
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االعظم اهلل هیبق حضرت امامت سال نیکهزاروصدوهفتادونهمی آغاز��

 فیالشر فرج یتعال اهلل عجل العصروالزمان صاحب موالنا

 �� باد مبارک برهمگان

 

 

 ��همکارانم خدمت دینباش خسته و مجدد سالم عرض با��

 

گروه فوق تخصصی کشوری سیمین      @RESIMM 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )درس دهم(مطالعات ششمدرس:

 سرکارخانم قاسمیمدرس:



 

 

 در که مسلمان مفاخر مجسمه ای سیتند از دیاسال و عکس یتعداد  امکان صورت در دیتوانیم شروع یبرا

 یها کتاب مجموعه ای و  دیده نشان موزانآ دانش به است شده نصب ها سرا فرهنگ و ها پارک ها، موزه

 عیتوز ها بچه نیب در و دیببر کالس به است شده نوشته انها آثار و مسلمان مفاخر باره در که را یآموزش

 .دیکن

 �� که دیکن واقف مساله نیا به را اموزانمان دانش ذهن ابتدا میخواهیم س در نیا سیتدر در ما

 .بود اسالم دین تعالیم مسلمانان، یعلم پیشرفت علت مهمترین

 

 سیارات، و ستارگان حرکت جهان، آفرینش ی درباره تفکّر به را ها انسان کریم قرآن آیات چون ؟ چرا

 .کند یم دعوت آن، نظایر و گیاهان و جانوران یزندگ

 .دیبرو نیچ تا دیشو مجبور اگر یحت دیباش علم کسب بدنبال ه فرمود ما یگرام امبریپ که چنان

 

 

  ؟ کردند یا هیتوص چه علم کسب مورد در امبریپ �� سوال کی پس

 .بروید چین تا شوید مجبور اگر یحتّ باشید؛ علم کسب دنبال به

 

 

 د.رانام ببری داشتند درس کالس که را امامان از تن دو

 (ع) صادق جعفر امام�� ، (ع) باقر محمد امام��

 

 عباد انجام خورشید غروب و طلوع ساعت به بردن یپ کعبه قبله جهت تعیین چون یکارهای یبرا مسلمانان

 .داشتند نیاز یشناس ستاره و علم به آن نظایر و دریا در یکشتیران ها، ت

 .داشتند ازین یاسنش ستاره و یاضیر علم به پس

 

 

 



 

 

 
 یرصد نجوم در یکارآمد اریبس لهیوس اسطرالب. است ینیب طالع و نجوم میقد یابزارها از اسطرالب

 .رود یم بکار یآموزش یکاربردها یبرا شتریب اکنون و بوده

 

 

 

 

 قبله جهت تعیین چون یکارهای یبرا مسلمانان

 خورشید غروب و طلوع ساعت به بردن یپ کعبه

 آن نظایر و دریا در یکشتیران ها، ت عباد انجام

 .داشتند نیاز یشناس ستاره و علم به

 

 



 

 

 ساعات نییتع و یابی قبله به توان یم آن یاسالم زمان یها کاربرد از. دارد کاربرد ۰۳۳ از شیب اسطرالب

 لحظه در آسمان شینما:است شده اشاره ریز در آن ینجوم یها کاربرد از یبرخ به. کرد اشاره ها اذان

 با ارتفاعات و فواصل یریگ یانداز دلخواه زمان در یآسمان اجرام غروب و طلوع زمان ،محاسبه دلخواه

 اجرام مشاهده قیطر از زمان نیی،تع آسمان در یآسمان اجرام مکان ،محاسبه یمثلثات و یهندس یروشها

 ینیب طالع گذشته یها زمان در اسطرالب یها کاربرد از گرید یکی شب طول و روز طول نیی،تع یآسمان

 .است بوده

 یفلک صورت است، طلوع حال در کس، هر تولد ٔلحظه در که یا یفلک صورت که داشتند اعتقاد انیمیقد

 همان که بودند گرفته نظر در را یاتیخصوص ها یفلک صورت آن از کی هر یبرا ها آن. است فرد آن طالع

 کردندیم استفاده کار نیا یبرا یالبروج رهیدا یها یفلک صورت از فقط ها آن اما. بودند فرد اتیخصوص

 یفلک صورت توان یم یراحت به اسطرالب کمک به و شدند داده نشان اسطرالب در ها یفلک صورت نیا که

 .کرد مشخص لحظه، آن در دیخورش تیموقع دانستن با را، فرد هر طالع

 

 ها ن اختیارآ در ها سرزمین این وفنون علوم کردند، فتح را روز آن پهناور یها نیسرزم مسلمانان یوقت

 به ییونان و( یپهلو) یفارس زبان از را یونان و ایران چون دیگر یها ملّت یآثارعلم ها ن آ.گرفت قرار

 .کنند استفاده ها آن از تا کردند ترجمه یعرب زبان

 

 و تجارت.کردند یم حمل دیگر یجا به یجای رااز کاالها ،یاسالم یها سرزمین سراسر در بازرگانان

 رفت و آمد و سفرها این در. داشت رونق یدریای یراهها هم و یخشک یها ه را طریق از هم یبازرگان

 .شد یم منتقل دیگر یجا به یجای از نیز فنون و ها،علوم

 

 .کردند کامل و دادند گسترش بودند آموخته ها یچین از که را یساز کاغذ فنّ مسلمانان

 کاغذ ینوع است، نی از ای گونه که پاپیروس، گیاه از میالد، از پیش سال هزار 2 نزدیک از باستان مصریان

 انگلیسی زبان در Paper ی واژه صورت به امروزه و شد  شناخته پاپیروس نام همان به که ساختند می

 به را ها آن و بریدند می باریکی نوارهای صورت به را پاپیروس های ساقه ها مصری. است شده ماندگار

 آفتاب در را پاپیروس سپس،. رفتند می فرو هم در پارچه های رشته مانند که گذاشتند می هم کنار ای گونه

 .اند خوانده «قرطاس» یمیقد مآخذ از یاریبس در را کاغذ نیا. کردند می خشک



 

 

 کاغذ عنوان به درختان پوست و برگ از استفاده

 پوست و برگ روی هندوستان مردم. است شده یم استفاده کاغذ عنوان به زین درختان پوست و برگ از

 هند جنوبی های بخش مردم که است نوشته باره این در بیرونی ابوریحان. نوشتند می درختان برخی

 ها آن روی و چسباندند می هم به است، نارگیل و نخل درخت مانند که را، تاری نام به درختی های برگ

 به امروزه که باشد دلیل همین به شاید. چسباندند می هم به نخ با را ها برگ آن سپس و نوشتد می

 .گویند می برگ دفتر، یا کتاب های صفحه

  

 و کردند یم استفاده کاغذ عنوان به و دادند می صیقل را توز درخت پوست هند شمالی های سرزمین در

 و پیچیدند می ای پارچه در و گذاردند می شماره را شده نوشته های برگه سپس. نوشتند می آن روی

 آن به الذهب مروج در مسعودی و بود نوشته انوشیروان به هند پادشاه که ای نامه. کردند می نگهداری

 .است بوده درخت پوست بر است، کرده اشاره

  

 که چرا. کردند می ماندگار درختان پوست روی را خود های نوشته از بخشی نیز ها رومی رسد می نظر به

 که جایی به نیز اکنون. رفت می کار به کتاب برای درخت، درونی پوست معنای به ،Liber التین ی واژه

 .گویند می خانه، کتاب یعنی ،Library شود، می نگهداری آن در ها کتاب

  

 کاغذ عنوان به جانوران استخوان از استفاده

 خچهیتار"

 .کردند یم استفاده نوشتن یبرا جانوران استخوان از کاغذ، اختراع از قبل ها نیسرزم از یبرخ در

  

 ٔکنده پوست یها شاخه ای دیسف نازک یها سنگ ای شتر ٔشانه استخوان بر را خود یها نوشته تر شیب اعراب

 .کردند یم استفاه جانوران پوست از تر کم یگران لیدل به و نوشتند یم خرما درخت

  

 فلزات و طال با کاغد ساخت

 یفلز کاغذ,جهان در کاغذ خچهیتار,کاغذ خچهیتار

 کاغذ عنوان به یفلز یها ورقه از استفاده



 

 

 از انیهخامنش ٔدوره نیزر یها لوح که شد یم انجام طال یگاه و یبرونز ،یمس یها ورقه یرو نوشتن گاه

 .هاست آن یها نمونه

  

 کاغذ نینخست اختراع

 به شخصى میالد از بعد ۵۳۱ سال در بودند، ها چینى شد کاغذ اختراع به موفق جهان در که ملتى اولین

 در. یافت راه سمرقند به م ۱۱۵ و ژاپن به م ۰۵۳ سال حدود و شد کاغذ اختراع به موفق «لون تاسى» نام

 .رسید اسالمى بالد به سمرقند از کاغذ هجرى دوم قرن اواسط

  

 در. کرد دایر کاغذسازى کارخانه بغداد در که بود کسى نخستین «برمکى یحیى ابن فضل: »گویند مى

 معروف زمان آن در که کاغذ نوع شش از «الندیم ابن. »یافت رواج بغداد در کاغذسازى ق. هـ چهار قرن

 کاغذ ساختن براى مردم خراسان در ساختند، مى خراسانى کاغذ از را کتاب: گوید مى و برد مى نام بود

 کاغذ. شد ساخته مسلمانان توسط که کاغذهایى مهمترین. کردند مى استفاده نباتى مواد و پنبه از

 ،کاغذ«منصورى» ،«مامونى» ،«طاهرى»،«جعفرى» ،«فرعونى» ،«نوحى» ،«طلعى» کاغذ ،«سلیمانى»

 .بود «هانى» کاغذ و «چینى»

 

 �👇👇� میببر نام را اسالم جهان یعلم مراکز از ییها نمونه میبخواه اگر

  ها کتابخانه و ها دانشگاه-۵

  ها هینظام–2

  ها خانه رصد-۰

 ها مارستانیب -4

 

 ؟ شد سیتاس چگونه و کجا در شاپور یجند دانشگاه

 

  از بعد سال سیصد تا امّا بود شده تأسیس ساسانیان زمان در اهواز در شاپور یجند دانشگاه

 .داد ادامه خود کار به ایران به اسالم ورود

 



 

 

 یم یزندگ جا ن هما و آموختند یم علم ها ن آ در افراد از یزیاد ی عدّه که بودند یمدارس ها نظامیه

 .داد یم را ها ن آ یزندگ و تحصیل خرج حکومت و کردند

 

 ؟ بود کرده سیتاس یکس چه را ها هیّنظام:  سوال

 

 .بود کرده تأسیس را مدرسه نوع این الملک، م نظا خواجه نام به یایران معروف وزیران از ییک

 

 بغداد هینظام - شابورین هینظام معروف یها هینظام از

 

 ؟ داشت وجود خانه رصد میقد یها شهر کدام در و ستیچ خانه رصد

 

 .داشتند رصدخانه یر و اصفهان بغداد، چون یشهرهای. بودند ستارگان ی درباره تحقیق محل ها رصدخانه

 

 ؟ کرد بنا کجا در و یکس چه را یاسالم ی دوره مارستانیب نیمعروفتر

 .داشت زین داروخانه که کرد بنا بغداد در یلمید عضدالدوله

 یخبر نجا آ در یعلم یها پیشرفت از و کردند یم یزندگ خرافات و جهل در اروپا مردم که یا دوره

 .است معروف اروپا((  یکیتار عصر)) به دوره این. نبود

 خت اسطرالبسا روش

 

 



 

 

 

  :ازین مورد لیاوس

 2۳ طول به میضخ نخ -متریسانت ۵2 اندازه به نوشابه ین -متریسانت ۵2*  ۵2 ابعاد به ییمقوا کاغذ

  .کش خط -نقاله -ینوار و عیما چسب -یچیق -مداد -پرگار -یفلز واشر -متریسانت

  :ساخت روش

  .دیکن رسم کاغذ کنار از متریسانت کی فاصله با هم بر عمود خط دو شکل طبق-۵

 با و دیکن رسم خط دو تقاطع از متریسانت ازدهی و متریسانت ۵۳ شعاع به یا رهیدا ربع پرگار، از استفاده با-2

  .دیببر متریسانت ازدهی شعاع یرو از را مقوا یچیق

 خط هر کنار در را نود تا صفر از و دیکن میتقس یا درجه ۵۳ قسمت 9 به را رهیدا ربع نقاله، از استفاده با-۰

  .دیسیبنو

  .دیبچسبان درجه نود خط یرو بر را ین ینوار چسب با-4

 دو تقاطع یرو بر عیما چسب با را نخ گرید سر. دیبزن گره آن سر کی به را یفلز واشر و برداشته را نخ-۱

  .دیبچسبان رهیدا ربع مرکز ای خط

 

 

  :کاربرد روش

 عمود نخ حالت، نیا در. دینیبب را خود مقابل جرم ین داخل از دیبتوان که دیریبگ دست در یطور را مقوا

 دیبتوان تا حرکت نظر مورد جرم ای قرمز ستاره سمت به را مقوا حال. دارد قرار درجه صفر یرو و نیزم بر

 و خوانده را است آن یرو بر نخ که یا هیزاو و دیکن نگاه نخ به مجدد. دیکن مشاهده ین داخل از را آن

  .دیکن ثبت

 یم را گرید یآسمان جرم هر ای اراتیس ستارگان، ارتفاع آن با و دیا ساخته ساده اسطرالب کی اکنون شما

 .دیریبگ اندازه دیتوان

 

 

 

 



 

 

  متن یها پرسش

 

  ؟ شد یاسالم ی دوره در وفنون علوم گسترش موجب یعوامل چه -۵

  اسالم نید میتعال-۵

  مسلمان جوامع دیجد یها ازین -2

  ترجمه -۰

  دانشمندان از انیفرمانروا تیحما -4

  یوبازگان تجارت -۱

  یساز کاغذ -۰

 

  ؟ بود چه مسلمانان یعلم رفت شیپ علّت نیمهمتر -2

  .بود اسالم دین تعالیم مسلمانان، یعلم پیشرفت علت نمهمتری

  کند؟ یم دعوت ییزهایچ چه باره در تفکر به را ها انسان میکر آن قر اتیآ-۰

 یزندگ سیارات، و ستارگان حرکت جهان، آفرینش ی درباره تفکّر به را ها انسان کریم قرآن آیات

  .کند یم دعوت آن، نظایر و گیاهان و جانوران

  ؟ کردند یا هیتوص چه علم کسب مورد در امبریپ -4

  .بروید چین تا شوید مجبور اگر یحتّ باشید؛ علم کسب دنبال به

  د؟یببر نام داشتند درس کالس که را امامان از تن دو -۱

 (ع) صادق جعفر امام ،( ع) باقر محمد امام

  ؟ داشتند ازین یاضیر و یشناس ستاره علم به مسلمانان چرا -۰

 عباد انجام خورشید غروب و طلوع ساعت به بردن یپ کعبه قبله جهت تعیین چون یکارهای یبرا مسلمانان

  .داشتند نیاز یشناس ستاره و علم به آن نظایر و دریا در یکشتیران ها، ت

  ؟ شد یم استفاده یمنظور چه به اسطرالب از -۱

  .شد یم استفاده ها ستاره مطالعه یبرا

  ؟ کردند یم دایپ چگونه ایدر در را خود ریمس مسلمانان -8

  .کردند یم پیدا دریا در را خودشان مسیر آسمان در یقطب ی ستاره جهت به توجّه با



 

 

  ؟ کردند چه آنان یعلم آثار با و کردند دایپ ازین ترجمه به مسلمانان چرا -9

 ها ن اختیارآ در ها سرزمین این وفنون علوم کردند، فتح را روز آن پهناور یها نیسرزم مسلمانان یوقت

 به ییونان و( یپهلو) یفارس زبان از را یونان و ایران چون دیگر یها ملّت یآثارعلم ها ن آ.گرفت قرار

  .کنند استفاده ها آن از تا کردند ترجمه یعرب زبان

 

 ؟ داشتند ینقش چه یاسالم ها نیسرزم در وفنون علوم ییجا جابه در یبازرگان و تجارت – ۵۳

 و تجارت.کردند یم حمل دیگر یجا به یجای رااز کاالها ،یاسالم یها سرزمین سراسر در بازرگانان

 رفت و آمد و سفرها این در. داشت رونق یدریای یراهها هم و یخشک یها ه را طریق از هم یبازرگان

  .شد یم منتقل دیگر یجا به یجای از نیز فنون و ها،علوم

 

  ؟ آموختند یکسان چه از را یساز کاغذ فن مسلمانان -۵۵

  .کردند کامل و دادند گسترش بودند آموخته ها یچین از که را یساز کاغذ فنّ مسلمانان

  ؟ دیببر نام را اسالم جهان یعلم مراکز از ییها نمونه – ۵2

  ها کتابخانه و ها دانشگاه-۵

  ها هینظام–2

  ها خانه رصد-۰

  ها مارستانیب -4

  ؟ شد سیتاس چگونه و کجا در شاپور یجند دانشگاه -۵۰

  از بعد سال سیصد تا امّا بود شده تأسیس ساسانیان زمان در اهواز در شاپور یجند دانشگاه

  .داد ادامه خود کار به ایران به اسالم ورود

  ؟ بودند یمدارس چگونه ها هینظام-۵4

 یم یزندگ جا ن هما و آموختند یم علم ها ن آ در افراد از یزیاد ی عدّه که بودند یمدارس ها نظامیه

  .داد یم را ها ن آ یزندگ و تحصیل خرج حکومت و کردند

  ؟ بود کرده سیتاس یکس چه را ها هیّنظام -۵۱

  .بود کرده تأسیس را مدرسه نوع این الملک، م نظا خواجه نام به یایران معروف وزیران از ییک

  ؟ دیببر نام را میقد زمان معروف یها هینظام -۵۰



 

 

  بغداد هینظام - شابورین هینظام

 ؟ است شده ساخته یزیچ چه از دیتقل به جهان یامروز یها دانشگاه – ۵۱

  ها هیّنظام

  ؟ داشت وجود خانه رصد میقد یها شهر کدام در و ستیچ خانه رصد -۵8

  .داشتند رصدخانه یر و اصفهان بغداد، چون یشهرهای. بودند ستارگان ی درباره تحقیق محل ها رصدخانه

  ؟ دیببر نام را شده شناخته مارستانیب نینخست-۵9

 ی جند دانشگاه یپزشک ی مدرسه و بیمارستان ، است دست در یاطالع آن از که یبیمارستان نخستین

  .است شاپور

  ؟ کرد بنا کجا در و یکس چه را یاسالم ی دوره مارستانیب نیمعروفتر– 2۳

  .داشت زین داروخانه که کرد بنا بغداد در یلمید عضدالدوله

  ؟ شود یم گفته یا دوره چه به اروپا یکیتار دوره – 2۵

 یخبر نجا آ در یعلم یها پیشرفت از و کردند یم یزندگ خرافات و جهل در اروپا مردم که یا ورهد

  .است معروف اروپا((  یکیتار عصر)) به دوره این. نبود

 

  .دیده انجام  کاررا کتاب ۵۰ شماره ی کاربرگه 4 تیفعال

 ؟ افتد یم اتفاق زیچ کی چرا یعنی علت

 . است آمده وجود به ها علت آن اثر در که یا جهینت یعنی معلول

  .دیسیبنو خالصه طور به را مسلمانان یها شرفتیپ علت

  بزرگ یآسمان کتاب نیا به دادن تیاهم و یقرآن اتیآ در تفکر -۵

  گرید کشور به یکشور از سفر و یبازرگان و تجارت -2

 . کنند دایپ ها ایدر در را خود ریمس بتوانند نکهیا یبرا مسلمانان -۰

  بردند یپ یمیش علم به مواد از یبعض آوردن بدست یبرا انیح بن جابر و یراز مثل مسلمانان -4

 به را خود یها امیپ و کنند مکاتبه قیطر آن از بتوانند تا بودند کرده شرفتیپ یساز کاغذ در مسلمانان -۱

  سندیبنو کتاب و برسانند دور یها نیسرزم

 یاسالم ی دوره در فنون و علوم ییشکوفا و مسلمانان یعلم یها شرفتیپ - معلول

 



 

 

 

 

 آن و میببخش ثروت و مال از تر گرانبها یزیچ گرانید به تا یآموخت ما به که میسپاسگزار تو از یاله

 نیدرا شهیهم میبتوان تا توانگرکن آنقدر را ما پس. است تیترب و میتعل امر زدریآم محبت کالم در سخاوت

میباش سخاوتمند ریمس . 

 مطالعات دهم درس سیتدر انیپا

 

 

 

 ا سپاس از همراهی شماب
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