
جوهره ذات هنر اسالمی چیست؟ (  

حقیقت ماورایی (1  

خالقیت هنری (2  

لقاء اهلل (3  

 ☑ رب اعلی (4

 

کدام مورد از عوامل بیرونی انحطاط تمدن ها نمی باشد؟ (  

جمله مغوالن (1  

 ☑ حمله رومیان (2

جنگ صلیبی (3  

تهاجم دشمنان خارجی (4  

 

کدام تعریف از تعاریف تمدن نمی باشد؟ (  

تمدن، محصول تالش جمعی بشر است. (1  

تمدن داشتن، دارای تربیت اجتماعی بودن یا شهرنشین شدن (2  

تمدن، محصول جمعی بشر است برای رسیدن به عالی ترین مرتبه کمال انسانی   (3  

 ☑ تمدن، علم حوادث گذشته بشری و علم قوانین این حوادث (4

 

بسیار داشت که کسی بود؟ یکی از بهترین  از خلفای اموی که در جمع آوری کتاب شهرت  (

های قدیمی که یافت نامش چیست؟کفاش  



عمر بن عبد العزیز، هارون (1  

عمر بن عبد العزیز، هارون (2  

قیس بن هارون بن اعین، اهون (3  

عمر بن عبد العزیز، اهون  (4 ☑ 

 

آنچه که بر روند رو به رشد آموزش در جامعه عباسیان سرعت بخشید چیست؟ (  

ثبوت فتوحات اسالمی (1  

تنوع علوم و کثرت شاخه های مرتبط با کالم  (2 ☑ 

تبیین احکام مذهبی شیعی (3  

نهضت فراگیر شیعی (4  

 

کدام گزینه از تاثیرات عوامل درونی در انحطاط تمدن اسالمی نیست؟ (  

ازدیاد فقر عمومی (1  

افزایش هرج و مرج داخلی (2  

از هم گسیختگی جغرافیایی (3  

تحریک دشمنان داخلی  (4 ☑ 

 

جامعه غربی باعث ایجاد چه چیز از انحراف طبیعت بشری شد؟ (  

نفی آزادی (1  



نفی عدالت (2  

نفی دین  (3 ☑ 

نفی انسان گرایی (4  

 

کدام گزینه نقش مهمی در نهضت ترجمه و اعتالی علمی این عصر ایفا نمود؟ (  

حنین و شاکر (1  

نوبخت (2  

بختییشوع (3  

د صحیح می باشند تمامی موار (4 ☑ 

 

ویژگی هنری عصر اموی کدام گزینه می باشند؟ (  

کاربرد تصاویر انسانی و نقش های تزیئنی  (1 ☑ 

وجود سیاست مداری فرهنگی  (2  

توجه خلفا با اماکن هنری و فرهنگی و ساخت آنها (3  

انتقال مرکزیت خالفت اسالمی به بغداد (4  

 

کدام گزینه از سرمایه های فرهنگی و معنوی جهان اسالم نیست؟ (  

آیین مذهبی   (1 ☑ 

آیین حج (2  



مسجد (3  

قبله (4  

 

تنها تفاوت بارزی که در اسالم به عنوان کامل ترین دین الهی وجود دارد ............... می باشد. (  

دینداری (1  

ادیان (2  

امت واحده (3  

خاتمیت دین و مبنای آن  (4 ☑ 

 

دوره بهترین و منجسم ترین ترجمه ها و عصر طالیی نهضت علمی اسالمی کدام دوره می باشد؟ (  

دوره هارون الرشید (1  

دوره مامون (2  

دوره متوکل عباسی  (3 ☑ 

دوره هارون (4  

 

مهمترین موانع جدی وحدت عراق ............. هستند. (  

سرکوب کردها (1  

شورش کردها  (2 ☑ 

کرد زبانان (3  



آوارگان کرد (4  

 

آنچه که باعث کاشته شدن شکوه دارالعلم بغداد شد چه چیزی می باشد؟ (  

 ☑ انتقال مرکز خالفت به سامرا (1

افول اقبال علمی بغداد (2  

کاسته شدن نهضت ترجمه (3  

بی توجهی خلقای عصر مامون به علوم عقلی (4  

 

کدام گزینه از مظاهر ابتدایی هنر نمی باشد؟ (  

شکل گیری خانه پیامبر (1  

پرهیز از شبیه سازی موجودات زنده (2  

نگارش و ثبت قرآن (3  

 ☑ بنا شدن مدارس و نظامیه ها (4

 

کدام گزینه جزو شاخصه های عمومی تمدن است؟ (  

دارای مراکز اجرایی اند و دارای حکومت اند (1  

دارای قوانین و قواعد ثابت اند. (2  

نظام شهری اند. دارای ثابت و پایداری در (3  

تمامی موارد صحیح می باشد.  (4 ☑ 

 



کدام روایت در راستای ترغیب مردم به علم اندوزی است؟ (  

طلب العلم فریضه (1  

اطلبوا العلم و لوبالصین (2  

الحکمه ضاله المومن (3  

 ☑ تمامی موارد صحیح می باشد. (4

 

از نظر شهید مطهری چه کسانی بیش از هر ملت دیگری به نشر اسالم و پیشرفت فرهنگ و  (

 تمدن انسانی آن کمک کرده اند؟

اعراب (1  

 ☑ ایرانیان (2

اعراب و ایرانیان (3  

خلفای راشدین (4  

 

کدام دانشمند از کدام تمدن به عنوان پدر علم جغرافیا نام گرفت؟ (  

اراتوستن از تمدن یونانی (1  

 ☑ اراتوستن از تمدن مصری (2

اپولونیوس از تمدن مصری (3  

آپولونیوس از تمدن یونانی (4  

 

نخستین خانه ای که کانون آموزش اصول دین بود خانه چه کسانی بود؟ (  



ارقم بن ابی ارقم  (1 ☑ 

ابوایوب انصاری (2  

ابوعبداهلل انصاری (3  

زیدبن ثابت انصاری (4  

 

 


