمدی عضدالدوله( ج

 نام داشت کدام است ؟« دارالعلم » که  یدر تمدن اسالم یمراکز آموزش نیاز مهم تر یکی .24

 رصدخانه ها( د   مساجد                       ( کتابخانه ها                                ج (مدارس                             ب( الف

 نیست؟خیزش و تقویت تمدن اسالمی  اسبابکدام دولت اسالمی  .25

 ( عباسید                انقالب اسالمی ایران (ج                          گورکانی (ب                            عثمانی (الف

 .«کند همچون مجاهد در راه خداست یدانش حرکت و تالش م یریفراگ یکه برا یکس» ؟  این جمله از کیست .26

 )علیه السالم(( امام صادق د               (لی اهلل علیه وآله)ص رسول خدا (ج                  )علیه السالم(امام علی  (ب                 قرآن کریم (الف

 ؟چه کسی به اجرا گذاشته شد اولین بار توسط گیری از مسجد به عنوان یک مرکز آموزشی، برای هرهب .27

         )علیه السالم(امام هادی ( د            )علیه السالم( امام صادق (ج                )علیه السالم( امام علی (ب             (لی اهلل علیه وآله)صرسول خدا (الف

 وصل عبارت

 امامان معصوم        

 رسول خدا     شکل گیری تمدن اسالمی آغاز  .28

 نیروی عقل        اختراعات و اکتشافات  .29

 ظهور اسالم     مفسر آیات قرآن  .30

 خالیای ج
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ها، آداب و رسوم که  های زندگی، آموزش و پرورش، ارزش ها، اخالق، هنر، شیوه شناخت و باورها، احساسات و گرایش .31

 .می روند شمار به ...................... مقوله جزء همگی

 .کرد فایآن ا در را ینقش اصل ..........که  میعظ یتمدن شیدایپ یمناسب برا یها نهیاسالم همراه بود با بروز زم نیظهور د .32

 یاد شده است...................بود که از آنها با عنوان ..... یکی از مهم ترین مراکز آموزشی در تمدن اسالمی،کتابخانه ها .33

 شود . یدارند ......................... اطالق م یرونیبشر که نمود ب یماد یمجموعه دستاوردها و اندوخته ها .34

 .فتح خواهد کرد .................................. در را تمدن و فرهنگ عیرف یقله ها تیبشر .35

 ......................... می نامیدند.........بیمارستان های جهان اسالم را .... .36

 ............ بود...............مدارس مهم بغداد یکی نظامیه و دیگری  .37

 .ندیگو ی.............. م............. را واناتیها  وح انسان زیوجه تما .38

 


