
 

 

 

ن از چه طریقی وکدام محصوالت رااز مسلمانان خریداری می کردند؟ یادر چهار قرن پیش اروپای-1 -1

داروی گیاهی  قطب نما،وشمال افریقا محصوالتی نظیر شکر قهوه کاغذ  از طریق دریای مدیترانه

 ه رااز مسلمانان خریداری می کردند.و ادوی

در رفت وامد  در حدود چهار قرن پیش چگونه به اروپا انتقال یافت؟ وفنون مسلمانان علوم  -2

ان ها کتاب های پزشکی  .ان قرار گرفتیاروپایعلوم وفنون مسلمانان مورد توجه  های تجاری

علوم اسالمی را به زبان خود شان ترجمه کردند و  اسالم و بسیاری کتاب های دیگرجهان 

  .توانستند از این علوم استفاده کنند

 ی تحوالت علمی هنری در اروپا را نام برده و مخترعان ان هارا ذکر کنید؟ دوره نمونه از اختراعات-3

 .گوتنبرگ وتلسکوپ به وسیله ی گالیله اختراع شدی  اپ به وسیلهچدستگاه 

این دو علم به  یان نمود؟ایدو علم جغرافیا و ستاره شناسی نجوم چه کمکی به اروپ - 4        

  .شناخت سرزمین ها وراه های دریایی وتجارت کمک کرد

توانستند کشتی های یان با استفاده از کدام پیشرفت های مسلمانان در علوم وفنون ایاروپ -5  

 یان با استفاده از نقشه هاییئدر ان زمان اروپاودر دریا نوردی مهارت پیدا کنند؟  محکم تر ساخته

شیوه های کشتی سازی ان ها  که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند  قطب نماو

 .به این پیشرفت هادست یافتند

به فکر افتادند که  به چه فکری افتادند؟ ی وکشتی سازیاروپاییان با پیشرفت در دریا نورد - 6

 .سرزمین های جدیدی کشف کنند 

مردم کدام کشور های اروپایی پیشگامان کشف سرزمین های جدید بودند دران زمینه چه کار -7

پرتغالی ها و اسپانیایی ها پیشگام بودند وتوانستند طی سال ها به کشتی  هایی انجام دادند؟

 .های متعدد قارهی افریقا را دور بزنند به شرق اسیا بروند وبعد قاره امریکا را کشف کنند

 مطالعات اجتماعی 12فعالیت های درس



 

 

پس از کشف سرزمین های جدید به وسیله ی دریا نوردان اروپایی چه اتفاقاتی دراین سرزمین  -8

سرزمین ها راه برای هجوم دولت های قدرتمنداروپایی باز می شد وان ها  با کشف این  رخ داد؟

این سرزمین را میان خود تقسیم می کردند ساکنان بومی ان ها را می کشتند یا به صورت برده 

 .کردند غارت مید ومنابع  وثروت های ان ها را در می اوردن

بها نه ی اباد  است اما اگر کشور به استعمار به معنای اباد کردن  کلمه ی استعمار چیست؟ -9

کردن در کشور های دیگر دخالت ونفوذ کند تا منابع و ثروت های ان کشور را غارت کند به ان 

 .استعمار می گویند

سرزمینهایی که استقالل سیاسی و اقتصادی  بهبه چه کشور هایی مستعمره می گویند؟  -11

 شند .  با تابع حکومت استعمارگر می ونداشته باشند

آنها گاهی به سرزمین های دو راه نفوذ استعمارگران در کشورهای دیگر را توضیح دهید ؟ – 11

کشورها را غارت کرده اند گاهی نیز  دیگر حمله نظامی کرده و آنها را اشغال کرده و منابع این

که به نفع سعی کرده اند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آنها برقرار کنند 

 دشان باشد.خو

 (داد وستد) تجارت .اروپا ییان و مسلمانان گسترش یافت   حدود چهار قرن پیش .......میان -12

  .ر دادینها را تغیآشکل زندگی  رشد شهر ها و شهرنشینی در اروپا شد و رونق ..........موجب -13

 تجارت

ی تحوالت علمی بسیار مورد عالقه اروپاییان قرار گرفت .............و..........  در دوره علومی که -14

 (نجوم ) ره شناسیاست، جغرافیا بود . 

 . غارت منابع شور های دیگر است ک هدف اصلی استعمار گران ...... 16

 انقالب اسالمیبود.  ........... ن چه دست بیگانگان رااز کشور کوتاه می کندآ -17



 

 

بیش تر نفوذو دخالت بیگانگان در کشور مادر دوره ی حکومت های............و..............بوده  - 18

 پهلوی -قاجاریه است .

 

 فعالیت های جانبی:

 نمایش خالق ارائه ی درس به وسیله ی دانش آموزان

 ساخت پاورپوینت وارائه تعدادی از عهدنامه های ایران و......... درآن

 تکمیلی درمورد کشف آمریکا وسایر قاره ها و.....)یا بصورت تحقیق (دادن اطالعات 

 

 

 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B4%D9%85/
https://nomrebartar.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/

