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 ریحیتش

کردند نام  فایا یمجدد تمدن اسالم یایدراح یسهم بسزا یازسده هشتم هجر یاسالم یمقتدر درقلمرو یکدام دولت ها .1

 ؟ دیببر

 چرا دانشمندان مسیحی به جای ترجمه مستقیم آثار یونانی از نسخه های ترجمه شده همان آثار به عربی استفاده می کردند؟ .2

 صلیبی موجب پیشرفت فرهنگی مسیحیان در اروپا شد؟توضیح دهید چگونه جنگ های  .3

 چرا اروپاییان خود را نیازمند ترجمه آثار مسلمانان به زبان های خودشان می دیدند؟ .4

 ، دچار انحطاط فرهنگی وعقب ماندگی تمدنی شد؟به چه علت اروپا با ظهور اسالم .5

 بنویسید؟دو دلیل از دالیل سقوط دولت های صفوی،گورکانی و عثمانی را  .6

 د؟یگو یبر اروپا چه م یتمدن اسالم ریدورانت در مورد تاث لیو .7

 چه بود؟ هیخدمات سلسله صفو نیمهمتر .8

 حیح و غلطص

و فرهنگی  آثار اسالمی، سرزمین های ساکنانسبب شد عالوه بر قتل عام گسترده عباسیان وحشیگری و ضد تمدنی  خوی .9

 .تمدنی مسلمانان را نیز به نابودی کشند

 .های صفوی و گورکانی و سپس عثمانی، تمدن اسالمی مجددا با ضعف و رکود همراه شد سقوط دولتا ب .10

 .را آغاز کردند یاسالم یها نیحمالت خود به سرزم ،هجری هفتمسده  لیمغوالن از اوا .11

 کلیسای ایاصوفیه در قسطنطنیه توسط سلجوقیان به مسجد بزرگی تبدیل شد. .12

 .اند هیاول یها در سده انییاروپا یدنتم یها شرفتیپ ونیمسلمانان مد .13

 است. انیباشکوه حکومت صفو یتاج محل از بناها .14

 اسخ کوتاهپ

 ؟ستین ریبه اروپا امکان پذ یورود و نفوذ فرهنگ و تمدن اسالم یو چگونگ زانیم قیدق نییچرا تع .15

 ؟مهاجرت مسلمانان به سرزمین های مسیحی نشین با کدام سفر آغاز شد .16

 ؟مغوالن هند نیز گفته می شود ،گورکانیان هندچرا به دولت  .17

 پشتوانه فرهنگی و تمدنی مسلمانان چه چیزهایی بود؟ .18
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 سطان محمد فاتح با کلیسای ایاصوفیا چه کرد؟ .19

 ؟اندلس به کجا گفته می شود .20

 ستیت

 ست؟ین یرکود تمدن اسالم یجزء عوامل خارج نهیکدام گز .21

 سسقوط اندل م            د(از اسال یو دور یطلبتجملج(         ی بیصل یهاجنگ ب(       حمالت مغوالنالف( 

 را فتح کرد؟ هیقسطنطن ریز نیاز سالط کیکدام  .22

 ( سلطان مراد دومد            فاتح ( سلطان محمدج          می( سلطان سلب            مانیسلطان سلالف( 

 بود؟ سلسله کدامخدمت  نیمهمتر عهیکردن مذهب ش یرسم .23

 هیدولت صفو( د          مغوالن        ( ج          هند          انیگورکان(ب              یدولت عثمان( الف

 پایتخت امپراطوری روم شرقی چه نام داشت؟ .24

 الف( بیزانس                   ب( بیت المقدس                         ج( اندلس                   د( قسطنطنیه

 شود؟ یمحسوب م یرکود تمدن اسالم یکدام مورد جزء عوامل خارج .25

 یبیصل یها جنگ( از اسالم        د یو دور ییگرا ایدن (ج        یجنگ داخل( ها           ب استبداد حکومت( الف

 مسئولیت ها که عربکه اشاره به این نکته است هایی در زبان اسپانیایی وجود دارد  هنوز هم نشانه} ؟ این سخن از کیست .26

 .{اند اسپانیا بر عهده داشته در را سازی خانه و معماری عمده

 طبری د(                   ج( شهید مطهری              ب( ویل دورانت                الف( مونتگمری وات   

اصول و فروع دین گرفتار و  انحرافی تدریجی گشتند گرفتار)ص(  پس از رحلت رسول خدا مسلمانانهای  حکومتچرا  .27

 ؟تحریف شد

 ب( جذابیت های ذاتی دین اسالم                     الف( دنیا گرایی و دوری از اسالم اصیل             

 د( همه موارد                         ج( همراه نشدن عالمان دینی با حکومت ها      

 ؟چه می گویند پرتغال یو جنوب شرق ایواقع در جنوب اسپان ،یبریا رهیجز از شبه یبه بخشمسلمانان  .28

 د( بیزانس                       ج( گورکانی                       ب( اندلس                           الف( قسطنطنیه      

 ای خالیج
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صورت  رخداد به نیا رایز ست؛ین ریپذ به اروپا امکان یورود و نفوذ فرهنگ و تمدن اسالم یو چگونگ زانیم قیدق نییتع .29

 .است افتهیانجام  ..........................

 .تأسیس شد ............................توسط  مریق 910و در سال  ........................دولت گورکانیان هند نیز همزمان با دولت  .30

 ............................ در ایران رسمی شد.مذهب تشیع توسط سلسلۀ ................ .31

 شد . سیهند توسط ................................................ تأس انیدولت گورکان .32

. بود کتاب مقدس شدی آنچه مقدم م.........................و  ........................کتاب مقدس با  یها در صورت تعارض آموزه .33

 .کرده است یشده معرف .......................را  انیحیکتاب مقدس مس م،یاست که قرآن کر یدر حال نیا

ضعف و  آن جهیشد و نت لیاروپا بر مسلمانان تحم انیحیمس یاز سو به دو قرن بیدر طول قر........................................  .34

 .بود گرید یاز سو یبا تمدن اسالم انییاروپا ییو آشنا ،ییاز سو مسلمانان یخسارت برا

 وصل عبارت

 نمغوال    سر آغاز هجرت مسلمانان به سرزمین های مسیحی نشین .35

 دنیاگرایی     معماری وتابخانه ها و آثار هنری ن رفتن کاز بی .36

 جنگ های صلیبی       پیشرفت علمی و تمدنی در اروپا .37

 تمدن اسالمی        عدم مخالفت با عقل و علم .38

 نژاد پرستی        عقب ماندگی تمدنیعلت  .39

 هجرت به حبشه        عوامل داخلی رکود .40

 
 


