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پرستش کدام یک از ایزدان یا ایزدبانوان کهن ایرانی در قلمرو امپراتوری روم رواج بسیار داشت؟  267 

4 ایزد بهرام 3 ایزد سروش  2 ایزدبانو آناهیتا  1 ایزد مهر 

در دورۀ کدام تمدن و در کدام سرزمین، حضرت عیسی )ع( به تبلیغ دین جدیدی پرداخت؟   268 

4 یونانیان - فلسطین  3 رومیان - فلسطین   2 یونانیان - عراق   1 رومیان - عراق  

کدام یک از گزینه های زیر از اقدامات کنستانتین در باب مسیحیت نیست؟   269 
2 آزادی دین مسیحیت در قلمرو امپراتوری روم را تضمین کرد.  1 امپراتور کنستانتین خود به دین مسیحیت گروید.  

4 در زمان امپراتوری کنستانتین دین مسیحیت، دین رسمی امپراتوری روم شد.  3 در زمان امپراتوری کنستانتین دین مسیحیت رونق بی سابقه ای یافت.  

)خارج از کشور 99( در زمان قسطنطین، امپراتور روم شرقی، دین مسیحیت چه موقعیتی یافت؟    270 
2 به دین رسمی امپراتوری تبدیل شد. 1 رونق بی سابقه ای یافت.  

4 یهودیان به شدت با این آیین به مخالفت برخاستند. 3 مسیحیان تحت تعقیب قرار گرفتند. 

)خارج از کشور 1400( فلسفۀ یونان بر کدام فیلسوف و دانشمند ایرانی تأثیر زیادی گذاشته است؟    271 

4 ابن مسکویه رازی 3 امام فخر رازی  2 امام محمد غزالی  1 ابن سینا 

مطالعه و کاوش در گذشته های دوردرس هفتم 

پرسش های چهارگزینه ای

ایرانیان از چه زمانی و با شروع چه اتفاقی آگاهی نسبی از تاریخ و تمدن خود به دست آوردند؟  272 
1 از دو قرن پیش - با رمزگشایی و خواندن خط میخی و آغاز کاوش های باستان شناسی

2 از دو قرن پیش - روی کار آمدن حکومت قاجار

3 از سه قرن پیش - با رمزگشایی و خواندن خط میخی و آغاز کاوش های باستان شناسی

4 از سه قرن پیش - با روی کار آمدن حکومت قاجار

تا دو قرن پیش، مورخان ایرانی بر پایۀ چه منابعی تاریخ ایران در عهد باستان را می نوشتند؟  273 
2 روایات مورخان یونانی - کتیبه ها و نقش برجسته ها 1 داستان های شاهنامه - روایات مورخان یونانی 

4 خدای نامه ها - داستان های شاهنامه 3 کتیبه ها و نقش برجسته ها - خدای نامه ها 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد آثار مورخان دربارۀ تاریخ ایران در عهد باستان صحیح نیست؟   274 
1 نوشته های آنان، ترکیبی از افسانه و واقعیت بود و همین را نشر می دادند.

2 مورخان ایرانی بر پایۀ ترجمۀ خدای نامه های متعلق به دوران ساسانی تاریخ را می نوشتند. 

3 مورخان ایرانی بر پایۀ شاهنامۀ فردوسی تاریخ ایران باستان را می نوشتند. 

4 آگاهی مورخان ایرانی از ایران عهد باستان بر پایۀ داستان های اوستا بود. 

کدام گزینه، نظر مورخان دربارۀ توالی سلسله های ایرانی را در دو قرن پیش و قبل از افزایش آگاهی ها دربارۀ تاریخ ایران باستان، نشان می دهد؟  275 
2 کیانیان ← پیشدادیان ← ساسانیان ← اشکانیان 1 پیشدادیان ← کیانیان ← اشکانیان ← ساسانیان 

4 ساسانیان ← اشکانیان ← کیانیان ← پیشدادیان 3 اشکانیان ← ساسانیان ← پیشدادیان ← کیانیان 

مطالب مربوط به سلسله های پیشدادیان و کیانیان ............... بود و دربارۀ اشکانیان مطالب ............... بود.   276 
2 آمیخته با افسانه های کهن - بسیار کم و محدود 1 بسیار کم - آمیخته با افسانه های کهن 

4 بسیار قابل توجه - بسیار کم و محدود 3 بسیار کم و محدود - بسیار قابل توجه  

تاریخ بسیاری از اقوام و جوامع کهن من جمله ایران با ............... آغاز می شود.   277 
4 تشکیل یک دولت متمرکز  3 نخستین انسان  2 شهرنشینی   1 افسانه و اسطوره 

مورخان، پارسه یا پرسه پلیس را به ............... نسبت می دادند و به آن ............... می گفتند.   278 
4 جمشید - تخت سلیمان  3 حضرت سلیمان - تخت جمشید   2 جمشید - تخت جمشید  1 حضرت سلیمان - تخت سلیمان 

کدام مورد بیانگر عمدۀ نظر مورخان دربارۀ افسانه است؟  279 
1 افسانه براساس واقعیت تاریخی ساخته شده، اما با گذشت زمان تغییر کرده و به شکل افسانه و اسطوره درآمده است.

2 افسانه، داستان یا سرگذشت خیالی و غیرواقعی به منظور تفنن و سرگرمی مردم است.

3 افسانه بر اساس واقعیت تاریخی ساخته شده که با گذشت زمان تغییر نکرده، ولی به شکل افسانه و اسطوره درآمده است.

4 افسانه، داستان یا سرگذشت خیالی و غیرواقعی به منظور تفنن و سرگرمی مردم نیست.

مورخان، پاسارگاد را به ............... منسوب می کردند و آرامگاه سلسلۀ هخامنشی را ............... می شمردند.   280 
2 کورش - پایتخت هخامنشیان  1 کورش - قبر مادر حضرت سلیمان  

4 حضرت سلیمان - پایتخت هخامنشیان  3 حضرت سلیمان - قبر مادر حضرت سلیمان  

مورخان به کدام دلیل، جمشید را پادشاه اول ایران می دانستند؟  281 
2 جایگزینی افسانه ها با واقعیت تاریخی 1 نبود اطالعات کافی و رمزگشایی نکردن اطالعات موجود  

4 مطالب نوشته شده در کتاب اوستا  3 استناد به منابع و کتب باقی ماندۀ اشکانی 
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کدام مورد نقش  بسزایی در توجه و گرایش محققان به تاریخ ایران در عهد باستان داشت؟  282 
2 کنجکاوی باستان شناسان دربارۀ تاریخ عهد باستان در ایران  1 توجه ویژۀ پادشاهان دو قرن پیش به علم تاریخ  

4 آگاهی های تازه در نتیجۀ خوانده شدن خط های باستانی  3 عدم وجود اطالعات کافی دربارۀ وقایع تاریخی 

در کدام گزینه دلیل عالقۀ اروپاییان برای مسافرت و شناخت تاریخ و فرهنگ ایران بیان شده است؟  283 
1 جمع آوری منابع و تصاویر از آثار دست اول و غیرنوشتاری تاریخی ایران 

2 داشتن اطالعات قابل توجه براساس کتب هرودت و مورخان یونانی و رومی دیگر 

3 تمایل پادشاهان اروپایی برای آغاز استعمار در ایران و تسلط بر این کشور

4 عالقۀ پادشاهان اروپایی برای داشتن سفرنامه های جامع

در دورۀ کدام سلسلۀ ایرانی، عالقۀ اروپاییان برای مسافرت به ایران و شناخت تاریخ و فرهنگشان، دوچندان شد؟  284 
4 افشاریه 3 پهلوی  2 صفویه  1 قاجاریه 

به کدام دلیل، زمینه برای انجام کاوش های باستان شناسی در ایران در دورۀ قاجار فراهم آمد؟  285 
1 گرفتن اجازۀ حفاری و امتیاز انحصاری کاوش های باستانی توسط دولت فرانسه

2 گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا 

3 عالقۀ شدید پادشاهان قاجار به تاریخ دوران باستان ایران 

4 پرورش یافتن باستان شناسان زبدۀ ایرانی 

کدام یک از عبارت های زیر دربارۀ کاوش های باستان شناسی در ایران صحیح است؟  286 
الف( انگلستان امتیاز انحصاری کاوش های باستانی در ایران را از حکومت قاجاریه گرفت.

ب( نخستین کتیبۀ ترجمه شده از خط میخی، کتیبۀ داریوش در نقش رستم است.
پ( سر هنری راولینسون نخستین کسی بود که موفق به خواندن خط میخی شد.

ت( کاوشگران در نخستین اقدام خود به حفاری در شهر شوش پرداختند.
4 پ - ت 3 الف - ب  2 ب - ت   1 الف - پ 

کدام مناطق باستانی در دورۀ قاجاریه مورد توجه کاوشگران و باستان شناسان اروپایی بود؟  287 
2 تخت جمشید، نقش رستم و بیستون  1 تخت جمشید، پاسارگاد و شوش   

4 بیستون، نقش رستم و تخت جمشید  3 پاسارگاد، نقش رستم و شوش   

کدام یک از گزینه های زیر، در مورد خوانده شدن خط میخی در ایران دورۀ قاجاریه، صحیح نیست؟  288 
1 در زمان محمدشاه قاجار، خط میخی توسط سر هنری راولینسون خوانده شد. 

2 اولین اثر تاریخی خوانده شده، سنگ نوشتۀ داریوش هخامنشی در بیستون بود. 

3 دولت انگلیس اجازۀ حفاری و سپس امتیاز انحصاری کاوش های باستانی در سرتاسر ایران را به دست آورد. 

4 شوش اولین محوطۀ باستانی بود که توسط فرانسویان کاوش شد. 

کدام مورد نخستین کتیبه  به خط میخی است که ترجمه شد؟  289 
2 سنگ نوشتۀ داریوش هخامنشی در بیستون 1 کتیبۀ شاپور اول در کعبۀ زرتشت  

4 کتیبه های موجود در نقس رستم  3 منشور کورش هخامنشی  

کدام منطقه، اولین محوطۀ باستانی است که توسط باستان شناسان مورد کاوش قرار گرفت؟  290 
4 شوش 3 طاق بستان   2 پاسارگاد  1 تخت جمشید  

کدام یک از گزینه های زیر از نتایج کاوش های باستان شناسی نیست؟  291 
1 بخشی از آثار کشف شده در کاوش ها به موزه های اروپا و آمریکا انتقال یافت. 

2 شناخت بیشتر و بهتر سلسله های پادشاهی مادی تا ساسانیان صورت گرفت.

3 امکان تشخیص تاریخ واقعی از افسانه توسط کاوشگران از بین رفت.

4 تقسیم بندی جدیدی از تاریخ ایران در دورۀ باستان توسط مورخان ارائه شد.

شکل های زیر به ترتیب مربوط به کدام منابع تحقیق تاریخ ایران هستند؟  292 

 
)ب()الف(

2 الف ← دست دوم: غیرنوشتاری - ب ← دست دوم: نوشتاری  1 الف ← دست اول: غیرنوشتاری - ب ← دست اول: نوشتاری 

4 الف ← دست اول: نوشتاری - ب ← دست دوم: نوشتاری 3 الف ← دست اول: غیرنوشتاری - ب ← دست دوم: نوشتاری  
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اگر هرم روبه رو، هرم اجتماعی دورۀ ساسانی باشد، اطالعات مربوط به زنان کدام طبقه بیشتر است؟   557 
4 ب - پ  3 ب   2 الف - پ  1 الف 

به ترتیب کدام عبارت ها دربارۀ موقعیت زنان در کتاب اوستا منسوب به زرتشت و تألیف شده توسط موبدان است؟  558 
1 موقعیت زنان به دلیل مادر بودن باالتر از مردان است. - هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.

2 تفاوت چندانی میان مرد و زن وجود ندارد. - موقعیت اجتماعی زن پایین تر از مرد قرار دارد.

3 هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. - موقعیت زنان به دلیل مادر بودن باالتر از مردان است.

4 موقعیت اجتماعی زن پایین تر از مرد قرار دارد. - تفاوت چندانی میان مرد و زن وجود ندارد.

در آیین زرتشتی ............... و ............... به عنوان دو خصلت زن خوب برشمرده شده است.   559 
1 احترام به همسر - عفت 

2 پارسایی - احترام به همسر 

3 مادر - کدبانوی خانه بودن 

4 پارسایی - عفت 

کدام یک از منابع دست اول زمان هخامنشیان، نشان دهندۀ حقوق برابر زن و مرد در قبال کار کردن است؟   560 
2 منشور کورش  1 قسمتی از اوستا   

4 خدای نامه ها  3 لوح های گلی   

چند مورد از عبارت های زیر از جمله مطالب و گزارش هایی دربارۀ زنان است که در آثار و متون دینی و حقوقی مربوط به دورۀ ساسانی و قرون   561 
نخستین اسالمی، وجود دارد؟

پ( اجازۀ فعالیت اقتصادی ب( داشتن حق مالکیت  الف( حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان  
ج( اقامۀ دعوا در دادگاه برای دریافت حق خود ث( شراکت در اموال همسر  ت( امکان کسب درآمد  

4 شش 3 پنج  2 چهار   1 سه  

همۀ گزینه های زیر از حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در دوران ساسانی است، به جز:  562 

2 کسب درآمد  1 حق مالکیت و فعالیت اقتصادی   

4 اقامۀ دعوا در دادگاه برای دریافت حق 3 مشارکت در اموال پدر   

به ترتیب جشن های باستانی ایران با چه چیزی پیوند تنگاتنگی داشتند و ویژگی برجستۀ آن ها چه بود؟   563 
2 باورهای دینی و زندگی سیاسی - عبادت و شکرگزاری خداوند  1 رفاه طلبی - ستایش شاه   

4 رفاه طلبی - عبادت و شکرگزاری خداوند  3 باورهای دینی و زندگی سیاسی - ستایش شاه  

کدام یک از موارد زیر، جزء جشن های مشهور ایران باستان محسوب می شود؟  564 
ث( سده ت( تیرگان   پ( نوروز  ب( سپندارمذگان  الف( گاهنبارها 

4 الف - ت - ث  3 پ - ت - ث  2 الف - پ - ث   1 الف - ب - پ 

هر یک از عبارت های زیر به ترتیب مربوط به کدام جشن های باستانی ایران است؟   565 
- شش جشن که به شکرانۀ آفریده شدن عناصر اصلی خلقت برگزار می شد. 

- از کهن ترین جشن های ایرانی که به جمشید، نخستین پادشان افسانه ای ایران، نسبت داده می شود.
4 گاهنبارها - نوروز  3 سده - مهرگان   2 مهرگان - سده   1 نوروز - گاهنبارها  

جشن نوروز به کدام  یک از پادشاهان افسانه ای ایران نسبت داده  شده است؟  566 
4 جمشید 3  تهمورث   2 کیومرث   1 کورش بزرگ 

برگزاری جشن های باستانی تأثیر بسزایی در ............... در طول تاریخ داشته و عامل موثری در ............... آنان بوده است.   567 
1 توسعۀ دین زرتشت - افزایش نفوذ موبدان 

2 اتحاد و انسجام ایرانیان - تقویت هویت جمعی 

3 شادی و تفریح - رضایت مردم از پادشاهان 

4 معاشرت مردم با یکدیگر - تقویت هویت جمعی 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد مراسم سوگواری در ایران باستان صحیح نیست؟  568 

1 در مراسم سوگواری درگذشتگان، ضمن خواندن دعا، نیکی های شخص ازدنیارفته را یادآوری می کردند. 

2 ایرانیان در برخی از جشن ها، مراسم ویژه ای برای آرامش روح درگذشتگان انجام می دادند. 

3 در مراسم سوگواری درگذشتگان آداب و رسوم ویژه ای داشتند. 

4 برای آرامش ارواح درگذشتگان در شش وقت معین سال مراسم سوگواری برگزار می کردند. 

)خارج از کشور 1400( در دورۀ اشکانی از نیروی کار اسیران جنگی در کدام زمینه ها استفاده می شد؟   569 
1 فعالیت های عمرانی، تولیدات کارگاهی، راه سازی، گله داری و خدمات خانگی

2 فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات خانگی

3 معادن شاهی، فعالیت های کشاورزی و دامداری، انجام خدمات عمومی و عام المنفعه

4 انجام خدمات عمومی و عام المنفعه، راه سازی، تولیدات کارگاهی، کار در معادن شاهی
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تاریـــــــخ
تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفای نخستینیازدهم  درس پنجم

خلفای نخستین

پس از رحلت پیامبر، طی سقیفۀ بنی ساعده، ابوبکر به عنوان خلیفه شناخته شد و زمام امور را به دست گرفت. سپس عمر، عثمان، حضرت علی )ع( 
و امام حسن به امر خالفت نایل شدند.

سقیفه و خالفت 
ابوبکر

 حضرت علی )ع( و بنی هاشم مشغول برگزاری مراسم تدفین پیامبر بودند.
 گروهی از انصار در مکانی به نام سقیفۀ بنی ساعده جمع شدند تا برای جانشینی پیامبر تصمیم بگیرند.

 از گروه مهاجران ابوبکر و عمر و ابوعبیده جّراح خود را به این گروه رساندند. 
 ابتدا عمر و ابوعبیده سپس تعدادی از انصار در سقیفه با ابوبکر به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر بیعت کردند.

 مخالفان ابوبکر

 گروه مرتدان  از قبایل عربستان که در سال های پایانی زندگی پیامبر اسالم آوردند و با تعالیم اسالم 
آشنایی نداشتند.

 افرادی که در روزهای پایانی زندگانی پیامبر ادعای پیامبری کردند.
 گروهی که ابوبکر را به عنوان خلیفه قبول نداشتند و به طور آشکار از حضرت علی )ع( حمایت می کردند. 

 اقدامات ابوبکر
 گردآوری سپاه و شکست مرتدان و پیامبران دروغین و سرکوب شدید معترضان 

 خالفت به مدت اندکی بیش از دو سال 
 طی وصیت نامۀ مکتوبی عمر را به جانشینی خود برگزید. 

خالفت و 
اقدامات عرم

 انتخاب از طریق وصیت نامۀ ابوبکر
 فتوحات مسلمانان در سرزمین های مجاور شبه جزیرۀ عربستان 

 تشکیل دادن شورای شش نفره برای تعیین خلیفۀ بعدی 

خالفت و 
اقدامات عمثان

 انتخاب توسط شورای شش نفره به عنوان خلیفۀ سوم
 برگرداندن حکم بن ابی العاص به مدینه که پیامبر او را به طائف تبعید کرده بود. 

 روی کار آوردن افراد خاندان اموی و باز گذاشتن دست آنان در ادارۀ امور کشور
 اعتراض و انتقاد برخی صحابۀ پیامبر مانند ابوذر غفاری و عمار یاسر به رفتار منصوبان خلیفه

 تبعید انتقادکنندگان تحت تأثیر اطرافیان و مشاوران خود از جمله مروان بن حکم 
 آمدن مردم مناطق مختلف مثل کوفه، بصره و مصر به مدینه برای اعتراض  میانجیگری حضرت علی )ع( میان مردم و خلیفه

 خلیفه با وجود پذیرش خواسته های مردم به آن ها عمل نکرد.  معترضان به خانۀ وی حمله کردند و او را به قتل رساندند. 

خالفت و اقدامات 
امام عیل )ع(

 به اصرار مردم در مدینه خالفت را پذیرفتند.
 مصمم بودن امام در عمل کردن طبق کتاب خدا و سنت پیامبر  خودداری سران قریش از بیعت و دشمنی و مخالفت 

با حضرت علی )ع(
 معاویه پسر ابوسفیان که به بهانۀ خونخواهی عثمان سرکشی می کرد، توسط حضرت علی از حکومت شام برکنار شد.

 طلحه و زبیر از بیعت با امام علی )ع( خارج شدند؛ زیرا امام با تقاضای آن ها برای به دست گرفتن حکومت برخی شهرها 
مخالفت کرده بود.

 اقدامات حضرت علی )ع( برای بازداشتن مخالفان از سرکشی
 نصیحت و کوشش های مسالمت آمیز
 انتقال مرکز خالفت از مدینه به کوفه

 مقابله با دشمنان در سه جنگ جمل، صّفین و نهروان

خالفت و اقدامات 
امام حسن )ع( 

 در سال سوم هجرت در مدینه والدت یافت و در ماجرای مباهلۀ رسول خدا با مسیحیان نجران و در جریان نزول آیۀ تطهیر 
حضور داشت.

 بعد از شهادت حضرت علی )ع( مردم در سراسر کشور اسالمی با ایشان بیعت کردند، به جز مناطق تحت سلطۀ معاویه.

علم و فرهنگ در شبه جزیرۀ عربستان پیش از اسالم

اوضاع اجتماعی و اقتصادی جامعۂ مسلمانان

الف( اوضاع اجتماعی دوران خلفای نخستین:
1. آسیب دیدن اتحاد میان مسلمانان در پی اختالفات بر سر جانشینی پیامبر که از ماجرای سقیفۀ بنی ساعده شروع شد. 

2. ابوبکر و عمر تا حدودی مراقب رعایت عدالت بودند.  از هر دو گروه مهاجر و انصار افرادی را به ِسمت فرماندهی سپاه و حکومت شهرها برمی گزیدند.
3. سیاست های عثمان باعث تشدید اختالفات و اوج گرفتن مجدد تعصبات قبیله ای درون جامعۀ اسالمی شد.

4. تالش های امام علی )ع( در دوران حکومتش برای عمل به تعالیم اسالم و سنت رسول خدا و بازگرداندن برادری و یگانگی دینی با مخالفت 
گروه محدودی روبه رو شد.

5. اقدامات عدالت جویانه امام علی باعث تحمیل سه جنگ بر جامعۀ اسالمی شد  ایجاد رقابت منطقه ای میان شام و عراق که تا سال ها 
طول کشید.
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تاریـــــــخ
ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسالمییازدهم  درس نهم

أتسیس سلسله ها

فعالیت ها و مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در دو قرن نخست و  زمینۀ تأسیس سلسله های ایرانی مسلمان 
تغییر اوضاع سیاسی ایران در قرون سوم و چهارم هجری

مأمون، طاهربن حسین مشهور به ذوالیمینین را به دنبال تشدید جنبش های ضدخالفت  سرآغاز تغییر در اوضاع سیاسی ایران 
در ایران و تغییر در شیوۀ اداره و قلمرو، به حکومت خراسان منصوب کرد. 

پس از طاهر، حکومت خراسان در خاندان او موروثی شد.  نخستین سلسلۀ مسلمان  نخستین سلسلۀ مسلمان ایرانی
ایرانی به نام طاهریان به وجود آمد 

سلسله های مسلمان
ایران

علویان طبرستانزیاریانآل بویهسامانیانصفاریانطاهریان

سلسله های ایرانی در سده های نخستین اسالمی

طاهریان و سامانیان
 ریشه در خاندان های کهن دهقانی خراسان و ماوراءالنهر داشتند.

 هر دو با خالفت روابط مسالمت آمیز داشتند.
 با تأیید خلیفه به امارت رسیدند.

علویان طبرستان
 مؤسس حسن بن زیاد، از سادات علوی بود.

 شیعه مذهب بودند و با خالفت روابط خصومت آمیز داشتند.
 بدون تأیید خلیفه، امارت داشتند.

صفاریان
 مؤسس، یعقوب لیث صفاری، رویگرزاده ای از دهی به نام قرنین در سیستان بود.

 روابط آن ها با خالفت عباسی پرفراز و نشیب بود.
 گاهی با تأیید خلیفه و دوره ای بدون تأیید خلیفه حکومت کردند.

 مرداویج با شکست سپاهیان خلیفه، شهرها و والیات ایران را گرفت و عامالن خلیفه را کشت.زیاریان
 جانشینان وی که قلمروشان به گرگان و طبرستان محدود می شد، نسبت به خلیفه اظهار اطاعت کردند.

آل بویه
 مؤسس  پسران ابوشجاع بویه، علی، حسن و احمد از اهالی دیلم بودند.

 روابط آن ها با خالفت عباسی متفاوت بود. آن ها بغداد را تسخیر کردند اما خالفت را از بین نبردند و وانمود می کردند 
که تابع خلیفه هستند.

 آثار و پیامدهای حکومت طاهر ذوالیمینین و یعقوب لیث صفاری و نیز امیران سلسله های سامانی و آل بویه بیشتر از سایر سلسله ها بود.

پیامد سیاسی - اجتماعی ظهور حکومت های ایرانی:
1. مهم ترین پیامد  کاهش و زوال تدریجی سلطۀ سیاسی - نظامی خلفای عباسی بر ایران / 2. برقراری آرامش نسبی و کاهش شدت 

آشوب ها و جنبش های سیاسی، اجتماعی و مذهبی

پیامد اقتصادی ظهور 
حکومت های ایراین

 رونق مناسب اقتصادی در دوران حکومت های طاهریان، سامانیان و آل بویه
 رشد کشاورزی و تجارت و صنعت  گسترش شهر و شهرنشینی در قلمرو آل بویه

 عوامل رونق اقتصادی و رشد شهرنشینی 
در زمان سامانیان و آل بویه

 برقرار شدن آرامش و امنیت نسبی
 قرار گرفتن زمام کارها به دست امیران عالقه مند به عمران و آبادانی

 استقرار نظام دیوانی منظم و منسجم

 پیامد مذهبی

 شتاب گرفتن روند اسالم پذیری و مسلمان شدن بیشتر مردم ایران 
 امیران سلسله های علویان طبرستان و آل بویه پیرو مذهب شیعه بودند و به گسترش آن در ایران کمک کردند. 
 برگزاری مراسم شیعی و گسترش سنت زیارت و مرمت و بازسازی حرم امامان شیعه از اقدامات دورۀ 

آل بویه است.

فرهنگ، علم و هنر

با ورود اسالم به ایران  عربی، زبان حکومت و دین شد. زبان فارسی دری همچنان در میان عامۀ مردم در بیشتر سرزمین های ایرانی رواج 
داشت. بسیاری از اعراب مهاجر به ایران جذب زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شدند. یعقوب لیث شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق می کرد.

 سرآغاز توجه و حمایت رسمی از زبان و ادب فارسی  تأسیس حکومت های ایرانی در قرن سوم هجری
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 اوج زبان و ادب فارسی در عصر سامانیان 
 حمایت از شاعران فارسی گو 

 رودکی  پدر شعر فارسی  مورد حمایت دربار سامانی بود. 
 فردوسی  اواخر دورۀ سامانی شروع به سرودن شاهنامه کرد

که در نهایت آن را به محمود غزنوی تقدیم کرد.
در دورۀ سامانی  زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین در کنار زبان عربی قرار گرفت. 

 تألیف و ترجمۀ چندین اثر علمی و
دینی به زبان فارسی در دورۀ سامانی

 ترجمه و تلخیص طبری با عنوان تاریخ بلعمی
 ترجمۀ تفسیر طبری بر قرآن

 نگارش اولین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی  حدودالعالم من المشرق الی المغرب

تاریـــــــخ
ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهییازدهم  درس دهم

در این درس با تحوالت مربوط به سه حکومت غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی و نیز اوضاع ایران آشنا می شوید.

سلسلۂ 
غــزنــویــان

 مسلمان شدن شماری از مشرکان و راه یافتن به قلمرو اسالمی در جریان لشکرکشی های مسلمانان به ماوراءالنهر و سرزمین های 
آن سوی رود سیحون در سده های نخست هجری

 به علت داشتن استعداد در امور نظامی  به خدمت دربار عباسیان و امیران مسلمان در قلمرو خالفت درآمدند.
 َالپتگین از افراد ترک، به مقام سپهساالری در دربار سامانیان رسید.

 َالپتگین، زمینۀ ایجاد حکومتی محلی را در شهر غزنه )غزنی / غزنین( در کوهستان های نواحی شرقی افغانستان کنونی که مرز شرقی 
سرزمین های اسالمی با هند غیرمسلمان بود، ایجاد کرد.

 در زمان ضعف سامانیان  محمود، فرزند سبکتگین در شهر غزنه حکومتی مستقل تأسیس کرد.  سلسلۀ غزنویان
 محمود غزنوی در پی کسب حمایت خلیفۀ عباسی بود.

 محمود، اقدامات خود را در پوشش جهاد در راه خدا و به بهانۀ مبارزه با مخالفان عباسی انجام می داد.  حمله به ری تحت 
آل بویه حاکمیت 

 قتل مردم شهر به بهانۀ اسماعیلی بودن  حمله به ری
 به آتش کشیدن کتابخانۀ ری، به بهانۀ وجود کتاب های فلسفی

 از حوادث مهم دوران محمود غزنوی 
 لشکرکشی پی در پی محمود به هند 

 بهانه: جهاد در راه خدا
 هدف: دستیابی بر ثروت فراوان هند

 نتیجه: راه یابی دین اسالم و زبان فارسی به شبه قارۀ هند 
 جانشینان محمود  ستیز پسران وی، مسعود و محمد  بر تخت نشستن مسعود 

 درگیری های داخلی دالیل غافل ماندن مسعود از وضعیت مردم 
 لشکرکشی های پیاپی 

از  باقی ماندن حکومت آنان  پایان سلطۀ غزنویان بر خراسان    نبرد دندانقان  میان مسعود غزنوی و سلجوقیان  
تا اواخر قرن ششم ایران و شمال غربی هند  سرحدات شرقی 

سلسلۂ 
سلجوقیان

 طایفه ای از ترکان که نخست در ماوراءالنهر سپس در خراسان مستقر شدند. 
 طغرل سلجوقی  نیشابور را مرکز حکومت خود قرار داد.
 تصرف بغداد و خارج کردن خلیفۀ عباسی از تسلط آل بویه

 عکس العمل خلیفه به تصرف بغداد توسط طغرل سلجوقی
 خلیفه حکومت عراق و ایران را به او بخشید. 

 دستور داد به نام او خطبه خواندند و به نام او سکه زدند.
 خلیفه، لقب سلطان رکن الدوله را به طغرل داد.

 نبرد مالزگرد
 شکست سپاهیان روم شرقی از آلب ارسالن، جانشین طغرل و اسیر شدن امپراتور روم شرقی 

 اضافه شدن آسیای صغیر به متصرفات سلجوقی  وسیع ترین قلمرو ایران در دوران اسالمی
 مهاجرت قبایل ترک به آن منطقه و تغییر وضعیت سیاسی و فرهنگی این ناحیه

 دورۀ ملکشاه پادشاه سلجوقی  اوج قدرت سلسلۀ سلجوقی  بیشتر خاندان ها یا از بین رفتند و یا به اطاعت سلطان درآمدند.

 عوامل ضعف سلجوقیان

 اختالفات فراوان بر سر جانشینی پس از مرگ خواجه نظام الملک و ملکشاه 
 هجوم اقوام مهاجم قراختائیان و غزها  از بین رفتن ماوراءالنهر

 تقسیم شدن قلمرو سلجوقی بین امیران مختلف 
 مبارزات اسماعیلیان در ایران 

 قدرت گرفتن اتابکان در نواحی زیر سلطۀ سلجوقیان 
 انقراض سلجوقیان  پیروزی تکش خوارزمشاه بر آخرین سلطان سلجوقی 
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دورانیکسالۀاستبدادصغیرمربوطبهمحمدعلیشاهاست.

پایانحکومتاستبدادی پناهندهشدنمحمدعلیشاهبهسفارتروسیه فتحتهرانتوسطهوادارانمشروطه

دورۀ دوم مرشوطه 

بافتحتهرانآغازشد.
اختالفهایشدیدبینطرفدارانمشروطهویژگیها

مداخلۀآشکاروسلطهگرانۀروسوانگلیسدرسرنوشتایران
بهسلطنترساندناحمدشاه خلعمحمدعلیشاهازسلطنت تشکیلمجلسیفوقالعادهپسازفتحتهران

خواستاراخراجافرادتندرو خشممشروطهخواهانتبریز بهقدرترسیدندوبارۀجمعیازمستبدانومرتجعان
ازمجلسبودند.

عدممحاکمۀمحمدعلیشاه-پرداختحقوقسالیانهبهمحمدعلیشاه-فرستادنویبهادسادرروسیه

اعدامشیخفضلاهللنوری
ازفجیعتریناقداماتمشروطهخواهان-انتقاماستعمارگرانازروحانیت

عدمپذیرشپناهندهشدنبهسفارتروسیهیاموردحفاظتقرارگرفتنتوسطسربازانروسی
یپرمخانارمنیمأموردستگیریآیتاهللشیخفضلاهللنوریبود.

چالشاصلی:اختالفنظربرسردینوسیاست

تاریـــــــــــخ
جنگ جهانی اول و ایراندوازدهم  درس ششم

مهمترینتحوالتتاریخجهانمتأثرازانقالبکبیرفرانسهوانقالبصنعتیعبارتبوداز:1.تداوموگسترشرقابتهایاستعماری2.رشد
اندیشۀملیگرایی)ناسیونالیسم(وظهورقدرتهایجدید

تشکیل اتحاد و اتفاق سه گانه 

مقابلهباتهدیدهایخارجیبهویژهفرانسه

دالیلآلمانبرایایجاداتحاد

دالیلفرانسهبرایایجاداتحاد

پیشبردسیاستهایتوسعهطلبانهدراروپاوفراسویدریاها

اتحادمثلثیامتحدین:آلمان،اتریش،مجارستان،ایتالیا

خروجازانزوایسیاسی

پایاندادنبهبرتریجوییآلمان

اتفاقاتمثلثیامتفقین:فرانسه،انگلستان،روسیه

نتایجاتحادواتفاقسهگانه:1.پیدایشتوازنقدرتجدیددراروپا2.تشدیدرقابتودشمنیمیاندوطرف3.بروزجنگجهانیاول
مهمتریندالیلجنگجهانیاول:1.اختالفاتمرزیودشمنیشدیدآلمانوفرانسه2.مسابقۀتسلیحاتی3.رقابـتبـرسـرمسـتعمرات

4.اقدامبرایتوسعۀنفوذودخالتدرمنطقۀشبهجزیرۀبالکان

قتلولیعهداتریشوهمسرش
درگیریکشورهایاعالنجنگاتریشبهصربستانتوسطیکصربملیگرا

آغازجنگجهانیاولمتحدینومتفقین

ایتالیادرمیانۀجنگازاتحادمثلثجداشدوبهاتفاقمثلثپیوست.
درجبهۀشرقیبهسرعتبسیجشدندوازسقوطواشغالکشورشانتوسطارتشآلمانجلوگیریکردند. نقشروسیهدرجنگجهانیاول
درجبهۀغربیفرانسویهاباحمایتانگلیسیهاوسایردولتهایمتفقمقاومتکردندوجنگبهحالت نقشفرانسهدرجنگجهانیاول

فرسایشیدرآمد.
انقالب روسیه

ورودروسیهبهجنگهایمختلفدرنقاطمتعددجهان گسترشمستعمراتتوسطپترکبیر
شکلگیریگروههایمختلفتزارها عمیقترشدناختالفاتطبقاتی نتیجۀبهدستآوردنثروتحاصلازبرنامههایاستعماری

اقدامات لنین:
1.ایجاد حکومت کمونیستی:1.خارجکردناراضیکشاورزیازدستمالکانوسپردنبهشورایکشاورزی2.انتقالمالکیتکارخانهها،معادن

وماشینآالتصنعتیازسرمایهدارانبهشورایکارگریهرکارخانه
2.دادن وعدۀ صلح به مردم:1.واگذارکردنمتصرفاتوسیعیبهمتحدان2.بستنقراردادصلحوخارجکردنسربازانروسیازجنگ

3.سرکوبمخالفانداخلیوتأسیسکشور»اتحادجماهیرشوروی«

پایان جنگ جهانی اول
غنایمبین جنگپسازچهارسالپایانیافت. غلبهبرآلمانونیروهایمتحدینباامکاناتوسرمایۀآمریکاییها ورودآمریکا

فاتحانتقسیمشد.



درسنامۀ 
تاریــــخ
دوازدهـم

177

آاثر و پیامدهای 
جنگ جهاین اول 

پیمانصلحورسای

درکاخورسایپاریسمنعقدشد.
مستعمراتآلمانبینمتفقینتقسیمشد.

بخشهاییازآلمانبهفرانسهولهستانواگذارشد.
آلمانهاملزمبهپرداختغرامتشدند.

آلمانهامتحدبهمحدودنگهداشتنتواننظامیخودشدند.
عراق،اردن،فلسطینولبنانوسوریه،ترکیهوعربستانشکلگرفتند. فروپاشیامپراتوریعثمانی

فروپاشیروسیۀتزاریوتشکیلاتحادجماهیرشوروی-فروپاشیامپراتوریهاپسبورگوتشکیلجمهوریاتریش
تغییرهندسۀسیاسیدنیا

تشکیلجامعۀملل
شکلاولیۀسازمانملل

باطراحیفاتحانجنگ،تشکلیباعضویتچهلکشوردرژنوتأسیسشد.
برقراریصلحوامنیتجهانی هدف

کشتهشدن1میلیوننظامیومجروحشدندههامیلیوننفرتلفاتوخسارتهایانسانیواقتصادی
کمبودموادغذاییوشیوعبیماریهایواگیردار-آوارهشدنمیلیونهانفر

ایران در جنگ جهانی اول
ایرانپسازشروعجنگجهانیاولاعالمبیطرفیکرد.

اقداماتضدمتفقینمأمورانوجاسوسانآلمانیدرمناطقمختلفایران دلیلاشغالایرانتوسطروسیهوانگلیس

تهاجمگروهیازافسرانانگلیسیو
مزدورانهندیبهایرانتوسطانگلستان

تشکیلنیرویپلیسجنوب
دربخشهایجنوبیایران

اشغالبخشوسیعیاز
شمالایرانتوسطروسها

عقدقرارداد1915وتقسیمایران
بهدوبخششمالیوجنوبی

اشغالبخشهاییازغربایران
توسطعثمانیهاودرگیریبامتفقین

نزدیکشدنارتش
روسیهبهتهران

مهاجرتنمایندگان
مجلسبهکرمانشاه

فروپاشیدولتموقتشکستعثمانیازمتفقینتأسیسدولتموقتملی

مقاومت ایرانیان در برابر اشغالگران 

رهبر:رئیسعلیدلواری تنگستانودشتستان رهبر:ناصردیوانکازرونی عشایرعربخوزستانکازرون نبردجهاد

آاثر و پیامدهای 
جنگ جهاین اول

سیاستهاواقداماتانگلستانقحطی اصلیترینمقدماتبروزقحطی
علتاصلیکمبودغالت خرید،جمعآوریودپویگستردۀغلۀایرانبرایتأمیننیروهایمتفقیندرجریانجنگ

تزلزلوبیثباتیدولتمرکزی
تعطیلیمجلسشورایملی

تضعیفنظاممشروطه
ایراننیازمنددریافتپولازانگلستانبرایتأمینبخشعمدهایاز انعقادقرارداد1919 یکیازعللمهمسقوطدولتوثوقالدوله
لغوقراردادوسقوطدولت نافرمانیبرخیازسرانایالتوشورشهایمختلفدرگوشهوکنارمملکت مخارجروزمرۀخودبود.

وثوقالدوله

یادداشت
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بخش صنعت و معدن
 صنعت  مجموعه فعالیت هایی که به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف اولیه و تبدیل آن ها به محصوالت جدید منجر می شود:

1. دستی 2. ماشین در کارگاه 3. ماشین در منزل

صنایع در ایران 
 دستی  با استفاده از مواد اولیۀ بومی و به کارگیری ابزار و وسایل دستی  تجلی ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر 

 مهم ترین محصول: فرش دستبافت 
 ماشینی  نفت و گاز / پتروشیمی / فلزات اساسی / خودروسازی / ماشین سازی / صنایع شیمیایی / صنایع غذایی

 صنایع فلزات اساسی  بخش زیادی از صادرات غیرنفتی کشور: فوالد / آلومینیوم / مس / سرب
 صنایع پتروشیمی  بعد از نفت و گاز، بزرگ ترین بخش صنعتی کشور  انواع الستیک / پالستیک / شوینده / چسب / کود / 

رنگ / الیاف مصنوعی و ...
صنایع

یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور / ایران خودرو / پارس خودرو )سایپا(خودروسازی
طراحی و تولید تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلح / تحقیق و توسعه / تولید و تجهیزات نظامی، تأسیسات و کارخانجاتدفاعی

معدن
 ایران یکی از کهن ترین تمدن های جهان در کشف معدن  نفت، گاز، بوکسیت، مس، روی، سرب، سنگ آهن و ...

 از بخش های مهم اشتغال  کرمان - یزد - اصفهان )بیشترین شاغالن بخش معدن کشور(
 عدم تعادل در پراکندگی قطب های صنعتی در سطح کشور  عدم توجه کامل به توان و ظرفیت های محلی ایران 

خدمات
فعالیت های مالی، مدیریتی، بهداشتی، آموزشی، انتظامی، اطالعاتی، گردشگری، تجارت و بازرگانی که به طور غیرمستقیم در بهبود کیفیت و کمیت 

تولیدات کشور مؤثرند.
 عرضۀ خدمات در کشورها: بخش دولتی  بسیاری از امکانات خدماتی در ایران از طریق سرمایه گذاری دولتی است. / بخش خصوصی

خدمات
آموزش و پرورشتجارت و بازرگانیگردشگریحمل ونقل

 حمل ونقل
 دسترسی به راه همواره مورد نظر انسان بوده است.  رگ حیاتی جامعه: راه های هوایی / راه های زمینی / راه های ریلی / راه های دریایی

زیربنای توسعۀ اقتصادی  سیستم حمل ونقل و ارتباطات مناسب

 آموزش و پرورش
مهم ترین نظام هر جامعه / رسالت این نهاد: افزایش سطح آگاهی و نگرش افراد در جامعه  تربیت افراد کارآمد و متخصص در بخش 

کشاورزی و  صنعت، خدمات 

 تجارت و بازرگانی
ساده ترین شکل تجارت انسان  مبادالت کاال به کاال / تجارت  از راه های مهم تولید ثروت برای هر کشور

به دلیل موقعیت استراتژیکی ویژه و وجود جاده های ابریشم و راه ادویه  ایران از قدیمی ترین کشورها در تجارت است 

انجام امور تجاری

گذشته  بازار - مؤسسات خرده فروشی و عمده فروشی

حال  تجارت الکترونیک  استفادۀ گسترده از اینترنت  امکان خرید و فروش سریع 

 گردشگری
گردشگری  شغل پردرآمد، کم هزینه و پاک / ایجاد اشتغال، توسعه و رونق اقتصادی و ارتباطات جهانی سازنده برای کشور میزبان

جاذبه های گردشگری ایران

1. وجود مراکز ارزشمند دینی و مذهبی و اماکن مقدس
2. پیکره بندی طبیعی ایران، برخورداری از موقعیت دریایی و خشکی، وجود کوه های بلند و ...  ایجاد زمین گردی 

)ژئوتوریسم( به دلیل بیابان های شگفت انگیز
3. تنوع زیستی ایران: زیست بوم های گوناگون گیاهی و جانوری

4. تنوع قومی و فرهنگی کشور  مجموعه ای از آیین ها و لباس ها، خوراکی ها، آهنگ ها، مراسم و گویش های محلی
5. وجود بیش از 160 نوع صنایع دستی و ...

 سازمان جهانی گردشگری ایران را در رتبۀ پنجم از نظر جاذبه های طبیعی و رتبۀ دهم از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی جهان قرار داده است.
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 ناحیۀ ساحلی محل تالقی زیست بوم خشکی و دریا است. 

راهکارهای حفاظت از نواحی ساحیل

 حفاظت از سواحل در مقابل باال آمدن آب و کاهش انرژی امواج  نصب و احداث حفاظ های عمودی، 
موج شکن و دیوارءه دریایی 

 حفاظت از تپه های ماسه ای 
 تثبیت ماسه از طریق کشت گیاهان سازگار با محیط روی ماسه ها 

 انتقال ماسه ها از نواحی دیگر به ساحل 
 ایجاد تپه های ماسه ای مصنوعی 

 تدوین مقررات و قوانین  پاک سازی سواحل از انواع آلودگی
 نظارت بر فعالیت های گردشگران

 زهکشی اراضی ساحلی )خارج کردن آب از آن ها( 

نواحی کوهستانی

10 درصد مردم جهان در نواحی کوهستانی زندگی می کنند. / دامنه های کوه های آلپ دارای بیشترین تراکم جمعیت در نواحی کوهستانی جهان است.

کوهستان

قابلیتها

 تنوع زیستی و تنوع فرهنگ های بومی 
 دامنه های مناسب برای پرورش دام و رمه گردانی 

 تأمین منابع آب شیرین  رودها و چشمه ها 
 معادن

 جاذبه های گردشگری: چشم اندازهای زیبا / هوای تمیز و معتدل / امکان کوه نوردی و ورزش های زمستانی / چشمه های آب گرم 

محدودیتها
 شرایط سخت طبیعی مانند سرمای شدید در شب ها، کاهش اکسیژن و مشکالت تنفسی

 مشکل بودن حمل و نقل و احداث راه ها، خطرات برف و یخبندان 
 منطبق بودن اغلب نواحی کوهستانی جوان بر گسل های فعال  خطر زمین لرزه - آ تش فشان های فعال - لغزش  دامنه ها 

 شیب زمین و محدودیت خاک  شکل خانه  سازی و فعالیت های کشاورزی

راهکارهای حفاظت از محیط کوهستاین

 کشت گیاهان بر روی دامنه ها برای جلوگیری از فرسایش خاک 
 حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش 

 ایجاد حوضچه های ذخیره و جمع آوری آب و جلوگیری از هدر رفتن آب 
 پاک سازی کوهستان ها از آلودگی ها 

 تدوین قوانین و مقررات برای فعالیت  های گردشگری
 افزایش آگاهی عمومی در زمینۀ مراقبت از محیط کوهستان 

 جغرافیا
نواحی فرهنگییازدهم درس ششم

ناحیۀ فرهنگی  بخشی از سطح زمین که فرهنگ ویژه ای در ناحیه ای غالب است و به سبب آن از سایر نواحی جدا می شود.

از مهم ترین شاخص های فرهنگی است و برای افرادی که در آن تکلم می کنند، هویت مشترکی به وجود می آورد. 

زبان  نظامی است که در آن معنی الفاظ را فقط گروه خاصی که در آن مشترک هستند درک می کنند و برای گروه دیگر معنا ندارد.

عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ  راه انتقال اطالعات و تجربه ها و ارزش ها و آداب و رسوم به دیگران و نسل بعدی است.

نمایش پراکندگی همۀ زبان ها روی نقشه، کار دشواری است. 

زبان

خانوادءه زبانی: گروهی از زبان ها که یک ریشۀ اصلی دارند، شامل: خانوادءه هند و اروپایی / خانوادءه چینی - تبتی / خانوادءه آفرو - آسیایی )سامیایی - حامی(

خانوادۀ هند و ارواپیی 

 بزرگ ترین و گسترده  ترین گروه زبانی دنیا  گسترده در چندین قاره
 زبان ایرانی از زیرشاخه های آن است. 

 مهم  ترین و پرگویش ترین زبان های ایرانی که ریشۀ باستانی مشترک دارند  طبری - بلوچی - فارسی - پشتو - 
تاجیکی - لری - کردی - گیلکی - تالشی 

خانوادۀ چیین - تبیت 
 دومین خانوادءه بزرگ زبانی از نظر تعداد سخنگو 

 در میان مردم زردپوست ناحیۀ آسیای شرقی رواج دارد. 
 معروف ترین و پرسخنگوترین شاخۀ این زبان  ماندارین چینی 
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 2754 در کدام یک از گزینه های زیر، »نواحی بارشی ایران، میانگین بارش ساالنءه یکسان« دارند؟
4 خزر غربی و خزر شرقی  3 خراسان شمالی و داخلی   2 کردستان، آذربایجان و زاگرس   1 خزر شرقی و کردستان  

 2755 کدام یک  از گزینه های زیر، نادرست است؟ 
1 یکی از بزرگ ترین مساجد جهان در دهلی ساخته شده است. 

2 در کشور سوئیس چهار زبان رسمی انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و سوئیسی وجود دارد. 
3 در نواحی خزر شرقی و کردستان، میانگین بارش ساالنه یکسان است. 

4 ناحیۀ صنعتی رور در آلمان، از مهم ترین نواحی صنعتی جهان است. 

ناحیءه خزر غربی ............... بارش را در فصل پاییز دارد و ناحیءه ............... بیشترین بارش را در فصل زمستان دارد.   2756 
2 بیشترین - داخلی و خزر شرقی  1 بیشترین - آذربایجان و زاگرس   
4 کمترین - داخلی و خزر شرقی  3 کمترین - آذربایجان و زاگرس   

در ...............کانادا خاک............... وجود دارد که حاصلخیزترین نوع خاک است و در شمال این کشور به  علت ............... هوا نوع خاک فرق می کند   2757 

که به آن خاک ............... می گویند. 
2 شمال - کرایوزول - شرجی - چرنوزیوم  1 جنوب - کرایوزول - گرمی - چرنوزیوم  
4 جنو ب - چرنوزیوم - سردی - کرایوزول 3 شمال - چرنوزیوم - گرمی - کرایوزول 

 2758 خاک های نواحی شمالی کانادا چه نام دارد و روی خط استوا، کدام بیوم مشاهده می شود؟
2 چرنوزیوم - جنگل های خزان دار 1 کرایوزول - تایگا   

4 پودزول - ساوان 3 کرایوزول - جنگل های بارانی استوایی 

 2759 کدام گزینه به معیارهای مربوط به »عوامل انسانی« ناحیه بندی اشاره دارد؟
ب( اقوام، زبان و پوشش گیاهی الف( جمعیت، دین و فعالیت های اقتصادی 

ت( پوشش گیاهی، ناهمواری و فعالیت های اقتصادی پ( فرهنگ، فعالیت های سیاسی و نوع خاک 
ث( شیوۀ کشاورزی، زبان و تصمیمات سیاسی حکومت ها

4 الف - ث 3 ب - ث   2 ت - ث   1 ب - پ  

 2760 کدام گزینه، پاسخ صحیح پرسش زیر است؟
»اگر کسی قصد مهاجرت به سوئیس را بکند، به ترتیب باید بر کدام زبان اشراف بیشتر و کمتری داشته باشد؟«

4 ایتالیایی - فرانسه 3 فرانسه - ایتالیایی  2 رمانش - آلمانی  1 آلمانی - رمانش 

 2761 معیارهای انسانی طبق دو معیار ............... و ............... صورت می گیرد. 
4 اقوم - پراکندگی زبانی 3 اقوام - قومیت ها   2 جمعیت - پراکندگی زبانی  1 جمعیت - اقوام  

 2762 کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟ 
2 مبعد بانوی ما، بزرگ ترین معبد هندوهاست.  1 نزدیک به %80 جمعیت هندوستان را مسلمانان تشکیل داده اند.  

4 حدود %2/3 از جمعیت هند را مسیحیان تشکیل داده اند.  3 مسجدجامع پاکستان یکی از بزرگ ترین مساجد جهان است.  

 2763 کدام گزینه صحیح است؟ 
1 ناحیۀ صنعتی چک که بوهمیا نامیده می شود، در نواحی عمدءه صنعتی در اروپا است. 

2 رمانش از زبان های اصلی در سوئیس با بیشترین گوینده در قسمت غرب است. 
3 بلوچ ها هم مرز با زاهدان از پراکندگی نواحی قومیت در افغانستان است. 
4 ناحیه ای در آلمان که به صنایع سنگین اختصاص دارد هامبورگ است. 

 2764 کدام یک از ادیان رایج در هندوستان، کمترین پیروان را دارد؟
4 بودایی 3 سیک  2 مسیحیت  1 اسالم 

 2765 در کشور ............... کلیسای بانوی ما و نواحی صنعتی قارۀ اروپا بیشتر در بخش ............... قرار دارند.
4 هند - شرق اروپا  3 مالزی - جنوب اروپا   2 هند - غرب اروپا   1 مالزی - شمال اروپا  

 2766 در جنوب شرقی افغانستان اقوام ............... و در کشور ............... چهار زبان رسمی وجود دارد و در شمال غرب افغانستان اقوام ............... زندگی 
می کنند. 

2 هزار - سوئیس - پشتون  1 هزاره ها - هندوستان - پشتون   
4 پشتون - سوئیس - هزاره ها 3 پشتون - هندوستان - هزاره ها   

 2767 در غرب افغانستان، کدام اقوام زندگی می کنند؟
4 ازبک ها و ترکمن ها  2 هزاره ها و ترکمن ها  2 تاجیک ها و ترکمن ها   1 پشتون ها و تاجیک ها  

کدام گزینه، با توجه به تصویر زیر، دلیل مناسبی برای وجود »ساختمان های بلندمرتبه« نیست؟  )سراسری 99، با تغییر(  2768 

1 تجارت دریایی و حمل ونقل بین المللی
2 افزایش تقاضا و باال بودن قیمت زمین

3 استقرار مؤسسات حمل ونقل و مراکز درمانی
4 رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری
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پرســـشهای
چهارگزینــهای
جغرافیایازدهم

ژئوپلیتیک درس یازدهم

پرسش های چهار گزینه ای

 3170 جوهر ژئوپلیتیک ............... است. 
4 ملت  3 قدرت   2 سرزمین   1 جمعیت  

 3171 معادل نه چندان صحیح واژۀ ژئوپلیتیک در کدام گزینه آمده است؟
4 تاریخ جغرافیایی 3 جغرافیای سیاسی  2 سیاست جغرافیایی  1 سیاست ترکیب شده 

NGOها که همان ............... هستند و ............... نامیده می شوند، مانند انجمن فعالین حقوق بشر.   3172 
2 سازمان های حکومتی - ناجی  1 سازمان های مردم نهاد - َسَمن  

4 سازمان های مردم نهاد -  ناجی  3 سازمان های حمایتی - سامان   

 3173 همءه موارد از عوامل جغرافیایی مؤثر در قدرت از نظر اندیشمندان ژئوپلیتیک است، به جز:
4 حکومت  3 جمعیت   2 آب و هوا   1 موقعیت جغرافیایی  

نظر اندیشمندان ژئوپلیتیک در مورد قدرت در کدام گزینه صحیح است؟   3174 
2 موجب استقالل و سیاست اند.  1 سبب اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور می شوند.  
4 به قدرت سیاسی می افزایند.  3 موجب تقویت قدرت است.  

 3175 در ارتباط با رابطءه قدرت و جغرافیا به عنوان ارزش  های جغرافیایی، کدام گزینه صحیح نیست؟ 
1 عوامل جغرافیایی نقش مهمی در تولید قدرت دارند. 

2 جمعیت یکی از عوامل مؤثر در قدرت از نظر اندیشمندان ژئوپلیتیک است. 
3 سیاست یکی از عوامل مؤثر در قدرت از نظر اندیشمندان ژئوپلیتیک است. 

4 طبق نظر اندیشمندان ژئوپلیتیک، هر موقعیت جغرافیایی و قدرت، هم منفی هم مثبت است. 

 3176 نظریءه فضای حیاتی ............... در قرن ............... میالدی مطرح شد و او را پدر علم جغرافیا می گویند. 
4 مکیندر - 14 3 مکیندر - 19  2 راتزل - 19  1 راتزل - 15  

 3177 کدام مورد مربوط به نظریءه راتزل نیست؟
1 برای عامل موقعیت جغرافیایی اهمیت قائل بود. 

2 راتزل در نظریه ها خودش از پیش بر موقعیت خشکی )بری( تکیه می کرد.
3 در کشمکش بر سر قدرت دولت های بزرگ پیروز، کشورهای کوچک را ضمیمۀ خاک خود می کند. 

4 موقعیت یک کشور در مجاورت دولت قوی یا ضعیف بر سیاست و قدرت تأثیر دارد. 

 3178 علت رد نظریءه راتزل در کدام مورد زیر گویای این موضوع نیست؟
2 توسعه طلبی کشور ها مثل حملۀ آمریکا به عراق  1 توسعه طلبی کشورها مثل حملۀ عراق به کویت  

4 عدم هماهنگی با توسعۀ حقوق و قوانین بین المللی در قرن بیستم  3 هماهنگی با توسعۀ حقوق و قوانین بین المللی در قرن بیستم  

به اعتقاد مکیندر، بخش عمدۀ خشکی های جهان در سه قارۀ به هم چسبیدۀ ............... ، ............... و ............... قرار دارد که به آن ............... می گویند.   3179 
2 آسیا -  اروپا - اقیانوسیه - جزیرءه جهانی  1 آسیا - اروپا - آفریقا - جزیرءه جهانی  
4 آسیا - اروپا - اقیانوسیه - هالل جهانی  3 آسیا - اروپا - آفریقا - هالل جهانی 

مکیندر معتقد بود بعد از منطقءه قلب زمین یا ............... یک ............... وجود دارد که قدرت دریایی به آن دسترسی دارد و یک ............... که شامل   3180 

قارۀ آ مریکا و اقیانوسیه و آفریقا است. 
2 هارتلند - هالل داخلی - هالل خارجی  1 هارتلند - هالل مرکزی - هالل خارجی  

4 دژ - هالل داخلی - هالل خارجی  3 دژ - هالل خارجی - هالل داخلی  

برخی معتقدند نظریءه ............... یا قدرت خشکی در سیاست های جنگ طلبانءه ............... و هجوم این کشور به کشورهای مجاور و بروز ............... بی تأثیر   3181 

نبوده است. 
2 فضای حیاتی - فرانسه - جنگ جهانی اول و دوم  1 هارتلند - آلمان - جنگ جهانی اول و دوم  
4 فضای حیاتی - آمریکا - جنگ جهانی اول و دوم  3 هارتلند - انگلیس - جنگ جهانی اول و دوم 

 3182 دربارۀ نظریه مکیندر کدام گزینءه زیر صحیح نیست؟
1 بعد از منطقۀ قلب زمین یا هارتلند یک هالل داخلی وجود دارد. 

2 نظریۀ هارتلند یا قدرت خشکی در سیاست های جنگ طلبانۀ آلمان نقش داشته است. 
3 مکیندر در مقاله ای در مورد موضوع تولید قدرت به دریاها توجه نمود. 

4 او معتقد بود بخش عمدءه خشکی های جهان سه قارءه به هم چسبیدءه آسیا، اروپا و آفریقا است. 

 3183 عبارت زیر مربوط به چه کسی است؟
»او یک دریاساالر بود، فضاهای دریایی و اقیانوسی را در شکل گیری قدرت جهانی و کنترل و محاصرۀ قدرت خشکی مؤثر می دانست.« 

4 آلفرد ماهان  3 کوپن   2 مکیندر   1 راتزل  

از شروط پیشنهادی ماهان برای تبدیل یک کشور به قدرت دریایی در کدام گزینه صحیح نیست؟   3184 
4 تعداد کشتی دریایی  3 وضع طبیعی سواحل   2 خط مشی سیاسی و حکومت   1 موقعیت جغرافیایی  
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 دین مسیحیت در زمان قسطنطین رونق بی سابقه ای یافت.    270
بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ »2«: حدود 50 سال پس از قسطنطین، مسیحیت 
دین رسمی امپراتوری روم شد. / گزینه های »3« و »4«: این دو گزینه مربوط 

به پیش از دورۀ قسطنطین هستند.
ایرانی    271 فیلسوفان  به ویژه  مسلمان  فیلسوفان  بر  یونان  فلسفۀ   

مانند فارابی و ابن سینا تأثیر زیادی گذاشته است.
 ایرانیان تا دو قرن پیش و قبل از رمزگشایی و خوانده شدن خط    272

 میخی و آغاز کاوش های باستان شناسی، آگاهی و درک محدودی از تاریخ و 
تمدن باستانی خود داشتند.

 ایرانیان تا دو قرن پیش و قبل از رمزگشایی و خوانده شدن    273
از  محدودی  درک  و  آگاهی  باستان شناسی،  کاوش های  آغاز  و  میخی  خط 
تاریخ و تمدن باستانی خود داشتند. تا آن زمان مورخان ایرانی بر  پایۀ ترجمۀ 
نیز داستان های شاهنامۀ فردوسی،  خدای نامه های متعلق به دوران ساسانی و 

تاریخ ایران در عهد باستان را می نوشتند.
 نوشته های مورخان ایرانی دربارۀ ایران باستان بر پایۀ ترجمۀ    274

خدای نامه های متعلق به دورۀ ساسانی و شاهنامۀ فردوسی بود و نوشته های 
آن ها ترکیبی از واقعیت و افسانه بود. 

 مورخان تا قبل از رمزگشایی و خوانده شدن خط میخی و آغاز    275
کاوش های باستان شناسی، تاریخ عصر باستان را به چهار دوره تقسیم می کردند. 
مطالب مربوط به سلسله های پیشدادیان و کیانیان آمیخته با افسانه های کهن 
بود؛ دربارۀ اشکانیان مطالب، بسیار کم و محدود به بعضی اسامی بود؛ ولی در 

خصوص ساسانیان اطالعات تاریخی قابل توجهی وجود داشت.
 مطالب مربوط به سلسله های پیشدادیان و کیانیان آمیخته با    276

افسانه های کهن بود و دربارۀ اشکانیان مطالب بسیار کم و محدود بود.
 تاریخ بسیاری از اقوام و جوامع کهن از جمله ایران با افسانه و    277

اسطوره آغاز می شود. 
 مورخان، پارسه یا پرسه  پلیس را به جمشید نسبت می دادند و    278

به آن تخت جمشید می گفتند. 
 واژه هایی مانند افسانه، قصه، داستان و اسطوره، گرچه هر یک معنای    279

خاص و ریشۀ لغوی خود را دارند، اما تقریباً همگی به  معنای داستان یا سرگذشت 
خیالی و غیرواقعی به کار می روند. اسطوره شناسان، مورخان و دیگر محققان دربارۀ 
اینکه محتوای افسانه ها به کلی غیرواقعی است یا نه، اتفاق نظر ندارند. بیشتر آنان 
 بر این عقیده هستند که افسانه ها براساس واقعیت های تاریخی ساخته شده اند، اما 

با گذشت زمان تغییر کرده و به شکل افسانه و اسطوره درآمده اند.
 مورخان، پاسارگاد را به حضرت سلیمان منسوب می کردند و    280

آرامگاه سلسلۀ هخامنشی را قبر مادر حضرت سلیمان می شمردند. 
 مورخان به دلیل نبود اطالعات کافی و عدم رمزگشایی مطالب    281

موجود، جمشید را نخستین پادشاه ایران می دانستند. 
و    282 باستانی  خط های  شدن  خوانده  نتیجۀ  در  تازه  آگاهی های   

کاوش های باستان شناسی، نقش بسزایی در توجه و گرایش محققان به تاریخ 
ایران در عهد باستان داشت. 

به    283 برای مسافرت  اروپاییان  و عالقۀ  تمایل   در دورۀ صفویه 
قابل  اخبار و آگاهی های  به واسطۀ  تاریخ و فرهنگ آن،  ما و شناخت  کشور 
توجهی که از کتب هرودت و دیگر مورخان یونانی و رومی دربارۀ سلسله ها و 

پادشاهان ایران در دورۀ باستانی به دست آورده بودند، دوچندان شد. 
به    284 برای مسافرت  اروپاییان  و عالقۀ  تمایل   در دورۀ صفویه 

ایران و شناخت تاریخ و فرهنگ آن، دوچندان شد.
 با گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در دورۀ    285

قاجاریه، زمینه برای انجام کاوش های باستان شناسی در ایران فراهم آمد. 
 در زمان محمدشاه قاجار یک افسر انگلیسی به نام سر هنری    286

راولینسون موفق به خواندن خط میخی شد و سنگ نوشتۀ داریوش هخامنشی در 
بیستون را ترجمه کرد. با خوانده شدن خط میخی، عالقۀ اروپاییان به فعالیت های 

باستان شناسی در ایران بیشتر شد و دولت فرانسه اجازۀ حفاری و سپس امتیاز 
انحصاری کاوش های باستانی را در سرتاسر ایران به دست آورد. پس از آن 
بود که باستان شناسانی از فرانسه به ایران آمدند و در محوطۀ باستانی شوش به 
حفاری و کاوش مشغول شدند. در سال 1306 ش کاوش های باستان شناسی از 

انحصار فرانسویان خارج شد.
 در دورۀ قاجاریه روزبه روز بر تعداد بازدیدکنندگان خارجی از    287

آثار باستانی و مکان های تاریخی به خصوص تخت جمشید، پاسارگاد و شوش 
افزوده می شد. 

 این دولت فرانسه بود که اجازۀ حفاری و سپس امتیاز انحصاری    288
کاوش های باستانی در سرتاسر ایران را به دست آورد. 

 در زمان محمدشاه قاجار، برای اولین بار با ترجمۀ سنگ نوشتۀ    289
داریوش هخامنشی در بیستون، خط میخی رمزگشایی شد. 

 اولین محوطۀ باستانی که توسط باستان شناسان فرانسوی مورد    290
کاوش قرار گرفت، شوش بود. 

امکان    291 انجام شده،  تحقیقات  و  باستان شناسی  کاوش های  با   
تشخیص تاریخ واقعی از افسانه تا حدودی فراهم آمد. 

 شکل »الف« نمونه هایی از آثار دوران باستان است که در زمرۀ    292
منابع دست اول غیرنوشتاری قرار می گیرند و شکل »ب« کتاب تاریخ ایران 
باستان است که چون جزء کتاب های نوشته شده در دویست سال اخیر است، 

در زمرۀ منابع دست دوم نوشتاری است. 
 در تورات، کتاب دینی یهودیان، مطالبی دربارۀ هخامنشیان و    293

به خصوص کورش بزرگ وجود دارد؛ این منبع از منابع نوشتاری دست اول 
)اصلی( محسوب می شود.

رویدادهای    294 دربارۀ  که  است  نوشته هایی  نوشتاری،  منابع   
آن ها  از  می توان  اینکه  یا  و  یافته اند  نگارش  باستان  عهد  در  ایران  تاریخی 

اطالعات و شواهد تاریخی به دست آورد. 
 کتاب تاریخ هرودت در صدر منابع نوشتاری غیرایرانی و کتاب    295

تورات از کتب دینی است که در آن از تاریخ ایران باستان سخن گفته  شده است. 
 ایرانیان برای ثبت وقایع، دبیران مخصوصی داشتند که وظیفۀ    296

آن ها ثبت وقایع و حوادث مهم بود. 
 از دالیل ضعف تاریخ نگاری ایران در عصر باستان، مقبول تر و    297

پسندیده تر بودن سنت شفاهی نسبت به سنت کتابت، عالقه به حفظ سینه به سینۀ 
مطالب و اهمیت ندادن به لزوم ثبت و نگارش تاریخ است. 

 شاید یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری در آن دوره، این باشد    298
است.  بوده  کتابت  سنت  از  پسندیده تر  و  مقبول تر  بسیار  شفاهی،  سنت  که 
عالقه و عادت به حفظ سینه به سینۀ مطالب در طول قرن ها و حتی هزاره ها، 

لزوم ثبت و نگارش آن ها را در درجۀ اهمیت کمتری قرار داده است.
 سنگ نوشته ها و لوح های گلی، مهم ترین منابع نوشتاری ایرانی    299

در دورۀ هخامنشیان است. 
 سنگ نوشتۀ شاپور یکم بازگوکنندۀ شرح جنگ های این پادشاه    300

با رومیان و خدای نامه بازگوکنندۀ تاریخ عمومی سرزمین ایران است. 
به دورۀ    301 یکم و خدای نامه هر دو مربوط   سنگ نوشتۀ شاپور 

ساسانیان هستند. 
 نخستین مورخان مسلمان ایران، طبری و دینوری، با استفاده از    302

ترجمۀ عربی خدای نامه ها به نگارش تاریخ ایران باستان پرداختند. 
از منابع    303 تا دویست سال پیش،   نوشته های طبری و دینوری 

اصلی مطالعه و شناخت تاریخ ایران باستان بود. 
و    304 مقاله ها  کتاب ها،  مختلف  انواع  شامل  دوم  دست  منابع   

پایان نامه های تحصیلی در دویست سال اخیر است. 
 مقبول تر بودن سنت شفاهی نزد ایرانیان، یکی از دالیل ضعف    305

تاریخ نگاری در ایران باستان به شمار می رود.
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شود. در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان 
در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره وری از 
اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است. تصویر صورت 
سؤال نشان می دهد که انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند 
)دهم، درس1( و در نتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود. 

 دید ترکیبی یعنـی مطالعـۀ همه جانبـه و جامـع پدیده ها با تمام 9  2730
)دهم، درس 1( ویژگی های آن در یک مکان  

 تداوم خشکسـالی در سـال های اخیر ← علـت وقوع پدیده ← 9  2731
پاسخ به سؤال چرا؟

پدید آمدن بحران ریزگردها ← داللت بر ماهیت پدیده ← پاسخ به سؤال چه چیز؟
در کشورهای جنوب غربی آسیا ← مکان وقوع پدیده ← پاسخ به سؤال کجا؟

در فصل های مختلف سال ← روند زمانی پدیده ← پاسخ به سؤال چه موقع؟
)دهم، درس 2(  

 محل دقیق هر پدیده یا مکان با توجه به طول و عرض جغرافیایی، 9  2732
موقعیت مطلق یا ریاضی آن محل است. این عبارت که ایران در جنوب منطقۀ 
معتدلۀ نیمکرۀ شمالی و در طول مشخص  شرقی واقع شده، نشان دهندۀ موقعیت 
)دهم، درس 3( نسبی ایران است. 

 برخی از دشت ها حاصل انحالل مواد آهکی و هموار شدن زمین ها 9  2733
 هستند، مانند دشت ارژن در فارس. برخی از دشت ها نیز از دوران زمین شناسی 
بسیار قدیم بر جای مانده اند، اما در روی آن ناهمواری های جدید بر اثر فرسایش 
بادی ایجاد شده است، مثل دشت لوت.  )دهم، درس 4(

 طی دورۀ کواترنر، دوره های یخچالی و بین یخچالی، دوره های 9  2734
)دهم، درس 4( بارانی و خشک به وقوع پیوسته است. 

 کوهستان های مرکزی از اتصال سه نقطۀ کوه جغتای در خراسان 9  2735
رضوی، گردنۀ آوج در استان قزوین و قلۀ کوه بزمان یا خضر زنده در سیستان و 
)دهم، درس 4( بلوچستان تشکیل شده است. 

 در مناطق جنوبی کشور که در عرض های پایین جغرافیایی قرار 9  2736
دارند، زاویۀ تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک به عمود است و به همین دلیل 
در این نواحی، مقدار تابش خورشید بیشتر و هوا گرم تر است، مانند استان های 
)دهم، درس 5( هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان. 

 رودهـای مناطق نسـبتاً خشـک به دلیل فرسـایش کند، بیشـتر 9  2737
)دهم، درس 6( طغیانی هستند 

 سه نوع کانون آبگیر وجود دارد. کانون های اتفاقی عبارت اند از 9  2738
کانون های موقتی که در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم و خشک با باران های 
)دهم، درس 6( کوتاه و اتفاقی شکل گرفته است. 

 معموالً برنامه ریزان برای برنامه ریزی های مختلف اجتماعی، 9  2739
 اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و دفاعی به آینده نگری جمعیتی نیاز دارند. قانون 70، 
)دهم، درس 7( زمان دو برابر شدن جمعیت هر کشور را نشان می دهد.  

 دو مورد »آسانی حمل ونقل« و »برقراری روابط سیاسی مناسب 9  2740
 میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه« نادرست هستند و جزء این عوامل 
)دهم، درس 7( به شمار نمی روند. 

 اشکانیان: قسمت های حکومت هخامنشی در این دوره ادامه یافت.9  2741
ساسانیان: کشور را به 1. سرزمین )ایالت( 2. خوره )استان( 3. تسوگ یا تسوج 
)دهم، درس 8( )شهرستان( 4. رستاک )دهستان( تقسیم می کردند. 

 قدیمی ترین سکونتگاه که در ایران شناخته شده است، سکونتگاه 9  2742
)دهم ،درس 9( عشایری است.  

توصیه 9  2743 کشور،  آبی  منابع  کاهش  مشکل  به  توجه  با  امروزه   
می شود محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به توسعۀ باغداری با روش های نوین 
)دهم، درس 10( آبیاری و متناسب با محیط تغییر یابد. 

جغرافیا پایهٔ یازدمه

جغرافیایی 9  2744 ویژگی های  که  است  زمین  سطح  از  بخشی  ناحیه   
 )طبیعی، اقتصادی و ...( همگون و خاصی دارد؛ به طوری که با بخش های مجاور خود 
توسط  اما  است  جغرافیا  دانش  در  اصلی  مفاهیم  از  گرچه  ناحیه  است.  متفاوت 

اراتوستن مطرح نشده است.
 از تعریف ناحیه دو نتیجه می توان گرفت: 1. ویژگی اصلی هر 9  2745

ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است )وحدت یابی(. 
2. هر ناحیۀ جغرافیایی به درجه  ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های 

پیرامون خود متمایز است.
همگونی  دارای  زمین  سطح  از  بخشی  ناحیه   :»1« گزینۀ  گزینه ها:  سایر  بررسی 
مشخص است. / گزینۀ »2«: هر ناحیه به درجه ای از همگونی رسیده که از سایر 
بخش های پیرامون خود متمایز است. / گزینۀ »3«: در مرکز هر ناحیه همگونی 

عناصر بیشتر از پیرامون است.
 جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی - 9  2746

که در آن ها پدیده ها با هم همگونی و وحدت دارند - تقسیم کرده و سپس مورد 
بهتر و آسان تر مکان های  برای شناخت  این تقسیم بندی ها  مطالعه قرار داده اند. 
مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات دربارۀ این مکان ها صورت می گیرد تا 
 بتوان برای آن ها به طور صحیح برنامه ریزی کرد. وقتی که یک محیط جغرافیایی را 
براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد با 

واحد مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع »ناحیه بندی« کرده ایم.
نادرستی 9  2747  تقسیم بندی پدیده ها براساس معیارهای بومی، عبارت 

این  می کنند.  تقسیم  جغرافیایی  واحدهای  به  را  زمین  سطح  جغرافی دانان  است. 
 تقسیم بندی ها برای شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و 
تحقیقات دربارۀ این مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آن ها به طور صحیح برنامه ریزی 
کرد. وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم 
می کنیم، به طوری که هر واحد با واحد مجاور خود متفاوت باشد، ناحیه بندی کرده ایم. 

 جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی 9  2748
این تقسیم بندی ها برای شناخت  تقسیم کرده، سپس مورد مطالعه قرار داده اند. 
بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات دربارۀ این 

مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آن ها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.
 در ناحیۀ ساحلی فعالیت های مربوط به تجارت و گردشگری به 9  2749

 چشم می خورد. امکان تجارت دریایی موجب به وجود آمدن شهری با نقش  بندری 
در کنار دریا شده است. سایر گزینه ها مربوط به نواحی مرطوب است.

 در ناحیۀ مرطوب، به  سبب بارندگی زیاد و رطوبت کافی، چمنزارهای 9  2750
وسیعی به وجود آمده و شرایط مناسبی برای دامداری و پرورش گاو فراهم شده است. 
سقف خانه ها نیز با ریزش های جوی و نوع فعالیت اقتصادی ساکنان ناحیه، یعنی 

نگهداری دام و علوفه تناسب دارد. 
 در نقشـۀ نواحی بارشـی ایـران، جغرافی دان ها، براسـاس ترکیب 9  2751

 ویژگی هـای عمـدۀ بـارش از قبیل میانگیـن بارندگی سـاالنه، توزیع فصلـی بارش و 
باالترین میزان بارش روزانه، ایران را به شش ناحیۀ بارشی تقسیم کرده اند.

 خزر غربی با 1261 میلی متر بارش ساالنه، بیشترین میزان بارش و ناحیۀ داخلی 
 با 154 میلی متر بارش ساالنه، کمترین بارش را دارد. خزر شرقی در ناحیۀ »ب« و 

ناحیۀ داخلی در منطقۀ »ج« قرار دارد.
 تقسیم بندی ایران به شش ناحیۀ بارشی براساس ویژگی های عمدۀ 9  2752

بارش از قبیل بارندگی ساالنه، توزیع فصلی بارش و باالترین میزان بارش روزانه است. 
 ناحیۀ داخلی شامل اهواز، ایرانشهر، یزد و سمنان می شود که 9  2753

 میانگین ساالنۀ بارش آن 154 میلی متر است و بیشترین بارش مربوط به زمستان و 
کمترین تابستان است.

 خزر شرقی و کردستان )با 539 میلی متر بارش ساالنه( از نواحی 9  2754
بارشی ایران، دارای بارش میانگین ساالنۀ یکسان هستند. 


