
 پایه ششم مطالعات اجتماعی
 چیست؟استعمار ،  بیست و یکم سواالت درس

 
 لوم و فنون در دنیای اسالم هم زمان با چه دوره ای است؟عفایی دوره شکو -1
 موثر بر تغییر و تحول در اروپا را فقط نام ببرید.عوامل  -2
 ش یافت؟تجارت و داد و ستد چه زمانی بین مسلمانان و اروپاییان گستر -3
 کاالهایی را از مسلمانان می خریدند؟ اروپاییان از طریق دریای مدیترانه و شمال افریقا چه -4
 سرزمین های اسالمی به اروپا منتقل شد؟گونه از علوم و فنون چ -5
 لمانان استفاده کنند؟اروپاییان چگونه توانستند از علوم مس -6
 رگانی چگونه در اروپا رونق یافت؟تجارت و باز -7
 یان کنید.و نام مخترع آن ها را ب دو اختراع مهم اروپایی ها را بنویسید -8
 سید؟این دو علم چه کمکی به آن ها کرد؟شتند را بنویان به آن عالقه دادو علمی که اروپایی -9

 در دریانوردی مهارت پیدا کنند؟اروپاییان چگونه توانستند  -10
 جدید پیشگام بودند؟کدام کشورها در کشف سرزمین های  -11
 ه آمریکا چگونه کشف شد؟قار -12
 می کردند؟می کردند با ساکنان آن سرزمین ها چگونه رفتار را کشف  ی جدیدورهایی که سرزمین هاکش -13
 ت فرانسوی ها را در جریان اکتشافات جغرافیایی بنویسید.مسیر حرک -14
 کردند؟انگلیسی ها برای اکتشاف سرزمین های جدید چه مسیری را طی می  -15
 مین های جدید را کشف کنند؟هلندی ها در چه مسیری حرکت کردند تا توانستند سرز -16
 مسیری را طی کردند؟ پرتغالی ها برای کشف سرزمین های جدید چه -17
 جدید را کشف کنند؟دند تا بتوانند سرزمین های ت کرحرکاسپانیایی ها در چه مسیری  -18
 مه استعمار به چه معنا است؟کل -19
 گر یعنی چه؟استعمار -20
 ی شود؟مستعمره به چه کشوری گفته م  -21
 های مستعمره نفوذ می کردند؟استعمارگران از چه طریقی در کشور -22

 هایی بود؟ور ما در چه دوره بیشترین دخالت و نفوذ استعمارگران در کش-23
 ان چه امتیازاتی را به بیگانگان داد؟گلستان و ترکمانچای ایرطبق عهدنامه  -24
 قرارداد رویترز چه قراردادی بود؟ -25
 ایران گرفته شد؟در قرارداد بین روسیه و انگلیس چه تصمیمی درباره  -26
 شورمان را بنویسید.بیگانگان در ک سه مورد از امتیازات و دخالت های -27


