
 استعمار چیست؟ – 21درس 

.. میان اروپاییان و مسلمانان حدود چهار قرن پیش، .............. -1
 بود. گسترش یافته

 تجارت و داد و ستد

-ان اسالم و بسیاری از کتابهای ............. جهاروپاییان کتاب -2

از گر ................ را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند های دی
 این علوم استعاده کنند.

 علوم اسالمی –پزشکی 

 ثروت  تر شود.بیشتجارت موجب شد ............... اروپاییان  -3

ی ی .......... و تلسکوپ به وسیلهاختراع دستگاه چاپ به وسیله -4
 هایی از اختراعات اروپاییان است............ نمونه

 گالیله –گوتنبرگ 

 آباد کردن ر به معنی ......... است.ی استعماکلمه -5

های ها و راه........ به شناخت سرزمیندو علم ........... و ........ -6
 و تجارت به اروپاییان کمک کرد. دریایی

 شناسی و نجومستاره –جغرافیا 

های جدید اروپاییانی مانند ............. و در کشف سرزمین -7
 بودند................ پیشگام 

 هااسپانیایی –ها پرتغالی

 غارت منابع  های دیگر است.استعمارگران ............. کشور هدف اصلی -8

-ی حکومتدر دوره تر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور مابیش -9

 های ............... و .............. بوده است.
 پهلوی –قاجاریه 

د کند و شکل زندگی نشینی رشتجارت موجب شد شهر و شهر -10
 د.مردم تغییر یاب

 صحیح

ی زمین هارصد سال پیش از سایر مناطق کرهها چانسان -11
 اطالعات زیادی داشتند.

 غلط

 صحیح .انقالب اسالمی دست بیگانگان را از کشور کوتاه کرد -12

های جدید را کشف کردند، راه برای وقتی دریانوردان سرزمین-13
 شد.ها باز میهای قدرتمند اروپایی به آن سرزمینهجوم دولت

 صحیح

 غلط های دیگر است.اصلی استعمارگران آباد کردن کشور هدف -14

 چه عواملی موجب قدرتمندی اروپاییان شد؟ نام ببرید. -15

 یافت.انتقال به اروپا  (علوم و فنون از جهان اسالم1
 (تجارت و بازرگانی در اروپا رونق یافت.2
 (اروپاییان در علم و هنر پیشرفت کردند.3
 (اروپاییان با اکتشاف جغرافیایی استعمارگری را آغاز کردند.4

صوالت در چهار قرن پیش اروپاییان از چه طریقی و کدام مح -16
 کردند؟را از مسلمانان خریداری می

قهوه،  از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا، محصوالتی مثل شکر،
-گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری مینما، داروی قطبکاغذ، 

 کردند.

 نه به اروپا انتقال یافت؟علوم و فنون مسلمانان چگو -17

رد توجه اروپاییان ن مسلمانان در حدود چهارقرن پیش موعلوم و فنو
های پزشکی جهان اسالم و بسیاری کتاب هایها کتابقرار گرفت. آن

ا به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این دیگر علوم اسالمی ر
 علوم استفاده کنند.
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در اروپا ی و هنری ی تحوّالت علمدو نمونه از اختراعات دوره -18
 رعان را ذکر کنید.را نام ببرید و نام مخت

 تنبرگ ی گواختراع دستگاه چاپ به وسیله-1
 ی گالیلهاختراع تلسکوپ به وسیله-2 

شناسی )نجوم( چه کمکی به اروپاییان دو علم جغرافیا و ستاره -19
 نمود؟

ایی و تجارت به اروپاییان کمک های دریها و راهبه شناخت سرزمین
 کرد.می

تر ساخته و در های محکماروپاییان چگونه توانستند کشتی -20
 نند؟دریانوردی مهارت پیدا ک

رسیم کرده ان از جهان تهایی که جغرافیدانان مسلمها از نقشهآن
کردند و ها را استفاده زی آنساهای کشتیبودند، قطب نما و شیوه

دی تری بسازند و در دریانورتر و پر سرعتهای محکمتوانستند کشتی
 مهارت پیدا کنند.

به سازی و مهارت در دریانوردی اروپاییان با پیشرفت در کشتی -21
 چه فکری افتادند؟

 های جدیدی را کشف کنند.که سرزمینبه فکر افتادند 

های اروپایی پیشگام کشف سرزمین های جدید کدام کشور -22
 بودند و در این زمینه چه کردند؟

ها با گام بودند و توانستند در طیّ سالها پیشها و اسپانیاییلیپرتغا
بزنند. به شرق آسیا بروند و بعد  ی آفریقا را دورهای متعدد، قارّهکشتی

 ی آمریکا را نیز کشف کنند.هقار

ی دریانوردان های جدید به وسیلهپس از کشف سرزمین -23
 داد؟ها رُخ میپایی، چه اتفاقاتی در این سرزمینارو

اروپایی باز  های قدرتمندها راه برای هجوم دولتبا کشف این سرزمین
ن کردند، ساکناها را میان خود تقسیم میها این سرزمینشد و آنمی

آوردند و منابع و کشتند یا به صورت برده در میها را میبومی آن
 کردند. بدین ترتیب استعمارگری آغاز شد.ها را غارت میهای آنثروت

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -24
 آ(استعمار

 ب(استعمارگر
 پ(مستعمره

 ی استعمار به معنی آباد کردن است.آ(کلمه
های دیگر دخالت و نفوذ کشوری آباد کردن در ب(اگر کشوری به بهانه

 گویند.کند، به آن کشور استعمارگر می
هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و پ(به سرزمین

 ویند.گمت استعمارگر باشند، مستعمره میتابع حکو

 گر را توضیح دهید.های دیدو راه نفوذ استعمارگران در کشور -25

 ی نظامی کرده و آنهای دیگر حملهن گاهی به سرزمیناستعمارگرا-1
گاهی نیز -2اند.  ها را غارت کردهرا اشغال کرده و منابع این کشور

ها متیازاتی بگیرند یا روابطی با آنا رهای دیگاند از کشورسعی کرده
شان باشد و به عبارت دیگر در آن کشورها ده به نفع خوبرقرار کنند ک

 نفوذ کنند.

لمانان حدود چند سال پیش اوج تجارت میان اروپاییان و مس -26
 بوده است؟

 (چهار قرن پیش2(سه قرن پیش                 1
 (پنج قرن پیش4(دو قرن پیش                  3

 کردند؟کدام دریا با مسلمانان تجارت می اروپاییان از طریق -27
 (دریای عمان2        (دریای سیاه           1
 (دریای مدیترانه4(دریای خزر                  3

 راع کرد؟گوتنبرگ کدام دستگاه را اخت -28
 (تلسکوپ2(دستگاه چاپ                1
 (اسطرالب4       (میکروسکوپ        3

 ه معناست؟ی استعمار به چکلمه -29
 (تسلّط2        (غارت           1
 گرفتن(4     (آباد کردن       3

 شود؟به چه کشوری گفته می« مستعمره» -30
 (کشور استعمار کننده2      (کشور آباد کننده         1
 (کشور استقالل یافته4(کشور استعمار شده            3
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 اروپاییان چگونه به شرق آسیا رسیدند؟ -31
 (با دورزدن آفریقا2(با دور زدن آمریکا       1
 (با عبور از اقیانوس هند4       (با عبور از استرالیا  3

ها بوده بیگانگان در ایران در کدام دوره تر نفوذ و دخالتبیش -32
 ؟است

 (پهلوی و صفویّه2    (زندیّه و افشاریه        1
 (قاجاریه و پهلوی4ه و قاجاریه          (صفوی3ّ

ها( توانستند کدام قاره را کشف ها و اسپانیاییاروپاییان )پرتغالی -33
 کنند؟

 (آسیا2         (آمریکا     1
 (استرالیا4    (آفریقا           3

 رونق تجارت و بازرگانی در اروپا موجب تغییر کدام مورد شد؟ -34

 (شناخت علوم مختلف1
 های جدید(کشف سرزمین2
 (رشد شهرها و شهرنشینی3
 (پیشرفت در مهارت دریانوردی4

د هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشنبه سرزمین -35
 گویند... باشند، .................. میو تابع حکومت .........

 اشغالگر –(مستعمره 2      مستعمره  –(استعمارگر 1
 استعمارگر -(مستعمره 4     مستعمره       –(اشغالگر 3

 جدید پیشگام بودند؟های کدام کشورها، در کشف سرزمین -36
 (ایران و آمریکا2       (پرتغال و اسپانیا      1
 (آمریکا و اسپانیا4(انگلستان و پرتغال         3

 عامل ارتباط میان مسلمانان و اروپاییان کدام دریا بود؟ -37
 (دریای سرخ2(دریای سیاه        1
 (دریای مدیترانه4(دریای عمان       3

 (3ی )گزینه -29(                      1ی )گزینه -28(                       4ی )گزینه -27                    (2ی )گزینه -26
 (1ی )گزینه -33(                      4ی )گزینه -32(                       2ی )گزینه -31(                    3ی )گزینه -30
 (4ی )گزینه -37(                      1ی )گزینه -36(                       1ی )گزینه -35                    (3ی )گزینه -34

 

 

 مریم عزیزی تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( 
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