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از  بارها  را.  بارها خواب روز کنکور  را خواهید دید.  دانشگاه  بارها خواب  امسال سالی است که 
اضطراب کنکور از خواب خواهید پرید. این ها همه طبیعی است. در این بین ما به عنوان انتشارات 
تخصصی شما تالش می کنیم تا این اضطراب را کم کنیم. می پرسید چگونه؟ با انواع کتاب هایی که 
برای شما طراحی کرده ایم. کتاب پیش روی شما به دست دو مؤلف از دل انسانی؛ یعنی از دل شما 
نوشته شده است. ما به اهمیت این کتاب در کنکور آگاهیم و در سایت انسانی ها با شما صحبت 

کرده ایم. برای مطالعۀ در مورد اهمیت تاریخ و جغرافیا به لینک زیر مراجعه کنید: 
http//:www.ensaniha.ir/post/index5191/

در این کتاب تالش کرده ایم درسنامه ای ارائه دهیم که شما را در مرور مطالب یاری دهد، در کنار 

آن تست هایی طراحی شده است که به غیر از پوشش دهی کل کتاب شما را برای سبک تست های 
کنکور آماده می کند.

 در درس تاریخ برخی از سبک تست هایی استفاده شده است که شاید در کنکور دیده نشود؛ ولی با 

هدف مرور مطالب طراحی شده است. در جغرافیا سعی کردیم از کنکور جلو نزنیم؛ اما شما را برای 

سخت ترین سؤاالت آن آماده کنیم؛ یادتان باشد در جغرافیا مانند تاریخ، قرار نیست فقط سؤاالت 

شبیه به سبک کنکور ببینیم، چراکه در آینده قرار است این سبک تغییر کند و تالش ما در این جهت 

بود که با انواع تیپ ها آشنا و برای آن ها آماده شوید. برای درک بهتر این کتاب به توضیحات اول 
هر کتاب توجه کنید. 

هیچ گاه فراموش نکنید: تاریخ و جغرافیا حفظ کردنی نیست و باید سبک خواندن این درس را بیاموزید 

که با شما در سایت انسانی ها بارها از این سبک سخن گفته ایم.

در انتها از اساتید بزرگوار وحید تمنا و احمد خداداد برای اعتماد و کمک هایی که در تألیف این کتاب 
که به ما کردند؛ تشکر می کنیم.
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تاریخ نگاری و منابع دورۀ معاصر
درس 1

بــرایورودبــهبحــثتاریــخمعاصــرابتــدابایــدبــهمنابــعپژوهــیشآنتوجــهکنیــد.درایــندرستفاوتهــایتاریخناگری
معاصــررابــادورانپیــشازآنبــرریسکــردهوویژیگهــاودســتهبندیهاییازتاریخنــاگریمعاصــرارائــهیمدهیــم.

معاصر دورة  تاریخ نگاری  تحوالت 

تاریخ نگاری سنتی: ادامة مجلس نویسی های دورة صفویه است. 

ویژگی های 
تاریخ نگاری سنتی

شرح زندگی پادشاهان و شرح طوالنی در بیان ویژگی های آنان
عدم توجه به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم

رواج روحیة تملق و چاپلوسی
تأکید بر مصنوع و متکلف نویسی و پرهیز از ساده نویسی

بی توجهی به سنجش و نقد منابع

افشاریه و زندیه: این دوره که استمرار دوران صفویه است به سبک سنتی کتبی تألیف شده 
است به نمونه های زیر دقت نمایید:

افشاریه

زندیه

نویسنده

نویسنده

میرزا مهدی خان استرآبادی

میرزا محمد صادق موسوی

جهانگشای  نادری و دّرة  نادره

تاریخ گیتی گشا

آثار

آثار

موضوع

موضوع

شیوه

شرح فتوحات نادر و ستایش وی

تاریخ زندیه

با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق گویی شاهان زند
تاریخ نگاری جدید: این دوران از دورة  قاجاریه آغاز می شود. برای درک گذر تاریخ نگاری از 

سنتی به مدرن و جدید به نمودار زیر توجه نمایید:
جنگ های ایران و روسیه ← آشنایی با غرب ← مقایسه بین ایران و اروپا ← آغاز ترجمة آثار 
اروپایی ← گسترش ترجمه ← تأسیس دارالفنون ← ایجاد دارالطباعة دولتی و دارالترجمة 
همایونی در زمان ناصرالدین  شاه ← ترجمة آثار اروپایی ← آشنایی با بینش و روش مورخان 
اروپایی ← ورود اروپاییان به ایران ← گسترش فعالیت شرق شناسان ← رمزگشایی کتیبه های 
 ← باستان شناسان  کشفیات  گسترش   ← دقیق  اطالعات  کسب   ← طاق بستان  و  بیستون 

به وجود آمدن منابع جدید ← تحول در تاریخ نگاری سنتی
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یه نکته بگم! در دوران قاجار متون مختلف از زبان های گوناگون به فارسی ترجمه شد که 

به آن دوران ترجمه گفته می شود.

انتقادازتاریخنویسیسنتی
در این دوران انتقاداتی از تاریخ نگاری سنتی صورت گرفت که در اینجا چند نقد را بررسی می کنیم:

خاوری شیرازی

یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلّف نویسی
مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و نویسندة تاریخ ذوالقرنین 

نکوهش تملق گویی
عالقه به حقیقت نویسی و مختصرنویسی

عدم پایبندی به نظریات خود 

میرزا محمد 
جعفرخورموجی

از مورخان عصر ناصری 
مؤلف کتاب حقایق االخبار ناصری

انتقاد از تملق گویی
نخستین فردی است که واقعیت قتل امیرکبیر را بیان کرد.

محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه

تاریخ نویسی درباری 
تغییردهندة شیوة تاریخ نویسی قاجار با آگاهی از تاریخ نویسی اروپایی

عدم استفاده از تملق و چاپلوسی در کتب خود
ستایش امیرکبیر در صدر التواریخ

میرزا فتحعلی خان 
آخوندزاده

مورخ نبود؛ ولی از متفکران دوران قاجار به حساب می آمد.
شیوة علمی تاریخ نویسی سنتی را نقد کرد. 

الفاظ مصنوع  و  از شعر  تاریخ نویسی هدایت که  ایراد، شیوة  در رسالة 
استفاده کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.

میرزا آقاخان 
کرمانی

نقش داشتن در رواج تاریخ نگاری جدید

اعتقاد به حکمت تاریخی

تاریخنگارینوین

در دوران پهلوی تغییراتی ایجاد شد که باعث گسترش سبک جدید تاریخ نویسی گردید:
- گسترش مدارس جدید

- تأسیس دانشگاه
- رایج شدن آموزش تاریخ به عنوان یک رشتة علمی 

- رشد کمی و کیفی آموزش تاریخ در مراکز دانشگاهی 
- ایجاد مراکز تحقیقاتی و نشریات تخصصی در حوزة مطالعات تاریخی و تألیف

- ترجمه و نشر کتاب ها و مقاله های علمی فراوان
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مقایسة ویژگی های تاریخ نگاری سنتی و نوین

تاریخ نگاری نوینتاریخ نگاری سنتی

شرح زندگی پادشاهان و شرح طوالنی در بیان 
ویژگی های آنان

عدم توجه به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی 
و اقتصادی مردم

رواج روحیة تملق و چاپلوسی
از  پرهیز  و  متکلف نویسی  و  مصنوع  بر  تأکید 

ساده نویسی
بی توجهی به سنجش و نقد منابع

استفاده از روش تحقیق علمی
بهره برداری از منابع، اسناد و مدارک معتبر

گزینش و نقادی منابع
ارزیابی رویدادهای تاریخی

استفاده از زبان ساده
بهره برداری از نتایج تحقیقات دیگر علوم

بررسی همه جانبة زندگی انسان

یه نکته بگم! انقالب مشروطه تأثیر عمیقی بر دگرگونی های بینش مورخان ایرانی داشت. 
یکی از این تأثرات توجه به ابعاد گوناگون رویدادهای تاریخی و به ویژه نقش مردم در این 

رویدادها بود.

دورة معاصر در  تاریخی  منابع  گونه های   
در این دوره تنوع بیشتری از منابع را شاهد هستیم:

عمده ترین منابع 
مهم این دوره

انواع کتاب ها
نشریات

اسناد
بناها، اشیا و وسایل

انواع کتاب های تاریخی

خاطرات
سفرنامه ها
آثار ادبی

زندگی نامه ها
کتاب های جغرافیایی

متون کالمی، فقهی، فلسفی و حقوقی مربوط به دوران معاصر

نشریات
با ورود صنعت چاپ به ایران روزنامه ها و نشریات ایجاد شدند. این منابع تأثیر دوسویه بر 

تاریخ نگاری زمان خود داشتند:

تغییر در سبک نگارش تاریخ آگاهی بخشی مردم
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قاجاریه: برخی روزنامه ها در خارج از ایران چاپ می شدند.

پهلوی: چاپ روزنامه ها با نوسان روبه رو بود و نشریه و مجله هم به این گروه اضافه شد.
جمهوری اسالمی: در این دوران نیز نوسانات بسیاری در کثرت و تنوع موضوعات روزنامه ها 

دیده شده است. 

اسنادومدارکآرشیوی
در این دوره این منبع نیز اضافه شد. اوراق یا برگ نوشته هایی که ارزش اداری و روزمره 
ندارد و به دلیل اهمیت محتوایی شان، در پژوهش های تاریخی به آن ها استناد می شود. اسناد به 

مدارکی گفته می شود که قابلیت نگهداری دائمی دارند.

انواع اسناد

مکاتبات حکومتی
فرمان ها

معاهدات سیاسی
نامه های شخصی و اداری

اسناد مالی و قضایی
گزارش های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوقی

این منابع در دو محور اصلی موضوعات را پوشش می دهند: 1. مسائل و موضوع های سیاسی، 
اداری، اقتصادی )مالی، ملکی و معامالت( و فرهنگی 2. دیدگاه و عملکرد افراد، شخصیت ها، 

احزاب و گروه های سیاسی، اجتماعی و مذهبی

ایران و جهان در آستانة دوران معاصر
درس 2

ازســقوطصفویــهتــابرآمــدنقاجــاردورایناســتکــهایــراندرآســتانۀجهــانِنــوقــراریمگیــرد.ازســویدیگــردرجهــان
رونــدیآغــازیمشــودکــهبــهاســتعمارگریکشــورهایاروپــایییمانجامــدوجهــانرادرآســتانۀدورانمعاصــرقــراریمدهــد.

درایــندودرستاریــخایــرانوجهــانرابــرریسیمکنیــم.

آستانة جهان معاصر در  ایران 
این دوران را می توان از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار در نظر گرفت. در این دوره دو سلسلة 
کوتاه مدت ظهور می کنند. وجه مشترک این دو سلسله رو به ضعف نهادن حکومت بعد از 

مرگ مؤسس است.

وضعیتسیاسی
وضعیت ایران را در دوران برآمدن نادرشاه می توان این گونه توصیف کرد:

افغان ها: ناتوان از تسلط بر تمام قلمروی صفوی
روسیه و عثمانی: اِشغال بخش هایی از شمال و غرب کشور

افشاریه

نادر از ایل افشار و از قزلباشان بود. این ایل در زمان صفوی برای حفاظت از مرزهای ایران 
به خراسان کوچانده شده بودند.
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تأسیس: برای بررسی روند برآمدن افشاریه به نمودار زیر دقت نمایید:

پیوستن نادر به تهماسب دوم ← فتح خراسان ← حذف شدن فتحعلی خان قاجار ← فرماندهی 
نادر ← شکست دادن افغان ها در چند جنگ ← فرونشاندن جنگ با روسیه و عثمانی ← خلع 

تهماسب دوم به بهانة  بی کفایتی ← شورای دشت مغان ← تعیین سه شرط ← تاج گذاری

مقابله با دو همسایه

عثمانیروس

با مشاهدۀ قدرت نادر و جنگجویانش، پیش از 
برخورد نظامی، نیروهای خود را از ایران بیرون 

بردند.

عثمانی  قدرتمند  ارتش  بر  جنگ،  چندین 
پیروز شد و سرزمین های ِاشغال شدۀ ایران را 

آزاد کرد.

یه نکته بگم! نادر تمام بزرگان کشور، علما و سران ایل ها و طوایف را به شورای دشت مغان 
فراخواند و شرایطی را برای پذیرفتن سلطنت مطرح کرد.

شرایط نادر
موروثی شدن سلطنت در خاندان او

عدم حمایت بزرگان و رؤسای طوایف از خاندان صفوی
حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی

تثبیت: در دورة نادر این سلسله تثبیت شد. نادر توسط توطئة نزدیکان و سرداران خود به 
قتل رسید. 

نادر توانست ایران را از خطر آشوب و اشغال خارجی نجات دهد؛ ولی در امور کشورداری 
توفیقی نیافت.

دالیل ضعف در 
کشورداری

اشتغال پیوستة نادرشاه به جنگ
زیاده ستانی هایی از مردم برای تأمین هزینه های جنگ

بدگمانی و برخورد خشن با نزدیکان و بزرگان

به  می توان  افراد  این  جمله  از  پرداختند.  هم  با  رقابت  به  جانشینانش  نادر  از  بعد  سقوط: 
در  نادر  نوة  شاهرخ  نهایت  در  کرد.  اشاره  ابراهیم شاه  و  عادل شاه  یعنی  نادر؛  برادرزاده های 
مشهد بر تخت نشست و تا زمان لشکرکشی آقامحمدخان قاجار به این شهر و انقراض افشاریه، 

در این شهر ماند.
زندیه

به  چگونگی  بررسی  برای  بود.  لُر  طوایف  از  زند،  کریم خان  سلسله،  این  مؤسس  تأسیس: 
حکومت رسیدن زندیه به نمودار زیر دقت نمایید:

مرگ نادرشاه ← شکست دادن مدعیان از جمله محمدحسن خان رئیس ایل قاجار ← تسلط 
بر مناطق ایران ← تأسیس سلسله

تثبیت: دوران تثبیت و تأسیس این سلسله به یک شکل است. تفاوت تثبیت این حکومت با 
حکومت افشاریه توقف کشورگشایی هایی است که در دوران نادر آغاز شد و توجه به آبادی 

و آبادانی کشور است. او خود را وکیل الرعیا نامید.
را  حکومت  پایه های  که  شد  آغاز  جانشینی  سر  بر  رقابت  کریم خان  مرگ  از  بعد  سقوط: 
ضعیف کرد. در نهایت لطفعلی خان زند به حکومت رسید و در نهایت با شکست در مقابل آقا 

محمدخان قاجار این سلسله منقرض شد.
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لطفعلی خان

غرور
اشتباهات نظامی

روی گردانی بزرگان دربار به ویژه ابراهیم خان کالنتر

روابطخارجی 
در این دو دوره روابط خارجی ایران کمتر از دوران صفویه بود. دلیل این تفاوت؛ 1. درگیری های 

داخلی 2. بی ثباتی سیاسی

مهم ترین مسائل
برخوردهای سیاسی نظامی با همسایهء غربی )عثمانی(

برخوردهای سیاسی نظامی با همسایهء شمالی )روسیه(

روابط خارجی )عثمانی(

زندیهافشاریه

زمامداران  مخالفت  به دنبال  صلح  برقراری 
حل  برای  نادرشاه  تالش های  با  عثمانی 

اختالفات مذهبی میان دو کشور مسلمان

صلح دوران افشاریه تا اواخر حکومت کریم خان 
که سپاه زندیه بصره را تصرف کرد، دوام آورد.

روابط خارجی )اروپا(

1. عدم رونق مناسبات سیاسی، اقتصادی و ارتباطات فرهنگی
2.آمدن نمایندگانی از سوی برخی کشورهای اروپایی 

زندیهافشاریه

برقراری معافیت گمرکی برای انگلیسی ها
دانش  از  استفاده  به دلیل  التون  جان  استخدام 
انگیسی ها در زمینة نیروی دریایی مازندارن و 

خلیج فارس

عدم گشایش روابط ایران با فرانسه و انگلستان 
کشور  دو  این  از  هیئت هایی  به وجود آمدن  با 

به دلیل عدم پذیرش خواسته های خان زند

عناصرتمدندردورانافشاریهوزندیه
نکتة مهم این دوران این دو سلسله، تأثیرگذار بودن تغییرات پیش آمده در این دوران است. 

این دو سلسله را می توان دوران گذار دانست.
نظام اداری

در این دوران از اعتبار اداری و سیاسی کاسته شد.

دالیل کاهش

حاکمیت عناصر ایلی
غلبۀ تفکر نظامی گری

بی ثباتی سیاسی
کوتاه بودن دوران استقرار سلسله های مذکور

ادارة  والیات: همچون دورة صفویه در دست صاحب منصبان سابق بود.
نادر: او پایتخت رسمی انتخاب نکرد و تنها می توان مشهد و کالت را محل نگهداری خزاین او دانست.
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اقتدارگرایی

استبداد مطلق شاه
تمرکز بر امور نظامی و ارتش

اقتصاد 

افشاریه: با نابسامانی اقتصادی مواجه بود.

دالیل نابسامانی اقتصادی
کاهش نیروی انسانی

مالیات های سنگین

تداوم جنگ های داخلی و خارجی

نیاز تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده

زندیه: در این دوره با رونق اقتصادی مواجه هستیم. 

دالیل رونق

اقداماتی برای بهبود کشاورزی و بازرگانی

تبدیل شدن شیراز و بندر بوشهر به مراکز تجارت داخلی و خارجی

عوامل مؤثر

آرامش و ثبات سیاسی نسبی
کاهش مالیات ها
دربار کم تجمل 

تالش کریم خان برای تثبیت قیمت کاالها

علم؛ ادبیات و آموزش

در دورة افشاریه به افول گرایید؛ ولی در دورة زندیه دوباره شکوفا شد. دلیل این شکوفایی را 
در نمودار زیر بخوانید:

دالیل
آرامش به دلیل عدم وجود جنگ

ثبات نسبی
ادبی به سبک خراسانی و شیوة شاعرهای؛  این نهضت چهره های  ادبی: در  بازگشت  نهضت 

مانند فرخی، عنصری، سعدی و حافظ می نوشتند.
هنر و معماری

افشاریه: در این دوره با وجود عدم ثبات، تغییراتی ایجاد شد. از جمله دالیل این تغییرات حمله 
به هند و در نتیجه واردکردن هنرمندان و صنعتگران هندی به ایران بود. 

این دوره  بناهایی که در  از جمله  زندیه: مدارای کریم خان باعث رونق هنر و معماری شد. 
ساخته و مرمت شد، می توان به بازار، حمام وکیل، آرامگاه سعدی و حافظ اشاره کرد.

تغییرات عمدهء نقاشی 
و نگارگری

تطبیق هنر نقاشی و نگارگری با هنر اروپایی
اوج مکتب نقاشی شیراز که در زمان مغوالن شکل گرفت.

برآمدن نقاشانی چون محمد صادق، اشرف و میرزا بابا
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جهان در آستانة
دوران معاصر ضعیف

فرانسهایران
روسیهعثمانی

انگلستانگورگانی

قدرت و 
شکوفایی

در ابتدا برای بررسی تاریخ جهان باید تعریف دو اصطالح زیر را بدانید:
گاه  و  سیاسی  ساختارهای  در  اساسی  تغییرات  با  همراه  بنیادی  و  سریع  دگرگونی  انقالب: 

اجتماعی در یک کشور است.
استعمار: استعمار در لغت به معنی طلب عمران و آبادانی است. در کشورهای استعماری برای 
بهره برداری از ثروت های طبیعی و انسانی ملل ضعیف از این عنوان فریبنده استفاده می کردند.

آسیا
استعمار روی داد.  نتیجه  بود، در  اوج گذاشته  به  اروپا رو  و  افول  به  این زمان آسیا رو  در 

امپراتوری های مطرح در این دوران عثمانی و گورکانی بودند. 
عثمانی

به این امپراتوری، مرد بیمار اروپا می گفتند. این سلسله در این دوران دچار ضعف شده و زمینه 
برای نفوذ بیگانگان از جمله روسیه، انگلیس، فرانسه و اتریش مهیا شد.

دالیل ضعف

گستردگی قلمرو 
تنوع اقوام، ادیان و مذاهب

سیاست های خشن و نادرست عثمانی ها در برخورد با حقوق اقلیت های قومی 
و مذهبی

دخالت های زنان و حرم سرا در امور کشوری
فساد سران سپاه

گورکانیان

این حکومت به دلیل اختالف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان، سوءمدیریت و ضعف شاهان، 
دسته بندی و توطئه های درباریان و ورود استعمارگران به این سرزمین دچار ضعف شد. در 

نمودار زیر روند استعمار در این کشور را بررسی می کنیم:
ورود پرتغالی ها و اسپانیایی ها به هند ← اعظای امتیازات تجاری و گمرکی ← ورود فرانسه، 
← آغاز  نام کمپانی هند شرقی  به  تأسیس شرکت های تجاری   ← به هند  انگلیس  و  هلند 
استعمارگران  بین  رقابت   ← هندوستان  از  بخش هایی  تصرف   ← استعماری  فعالیت های 
به  ← دست اندازی  قدرت خود  افزایش  برای  غارت شده  ثروت  از  انگلیسی ها  استفادة    ←
← سرکوب  انگلستان  ← پیروزی  کشورهای همسایة  هند برای حفظ سلطة  خود بر هند 

شورش سربازان هندی ← هند رسمًا جزئی از قلمرو انگلستان شد.

اروپا
با اروپا تا دوران رنسانس آشنا شده اید. در این درس ابتدا با انقالب صنعتی و بعد از آن چهار 

کشور مطرح دوران؛ یعنی انگلیس، آمریکا، فرانسه و روسیه آشنا می شوید.
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انقالب صنعتی

در قرن 18م در اروپا نیروی بازوی انسان عامل اصلی تولید بوده است. با اختراع ماشین بخار 
کم کم آب و بعد از آن بخار جای آن  را می گیرد. این تغییرات بیشتر از همه در نساجی و 
پارچه بافی روی داد. این انقالب به مرور به کشاورزی، حمل و نقل و تولیدات دیگر نیز سرایت 
انجامید؛ زیرا در  اروپا  اقتصادی در  و  اجتماعی  انسانی،  تغییر مناسبات  به  نهایت  کرد و در 
نتیجة صنعتی شدن، کشورهای اروپایی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصوالت، 

سرمایة مادی فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند.

اثرات
توسعة استعمار و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی

افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران )در داخل اروپا(

یه نکته بگم! این انقالب با مشکالتی نیز همراه بود؛ مانند گسترش بی رویه شهرها، رشد سریع 
جمعیت، به وجودآمدن فاصلة طبقاتی، نارضایتی های اجتماعی، اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی

انگلستان 

انگلستان در قرن 17م دارای پارلمان بود و ملکه نیز در رأس حکومت قرار داشت. در این 
زمان رهبری پارلمان را الیور کرامول برعهده داشت و چارلز یکم نیز پادشاه بود. جنگی میان 
پارلمان و شاه به وقوع پیوست که در نهایت پادشاه عزل و کرامول رئیس جمهور شد. بعد از 

مدتی نیز پارلمان را به دالیل مذهبی منحل کرد.
انقالب باشکوه: این انقالب تأثیر بسیاری بر قدرتمندشدن این کشور داشت. برای بررسی این 

انقالب به نمودار زیر دقت نمایید:
مرگ کرامول ← احیای نظام سلطنتی ← اعتقاد پادشاه به موهبت الهی بودن قدرت خود ← 
عدم توجه به پارلمان ← ستیز پادشاه با پارلمان ← پیروزی پارلمان ← این رویداد را انقالب 

باشکوه می نامند.

نتایج انقالب

شکست دادن رقبای بزرگی چون اسپانیا و فرانسه

گسترش مستعمرات

عصر ویکتوریا: به دوران طوالنی گفته می شود که انگلستان در آن قدرت اول بود و با اتکا به نیروی 
دریایی خود بخش های بزرگی از آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی را در دست داشت.

ایاالت متحده آمریکا 

این قاره توسط کریستف کلمب کشف شد و هدف مهاجرانی از اروپا قرار گرفت. در قرن 
18م 13 ایالت  در آمریکا وجود داشت که مردم در آن ساکن بودند؛ ولی این ایاالت مستعمرة 
انگلستان به حساب می آمد. بعد از مدتی این ایاالت به استقالل دست یافتند. برای درک بهتر 

روند این استقالل به نمودار زیر دقت نمایید:
و  آمریکا  بین  جنگ   ← فرانسویان  تحرکات   ← انگلستان  توسط  سنگین  مالیات های  وضع 

انگلستان ← پیروزی مستعمره نشینان ← استقالل ایاالت متحده
فرانسه 

در این دوره فرانسه به دلیل شکست از انگلستان و صرف منابع مالی هنگفت در آمریکا ضعیف 
شده بود. تبعیض طبقاتی این کشور باعث نارضایتی مردم گشته بود.
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طبقات اجتماعی

ممتاز

متوسط

فقیر

معاف از مالیات

امتیازات بسیار 

زمین داران بزرگ 

اشراف

تحصیل کرده

دارای مشاغل وکالت، نویسندگی، طبابت، 
روزنامه نگاری تجارت

ناراضی از عدم دارابودن امتیاز

جمعیت بسیار

بار اصلی مالیات و خدمات نظامی بر دوش آنان بود.
ممتاز  طبقهء  و  شانزدهم  لویی  را  خود  سیه روزی  عامل 

می دانستند.

تحوالت فکری: از عوامل تأثیرگذار در انقالب فرانسه تحوالت فکری بود که روی داد. در 
این دوره روشنفکرانی ظهور کردند که به آن ها دایرةالمعارف نویس گفته می شد. نتیجة حضور 
این روشنفکران تغییر دیدگاه مردم بود که همین تغییرات در دیدگاه مردم زیرساخت های 

انقالب را فراهم کرد.

دایرةالمعارف نویس ها

شیوۀ  بیاناقدامشهرتنام

ولتر

وضع دایرة المعارف نویسان از  انتقاد 
موجود

ولتر از اطاعت انسان از عقل و مبارزه 
با خرافات سخن می گفت.

و مونتسکیو سیاسی  قوای  تفکیک  از  مونتسکیو 
حقوق بشر دفاع می کرد. 

ژان ژاک روسو
تأکید  انتخابات  اهمیت  بر  روسو 
حاصل  را  حکومت  تشکیل  و  می کرد 

یک قرارداد اجتماعی می شمرد.

برای بررسی چگونگی به وقوع پیوستن این انقالب به نمودار زیر دقت نمایید:
شکست از انگلستان ← صرف منابع هنگفت در آمریکا ← ورشکستگی اقتصادی ← ضعف 
سیاسی ← اعتراض به جامعه ← عصر روشنگری ← ظهور دایرة المعارف نویسان ← اعالم 
و  تجمالت   ← مردم  از  شانزدهم  لویی  غفلت   ← فرانسه  مردم  دیدگاه  تغییر   ← نظریات 
ولخرجی ← حملة  مردم به زندان باستیل ← امضای قانون اساسی و نظام مشروطه ← اعدام 
لویی شاززدهم و ماری آنتوانت ← ترس دولت های اروپایی از دامن گیرشدن انقالب فرانسه 

← جنگ این دولت ها با فرانسه ← ظهور ناپلئون ← شکست ناپلئون ← اعالم پادشاهی
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روسیه 

این کشور عقب مانده ترین کشور اروپایی در قرن 17م بود که مسیر پیشرفت خود را در زمان 
نتیجة آن تصرف نظامی نواحی  ادامه دادند و  اقداماتش را  او  پترکبیر آغاز کرد. جانشینان 

شرقی اروپا و حوزة دریای بالتیک، سیاه و خزر بود.

اقدامات پترکبیر

استخدام کارشناسان 
تأسیس مدارس اروپایی و دانشگاه های جدید

تقویت ارتش و نیروی دریایی
تالش برای گسترش سرزمین

تالش برای دستیابی به دریاهای آزاد

کتاب . 286 از  داده  جمع آوری  برای  است.  قاجار  فتحعلی شاه  تاریخ  مطالعة  حال  در  پژوهشگری 
رستم التواریخ استفاده می کند. در این کتاب در ذکر نام شاهان و القاب آنان مبالغه شده. برای 

درجه بندی میزان اهمیت منبع نیاز دارد بداند هم رده با کدام یک از منابع زیر است؟
 تاریخ گیتی گشا   تاریخ ذوالقرنین

 تاریخ بیداری ایرانیان  رسالۀ ایراد
نمودارهای زیر را در ارتباط با سیر گذر به مرحلة تاریخ نویسی مدرن کامل کنید:. 287

جنگ های ایران و روسیه ← الف ← مقایسه بین ایران و اروپا ← ب ← گسترش ترجمه
گسترش  ت←  طاق بستان←  و  بیستون  کتیبه های  رمزگشایی   ← پ   ← ایران  به  اروپاییان  ورود 

کشفیات باستان شناسان
 الف( آغاز ترجمۀ آثار اروپایی  ت( کسب اطالعات دقیق

 پ( تحول در تاریخ نویسی  ب( تأسیس دارالطباعۀ دولتی
جدول زیر را کامل کنید:. 288

اطالعاتمنبع

الفسفرنامه

اطالعات دربارة احزابب

پاسناد

شرح حال رجالت
 پ( اطالعات سیاسی / الف( اطالعات مذهبی

 ب( منابع آرشیوی / ت( خاطرات
 الف( اطالعات از گمرک / ب( نشریات

 ت( نشریات / پ( اطالعات اداری
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آزمون
تاریـــخ

حکمت تاریخی اصطالح به کار رفته توسط کدام مورخ بوده است؟. 289
 فتحعلی آخوندزاده   آقاخان کرمانی
 محمدجعفر خورموجی  خاوری شیرازی

تمام گزینه ها از جمله رویدادهای تأثیرگذار بر بینش مورخان ایرانی است؛ به جز:. 290
 دخالت کشورهای استعمارگر  جنبش ملی شدن صنعت نفت

 جنگ های ایران و روسیه  انقالب مشروطه
سقوط سلسلة  افشاریه از چه زمانی آغاز شد؟. 291

 عادل  شاه  شاهرخ   آقا محمدخان قاجار  نادرشاه 
تفاوت دو سلسلۀ افشاریه و زندیه در چه بود؟. 292

 در سلسلة  افشاریه ناامنی وجود داشت؛ ولی در دورة  زندیه با جنگ های داخلی امنیت برقرار شد.
 سلسلۀ زندیه بعد از مرگ کریم خان زند از میان رفت؛ ولی سلسلۀ افشاریه تا زمان شاهرخ قوی بود
 سلسلۀ زندیه برپایه توقف لشکرکشی و آبادانی بنا شد؛ ولی سلسلۀ افشاریه در لشکرکشی خالصه می شد.

 جنگ قدرت بعد از دوران نادر باعث تجزیه این سلسله شد؛ ولی دوران کریم خان با جنگ های 
قدرت همراه بود.

صلح مابین دو دولت عثمانی و ایران در زمان کدام شاه برقرار شد؟. 293
 نادرشاه افشار  کریم خان زند  عادل شاه  لطفعلی شاه

کدام یک از عبارات زیر درست است؟. 294
الف( نهضت بازگشت ادبی در زمان افشاریه آغاز شد.

ب( در زمان زندیه مدارس دوباره بازگشایی شد.
پ( فتوحات کریم خان در هند باعث تلفیق هنر ایرانی و هندی شد.

ت( مکتب نقاشی شیراز در دورۀ مغوالن شکل گرفت.
 ب / ت  پ / الف  ت / پ  الف / ب

بندر بوشهر در زمان کدام شاه ایران بعد از صفویه مرکز تجارت داخلی و خارجی شد؟. 295
 ابراهیم شاه  لطفعلی خان  نادرشاه  کریم خان

نمودار زیر را در گسترش استعمار در هند کامل کنید:. 296
الف ← اعطای امتیازات تجاری و گمرکی ← ب ← تأسیس شرکت های تجاری به نام کمپانی 
 ← ت   ← استعمارگران  بین  رقابت   ← پ   ← استعماری  فعالیت های  آغاز   ← شرقی  هند 

دست اندازی به کشورهای همسایة  هند برای حفظ سلطۀ خود بر هند
 پ( پیروزی انگلیس بر پرتغال و اسپانیا  ت( استفادۀ انگلیسی ها از ثروت هند

 الف( ورود فرانسه و انگلیس  ب( ورود پرتغالی ها و اسپانیایی ها
تمام کشورهای زیر در کاهش قدرت عثمانی مؤثر بوده است؛ به جز:. 297

 فرانسه  انگلیس  روسیه  پرتغال
بعد از کدام رویداد در انگلیس توانست به یک قدرت استعماری تبدیل شود؟. 298

 جنگ داخلی بین پارلمان و امپراتور  بعد از وقوع انقالب باشکوه
 بعد از منحل شدن مجلس  بعد از بازگشت قدرت شاه 

پیشرفت اقتصادی آمریکا در چه زمانی به وقوع پیوست؟. 299
 بعد از مهاجرت اروپاییان  پیروزی بر انگلستان

 سرمایه گذاری فرانسه  اعالم استقالل 
تمام گزینه ها از اعتقادات دایرةالمعارف نویسان بر فرانسه بود؛ به جز:. 300

 مبارزه با خرافات   تفکیک قوا  برابری طبقاتی  اهمیت انتخابات
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درایندرسیمخواهیمناحیۀسیایسراآغازکنیموتادرس11اکملجلوببریم.

سیاسی نواحی  انواع 

با توجه به نظام مدیریتی و مقیاس فضای جغرافیایی نواحی سیاسی را به دسته های مختلف تقسیم 
می کنند.

یک واحد جغرافیایی مثل شهر که تحت مدیریت شهرداری است.1. فروملی

هر کشور مستقل که یک حکومت مستقل داشته باشد.2. ملی

چند کشور که تحت ادارۀ یک نظام مدیریت منطقه ای باشد.3. فراملی )منطقه ای(

4. ویژه

ناحیه ای که نظام ویژۀ مدیریتی خود را داشته باشد.

انواع

مذهبی،  و  قومی  دالیل  به  که  ایاالتی  یا  استان ها  خودمختار:  الف( 
گرچه از استقاللی محدود بهره می برند؛ اما در امور سیاسی و دفاعی 
از حکومت مرکزی تبعیت می کنند. به عبارت دیگر، خودمختاری، 
استقالل محدود یک واحد سیاسی در ادارۀ امور خود در داخل یک 

کشور است.

ب( منطقة آزاد تجاری: مناطقی که برخی قوانین و مقررات در آن ها 
اجرا نمی شود؛ مثل قوانین گمرکی و مالیاتی یا نیاز به روادید. )ویزا(

ییک از نوایح فرامیل «اتحادیۀ اروپا» هست. یه سری نکته راجبش بدونید بد نیست:
این اتحادیه از 27 کشور مستقل که با هم متحد هستند، تشکیل شده است. این کشورها پذیرفته اند که از نظام مدیریت 
مشتریک تبعیت کنند. اصول مشتریک بین این 27 کشور اروپایی وجود دارد، در زمینه هایی مثل سیاست خاریج، کشاورزی، 
تجارت، محیط زیست و ... . یورو، واحد پویل مشترک و طبق عهدنامۀ «شنگن»، نیاز به اخذ روادید، برای مسافرت میان 

آن ها، لغو شده است.

سیاسی نواحی  ارکان 

ناحیۀ سیاسی به بخشی از سطح زمین گفته می شود که تحت مدیریت سیاسی یک قدرت 
سیاسی باشد.
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1. این ناحیه یم تواند تحت مدیریت )قدرت سیایس( یک نفر، یک نهاد، یک سازمان، شورا یا حکومت باشد.

2. این ناحیه یم تواند در اندازه های مختلف  )همان طور که باال اشاره شد( باشد.

شکل زیر به وضوح ارکان هر نظام سیاسی را نشان می دهد.

سازة انسانی)جمعیت و روابط اجتماعی(

دیریت
م م

نظا

قلمرو جغرافیایی

ارکان

1. کانون

3. مرز

2. فضای جغرافیایی

محل تمرکز قدرت

اعمال قدرت از آنجا
می توان پایتخت، مرکز استان و مقر یک سازمان بین المللی باشد.

هر ناحیه سیاسی فضای جغرافیایی را دربرمی گیرد که برای 
مدیریت بهتر، آن را به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنند.

حد اعمال ارادة سیاسی یک حکومت

حکومت های داخلی در فرای مرزهای خود قابلیت اعمال نظراتشان 
را ندارند.

سیاسی جغرافیای 

علم مطالعۀ کنش های متقابل جغرافیایی و سیاسی است که پیامدهای تأثیرات این دو بر یک 
دیگر را تحلیل می کند.

1. مطالعۀ نوایح سیایس، ییک از موضوعات این رشته است.
2. این علم شاخه ای از جغرافیا است که با سیاست و جغرافیا ارتباط دارد.
3. تصمیمات سیایس بر جغرافیا و جغرافیا بر تصمیمات سیایس تأثیر دارد.
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درادامۀمباحثنوایحسیایس،بهکشورنهتنهاازدیدجغرافیاییبلکهازدید»جغرافیایسیایس«ناگهخواهیمکرد.

کشور  بنیادین  ارکان 

کشور، یک ناحیة سیاسی مستقل است که دارای 1. سرزمین مشخص، 2. جمعیت دائم و 3. 
حکومت مرکزی است که بر امور داخلی و خارجی خود حکومت دارد.

عالوه بر سه  مورد باال رکن چهاریم وجود دارد، به نام «حاکمیت» که همان یب نیاز بودن از نظارت خاریج است. این مفهوم 
نشان از استقالل و قدرت سیایس یک کشور دارد.

1.سرزمین
هر کشور فضایی از سطح زمین را اشغال کرده است و این فضا، زیستگاه مشترک افرادی است 

که به آن کشور تعلق دارند.

1. هیچ کشوری بدون سرزمین وجود ندارد.
2. این فضا دارای منابیع است که برای فعالیت های اقتصادی مردم و اکر و زندیگ آن ها، عرصۀ فعالیت محسوب یم شود.

3. وسعت آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

هویت  این  نشأت می گیرد؛  او  یا محل سکونت  تولد  از سرزمین محل  فرد،  مکانی»  «هویت 
احساس تعلقی است که به تناسب ارتباط با مکان، در یک فرد یا یک گروه برانگیخته می شود. 

البته این وابستگی می تواند یک روستا یا یک قاره را دربربگیرد.
است.  میهن  این فضاها  از  یکی  نشان می دهند؛  وابستگی  به فضاهای خاص،  نسبت  انسان ها 

وابستگی به میهن معموالً بسیار عمیق است.
حال سه مفهوم مهم «سرزمین» را بررسی می کنیم:

الف( مرز

کشورها برای مشخص کردن حدود خود به مرز نیاز دارند.

مرز عبارت است از خطی قراردادی که برای تعیین حدود یک ناحیۀ سیاسی، برروی زمین 
مشخص می شود.

مرزهای سیاسی: مهم ترین عامل تشخیص و جدایی کشورها از یکدیگر، از نظر قلمرو و محدودة 
اعمال نظرات سیاسی بودن اهمیت دارند. مرز آخرین حد قلمرو زمینی، دریای و هوایی یک 

کشور است.
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مراحل مرزگذاری: 1. توافق کشورها برای تعیین حدود/ 2. عالمت گذاری برروی زمین طبق 

نقشة ترسیم شده از محل عبور خطوط مرزی

رو  مدرسه  از  طبقه  اون  نقشۀ  اکر  این  برای  بیاری؛  در  بزرگ  کالس  تا  دو  بین  جدید  کالس  یک  میخوای  کن  فرض 
بریم داری، بعد روی این نقشه محدوده رو مشخص یم کین و دست آخر دیوار رو روی اون قسمت یم سازی.

مرزها ارزش حقویق و بین الملیل دارند، زیرا مرزهای کشورهای هم مرز در اسناد سازمان ملل متحد ثبت یم شود.

انواع مرز

طبیعی

غیرطبیعی 
)مصنوعی(

نقطة  بلندترین  اتصال  از  حاصل  )خط  خط الرأس  کوه: 
کوهستانی( کوه های بین دو کشور به عنوان مرز در نظر گرفته می شود.
رودها  وسط  از  که  )خطی  تالِوگ  منصف  خط  از  استفاده  رود: 
می گذرد و فاصلة دو کشور از آن یکسان است. ممکن است این 
خط از عمیق ترین نقاط بستر رود عبور کند که به آن تالوگ 
مبنای  را  رود  که  کشورهایی  بین  مرز  تعیین  برای  می گویند.( 

مرزبندی خود قرار می دهند.
دریا: برای تعیین حدود دریایی ابتدا خط مبنا )پایین ترین حد جزر 

دریا( را مشخص می کنند.

اگر مرز در بخشی از زمین واقع شود که هیچ پدیدة 
طبیعی برای تعیین مرزها وجود نداشته باشد، با استفاده از 
مختصات جغرافیایی، خط مرزی انتخاب می شود که گاهی با 

توافق دو کشور تعیین می شوند.

 سه تا نکته در رابطه با خطوط مرزی دریایی:
1. به آب های پشت خط مبنا، آب های داخیل یم گویند که کشور مجاور آن ها مالکشان است.

2. از خط مبنا به سمت دریا حدود 12 مایل دریایی )هر مایل دریایی برابر 1852 متر است.( دریای سرزمیین نامیده یم شود؛ این 
قسمت از دریا عالوه بر تعلق به کشور مجاور، به کشورهای دیگر هم این اجازه داده شده است تا از آن عبور کنند.

3. به بخیش از دریا که در مالکیت هیچ کشوری تعلق ندارد و همه یم توانند در آن فعالیت کنند، مشروط به این که مخّل دریانوردی 
بین الملیل نباشد، آب های آزاد یم گویند.

تعارییف که تو این سه تا نکته اومده، به عالوۀ اون تعارییف که از خط های مرزهای طبییع نوشته رو به خویب یاد بگیر ازش 
سؤال دادم.
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انواع مرزها از نظر پیدایش و شکل گیری

1. پیشتاز 
)قبل از سکونت(

مرزهایی که از قدیم در محل های خالی از سکونت وجود داشته است و امروزه 
هم مورد قبول کشورها است.

با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شود.2. تطبیقی

3. تحمیلی
مرزهایی که به شرایط فرهنگی توجه نمی شود. ممکن است در این نوع مرز افراد 
هم قوم از یکدیگر جدا شوند و در دو کشور مختلف تحت دو حکومت مختلف 

قرارگیرند.

1. مرزهای هوایی: هر کشور یم تواند بر فضای باالی سرزمین خود ادعای حکومت داشته باشد.
2. مرزها و نحوۀ شلک گیری آن ها در امنیت و هماکری و بالعکس در اختالف و کشمکش تاثیر زیادی دارند.

نکات اهمیت مرزها
1. تأثیر در رابطه با همسایگان )علت حساسیت زیاد و نظارت و مراقبت ویژه نسبت به آن ها(

2. حفاظت و  مدیریت مرزها در کشور ما برعهدة مرزبانان نیروی انتظامی است و دفاع از 
مرزها در برابر تهدیدات خارجی از وظایف نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.

3. ساکنان مناطق مرزی همواره در محافظت از آن کمک کرده اند.
اقتصادی، می تواند  تأثیر در جابه جایی مسافران و کاالها و توسعة  به علت  امنیت مرزها   .4

موجب رونق )امنیت مرزها( یا رکود )ناامنی مرزها( بشود.

ب( تقسیمات کشوری

در ادامة مفاهیم مربوط به سرزمین، به سراغ تقسیمات کشوری می رویم.
خدمات  ارائة  و  کشور  آسان تر  ادارة  برای  حکومت ها  خواندید،  دهم  پایة  در  که  همان طور 
مناسب تر به شهروندان، عالوه بر خارج کشور داخل مرزهای خود را از منظر سیاسی- اداری 

تقسیم می کنند.

میزان قدرت و اختیارات واحدهای سیایس به نوع نظام سیایس کشورها وابسته است؛ بنابراین این میزان از کشوری 
به کشوری دیگر متفاوت است.

پ( پایتخت، کانون سیاسی کشور 

پایتخت مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است و تمام تصمیمات از آن به سایر مناطق انتقال 
پیدا می کند.

عالوه بر رؤسای قوای سه گانه، تمامی سازمان های اصلی کشور و سفارتخانه ها در پایتخت قرار 
دارند. این شهر مکان تمام مالقات ها و قرارهای سیاسی است.

پایتخت ها اگر از قبل کالن شهر )مهم ترین شهر( نباشند، پس از چند سال به آن تبدیل خواهند شد. به عنوان مثال تهران قبل از 
انتخاب شدن به عنوان پایتخت شهر چندان بزرگ و مهیم نبود.
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پایۀ11

عوامل انتخاب یک شهر 
به عنوان پایتخت

1. داشتن قابلیت های محیطی مناسب

2. جمعیت قابل توجه

3. دسترسی آسان به سراسر کشور )در تقاطع راه ها قرار داشتن(

4. دور بودن از مرزها + داشتن قابلیت دفاعی مناسب

1. یک نکته گفتم باال و اون هم این بود که شهرها ممکنه به کالن شهر تبدیل بشوند. حاال نمونۀ عکس این قضیه، شهرهایی مانند 
پاریس است که سال ها پایتخت بودن خود را حفظ یم کنند. یعین از اول کالن شهر بودند.

2. اگیه ممکن است به دالییل پایتخت جابه جا شوند.
3. از پیامدهای تبدیل شدن پایتخت ها به کالن شهر یم توان به ترافیک، آلودیگ هوا، رشد جمعیت و کمبود مسکن و خدمات اشاره 

کرد. )باتهران خودمون مقایسه کنید(

2.ملت

عنصر بنیادین یک کشور که بدون آن کشور، معنا و مفهومی ندارد.

دارای  و  شده اند  جمع  مشخص  سرزمین  یک  قلمرو  در  که  جمعیتی  از  است  عبارت  ملت 
اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی و اقتصادی هستند.

هویت یک ملت، ریشه در تاریخ و فرهنگ آن ها دارد و طی نسل های متوالی پدید می آید. 
تا  این احساس  البته  با یکدیگر احساس هم بستگی دارند.  اشتراکات است که  به دلیل همین 

زمانی خوب است که دچار ناسیونالیسم افراطی نشوند.

3.حکومت
هر کشور برای ادارة امور خود به نظام مدیریت نیاز دارد.

وظایف حکومت

وظایف عمدۀ مدیریت کشور

)حراست از قلمرو و مرزهای کشور، دفاع در برابر هجوم
دشمنان، حفظ منابع طبیعی و بهره برداری از آنها و ...( ادارۀ امور سرزمین

) وضع قوانین و مقررات، رسیدگی به اختالفات، قضاوت،
خدمات رسانی به مردم و رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت،

آموزش، خدمات فرهنگی، برقراری نظم و امنیت و ...(

)روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر کشورها، بستن
پیمان ها و قراردادها، همکاری با نهادهای بین المللی، پیشگیری 

از جنگ، برقراری صلح و توسعة همکاری های تجاری و ...(
روابط خارجی

ادارۀ سازه یا ساختار 
انسانی
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پایۀ11
الگوی مدیریت سیاسی فضا

حکومت ها بر اساس فضای جغرافیای و توزیع قدرت در پهنة کشور تقسیم بندی می شوند.

انواع نظام های سیاسی

1. تک ساخت

انتشار از اروپا و فرانسه
اما  می شود،  تقسیم  کوچک تر  قسمت های  به  کشور  نظام  این  در  اگرچه 

حکومت مرکزی است که محدودة قدرت آن ها را مشخص می کند.
تنها سطح قانون گذاری = مجلس

قوانین همسان در سطح کشور

2. فدرال

تقسیم کشور به ایاالت و تفویض قدرت به آن ها
سطوح قدرت: فدرال و ایالت

ایاالت  سطح  در  ملی،  سطح  در  تصمیم گیری  و  حکومت  وجود  عالوه بر 
قانون گذاری انجام می شود.

حکومت در نقش ارتباط دهنده و هماهنگ کنندة ایالت
تبعیت  مرکزی  دولت  از  پول  واحد  و  خارجی  سیاست  دفاع،  در  ایاالت 

می کنند. 

در این نوع حکومت در اکثر کشور به شکل تک ساخت انجام می شود؛ اما 3. ناحیه ای و ترکیبی
در چند قسمت مناطق خودمختار وجود دارد.

پیدایشوبقاییککشور
هویت ملی، همبستگی ملی و پیوستگی زمینی از عوامل پیدایش و بقای یک کشور هستند؛ در 

صورت تضعیف این عوامل، خطر فروپاشی و نابودی آن کشور را تهدید می کند.
هر حکومت باید این عوامل را بشناسد و در راستای تقویت آن ها بکوشد.

ژئوپلیتیک درس 11

درآخریندرسازدروسمربوطبهجغرافیایسیایسیمخواهیمباژئوپلیتیکومعنایآنآشنابشیم.

ژئوپلیتیک اصطالح 

پلیتیک ← به معنای سیاستژئوپلیتیک

ژئو ← مخفف ژئوگرافی یا همان جغرافیا

تعریف ژئوپلیتیک از دیدگاه جغرافی دان سیاسی ایرانی: شاخه ای از دانش جغرافیای سیاسی که با 
موضوع قدرت و ارتباط آن با سیاست و جغرافیا و روابط متقابل میان این سه مرتبط است.

باتوجه به شکل صفحة بعد، می بینید که عنصر قدرت به رابطة متقابل جغرافیا و سیاست اضافه 
شده است.؛ زیرا جوهرة ژئوپلیتیک را قدرت تشکیل داده است. 
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پایۀ11 سیاستقدرت

ژئوپلیتیک

جغرافیا
ژئوپلیتیک مدل  اجزای 

همان طور که باال گفته شد، جغرافیا سه عنصر دارد:

1.قدرت

در فرهنگ فارسی این واژه به معنای «داشتن توانایی» است؛ اما در مباحث اجتماعی و سیاسی، 
از قدرت تحت عنوان «کنترل و نفوذ بر دیگران» یا «سلطه و توانایی مجبور کردن دیگران به 

انجام کاری» یاد می شود.

با توجه به این که هر فرد برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود باید قدرت داشته باشد، به تناسب شرایط و اهداف 
گوناگون قدرت های مختلف به وجود آمده است.

رابطة قدرت و سیاست

در این رابطه دو تعریف زیر را بخوانید: 
1. سیاست: علم ادارة یک کشور یا حکومت داری

2. بازیگران سیاسی: سیاستمداران، حکومت ها و ... همواره در پی کسب قدرت برای رسیدن به 
اهداف و آرمان های خود هستند. به این افراد بازیگران سیاسی می گویند.

بازیگران سیاسی اصلی:
1. حکومت های مستقل

2. رهبران ایدئولوژیک و افراد برجستة سیاسی که بر مردم نفوذ دارند.
3. گروه ها و احزاب سیاسی

)NGO( 4. سازمان های مردم نهاد و غیرحکومتی
5. سازما های بین المللی

6. نهادهای اقتصادی و تجاری بین المللی
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اصواًل قدرت مثل یک شمشیر دو لبه است؛ یعین دولت ها یم توانند هم درجهت مثبت و برای صالح مردم خود پایۀ11
و هم در جهت منیف و علیه ملت خود به اکر ببرند.

رابطة قدرت و جغرافیا

عوامل و ارزش های جغرافیایی، نقش مهمی در شکل گیری قدرت دارند. این عوامل هم موجب 
قدرت هستند و هم موجب ضعف
قدرت ها و نظریه های ژئوپلیتیک

نکات نظریهمحتوای نظریهارائه کنندهنام نظریه

فضای حیاتی

راتزل )پدر علم جغرافیای 
سیاسی(

نابودی حتمی کشورهای 
کوچک درصورت 

نداشتن فضای کافی 
برای جمعیت خود

1. از نظر وی نزدیکی به 
دولت های بزرگ یا ضعیف 
موجب تأثیر بر سیاست و 

قدرت می شود.
2. دولت های بزرگ در 
کشمکش بر سر قدرت.
3. با تأسیس و توسعة 

سازمان های حقوق بین الملل، 
کشورگشایی تقریباً متوقف شد.

هارتلند
 )قلب خشکی(

مکیندر )جغرافی دان 
انگلیسی(

توجه به خشکی در 
مقولة تولید قدرت

1. جزیرة جهانی← سه قارة 
به هم چسبیدة آسیا، اروپا 

و آفریقا
2. منطقة خشکی 

اوراسیا=قلعة )دژ( غیرقابل 
دسترسی برای قدرت های 

دریایی
3. قلب خشکی←هر کس 
این منطقه یعنی شرق اروپا 
)بخش مرکزی هارتلند( را 
تصرف کند بر کل جزیرة 

جهانی مسلط می شود.

قدرت دریایی

تاثیر فضاهای دریایی و آلفرد ماهان)دریاساالر(
اقیانوسی در شکل گیری 
قدرت جهانی و کنترل 

و محاصرة قدرت 
خشکی

1. وی معتقد بود عالوه بر 
نیروی دریایی، تجارت دریایی 
هم در قدرت دریایی موثر 

است.
2. کتاب »نفوذ و تأثیر 

دریایی در تاریخ« متعلق به 
اوست.

آلفرد ماهان در ادامۀ نظریه خود 6 شرط برای تبدیل شدن یک کشور به قدرت دریایی را مطرح یم کنه:
1. موقعیت جغرافیایی/ 2. خط میش سیایس و حکومت/ 3. وضع طبییع سواحل

4. فرهنگ دریانوردی/ 5. تعداد جمعیت/ 6. گسترش سواحل
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پایۀ11
ایرانوقدرتدریایی

از آنجایی که این مبحث را در سال گذشته بسیار خوانده اید به دو نکته بسنده می کنیم:
1. نیروی دریایی راهبردی: نیروی قادر به انجام عملیات در آب های عمیق اقیانوس
2. بندر جاسک و بندر اقیانوسی چابهار، دو بندر مهم ایران در دریای عمان هستند.

 قدرت ملی

قدرت یک کشور برای رسیدن به اهداف و تحقق آرمان هایش
کشوری که قدرت ملی داشته باشد، بدون داشتن مانع می تواند خواسته های ملت خود را تأمین 

کند. این قدرت بر روابط ملل با یکدیگر تأثیر دارد.

1. موقعیت 
جغرافیایی

2. وسعت، شکل و 
ناهمواری ها

3. بنیادهای 
زیستی

4. منابع انرژی و 
معدنی

نقش عوامل 
جغرافیایی در 

قدرت ملی

5. جمعیت

 تأثیر بسزا در افزایش یا کاهش قدرت
 موقعیت دریایی )دسترسی به آب های آزاد( نقش مهمی 

در قدرت ملی یک کشور دارد.
 کشور حائل: کشورهایی که مابین دو یا چند قدر بزرگ 

قرار گرفته اند.

 عواملی چون آب و پوشش گیاهی
 آب از عوامل جنگ در آینده

قرار  معتدل  مناطق  در  که  کشورهایی  بیشتر  شانس   
گرفته اند برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی

 داشتن این منابع به تنهایی منشأ قدرت نیست.
 اگر عامل توسعه باشند خوب و اگر کاالی صادراتی 

باشند مضر هستند

 قدرت کشور وسیع تر < قدرت کشور کوچک تر
 مشکل کشورهای کوچک برای فعالیت

 مشکل ساز بودن کشور وسیع با جمعیت کم برای دفاع
نوع  و  و  فضای سرزمین  کیفیت  بودن  تأثیرگذار   

ناهمواری ها در کشاورزی و توسعة حمل ونقل
 نقش مثبت کوهستان ها از نظر دفاعی

 از منابع قدرت
 داشتن جمعیت زیاد پیش شرط است؛ اما کیفیت و 

ترکیب آن ها نیز اهمیت دارد.
 همگونی جمعیت از نظر زبانی، قومی و دینی نیز رد 

افزایش قدرت ملی مؤثر است.
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پنج دسته تقسیم پایۀ11 به  از زیرشاخه های مورد دوم است، شلک کشور است. شلک کشورها  که  از عوامل قدرت میل  ییک 
یم شود:

1. فشرده ← دایره یا مربع شلک
2. طویل ← طول آن ها شش برابر عرض آن ها

3. دنباله دار ← دارای یک دنبالۀ شبه جزیره ای جدا افتاده از سرزمین اصیل
4. چندپاره ← جزیره ای

5. محایط ← محصور در یک کشور دیگر

بهترین شکل برای یک سرزمین، فشرده است؛ چرا که پایتخت در مرکز آن قرار گرفته است 
و در کمترین زمان به نقاط مختلف کشور می توان دسترسی پیدا کرد.

ژئوپلیتیک منطقة 

منطقة ژئوپلیتیکی عبارت است از بخشی از سطح زمین یا تعدادی کشور هم جوار که به 
دلیل داشتن ارز شهای جغرافیایی، بازیگران سیاسی برای کنترل یا تصرف آنها با یکدیگر 
وارد تعامل )کنش و واکنش( می شوند. این تعامل ممکن است مذاکره، همکاری و هم 

بستگی یا رقابت و کشمکش و حتی جنگ باشد.
تعامل  با هم در  منطقة ژئوپلیتیک، منطقه ای است که سه عامل سیاست، قدرت و جغرافیا 

هستند و توجه قدرت های جهانی را به خود جلب می کنند.

با توجه به متن زیر به دو سؤال زیر پاسخ دهید. 
«علی تصمیم دارد شرکت خدماتی ایجاد کند. با توجه به تحقیقاتی که او کرده، بنای این شرکت 
با آپارتمانی 120 متری  و  به فضای بزرگی ندارد  نیاز  باغ فیض بسیار مناسب است  در محلة 
نیازهای او برآورده می شود. او به دو معاون، سه منشی و بیست کارگر برای شروع کار نیاز دارد 
که وظایف هر کدام مشخص است. تابلوهایی با نقش های زیبا، تلفن ها و میزهایی برای منشی ها 
احتیاج دارد. همچنین تأمین وسایل کارکنان به عهدۀ اوست. او کارهای عضویت در اتحادیه را 

قبل از شروع کار انجام داده است.»
با توجه به ارکان اصلی این شرکت؛ کدام یک از گزینه های زیر درست است؟. 136

 فضای جغرافیایی: ایجاد شرکت خدماتی توسط علی
 ساختار انسانی: دو معاون، سه منشی و بیست کارگر

 نظام مدیریت: انجام کارهای عضویت در اتحادیه از قبل
 قلمرو جغرافیایی: تابلوها، تلفن و نیرو استخدام افراد
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وظایف مدیریت در کدام گزینه آمده است؟. 137
 خرید آپارتمان 120 متری ـ مشخص کردن وظایف کارکنان ـ عضویت در اتحادیه

 خرید آپارتمان 120 متری ـ تحقیق دربارۀ باغ فیض ـ عضویت در اتحادیه
 خرید وسایل موردنیاز کارکنان ـ تحقیق دربارۀ باغ فیض ـ استخدام کارکنان

 خرید وسایل موردنیاز کارکنان ـ مشخص کردن وظایف کارکنان ـ استخدام کارکنان
چه تفاوتی بین ناحیة خودمختار و ناحیة آزاد تجاری وجود دارد؟. 138

 برای ورود به نواحی خودمختار نیاز به ویزا ندارند؛ اما در نواحی آزاد تجاری این محدودیت اقتصادی را دارند.

 نواحی خودمختار در جنگ ها تابع هیچ حکومتی نیستند و نواحی آزاد تجاری تابع حکومت مرکزی اند.

 نواحی آزاد تجاری؛ آزادی نامحدودی دارند؛ اما نواحی خودمختار اکثر قوانین کشوری اجرا نمی شود.

 در مناطق آزاد تجاری برخی قوانین اجرا نمی شود؛ اما نواحی خودمختار از استقالل محدودی برخوردارند.
کدام گزینه نشان از رابطة جغرافیا و سیاست دارد؟. 139

 رئیس جمهور ایران تصمیم می گیرد جزایر خلیج فارس را به کشور دیگر ببخشد.
 احداث ابزار نظامی در مرزهای کوهستانی به تناسب آن ها

 احداث تونل مانش بین انگلستان و فرانسه و گسترش روابط سیاسی این دو کشور
 اجرای طرح محدودۀ طرح ترافیک در شهر به علت سرعت تردد

کدام یک از محدوده های جغرافیایی زیر مثالی برای ناحیه فروملی است؟. 140
الف( ایران/ ب( پاریس / پ( کردستان )عراق( / ت( اتحادیة اروپا

 ث( قشم/ ج( انگلستان/ چ( ارومیه / ح( نخجوان
 الف و ت  پ و ج  چ و ب  ث و ت

با توجه به ارکان کشور همة گزینه ها درست می باشند؛ به جز:. 141
 هر کشور بخشی از سطح زمین را ِاشغال کرده و هیچ زمینی بدون کشور قابل تصور نیست.

 هر کشور دارای جمعیتی است که برای خود نظام سیاسی و حکومتی جهت ادارۀ امور تأسیس می کنند.
 هر کشور حکومتی دارد که نظام سیاسی آن کشوری باشد و امور سرزمین را هدایت می کند.

 هر کشور رکن چهارمی دارد که حاکمیت نامیده می شود و عبارت است از استقالل و بی نیاز بودن 
به غیر است.

نظام سیاسی فدرال چیست؟. 142
 حکومت و توزیع قدرت در این نظام سه سطح دارد: ملی، ایالت و شهری
 هر ایالت شهر این نوع حکومت قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه مستقل دارد.

 در این حکومت، کشور به چندین ایالت تقسیم می شود و ایاالت اختیارهای زیادی دارند.
 این نظام سیاسی از کشورهای اروپایی و فرانسه به دیگر کشورها سرایت کرد و حکومت واحد دارد.

از مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشور می توان به ...............، همبستگی ملی و ............... . 143
اشاره کرد که  در صورت تضمین آن ها، کشور دچار فروپاشی نمی شود.

 هویت ملی ـ پیوستگی سرزمینی  زبان مشترک ـ پیوستگی سرزمینی
 هویت ملی ـ پیوستگی قومی  زبان مشترک ـ پیوستگی قومی

به ترتیب کدام یک از مرزهای زیر تطبیقی و کدام یک تحمیلی است؟. 144
 هند و پاکستان ـ ایران و عراق  برزیل و آرژانتین ـ ایران و عراق

 برزیل و آرژانتین ـ کرۀ شمالی و جنوبی  هند و پاکستان ـ کرۀ شمالی و جنوبی
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در رابطة با انواع ارز، کدام یک از عبارت های زیر درست است؟. 145
الف( کوه: استفاده از ارتفاعات دو کشور جهت تعیین از آن ها

ب( دریا: استفاده از خط منصف یا تالوگ در این روش
پ( مرز پیشتاز: مرزهایی که از قدیم بودند و هنوز مورد قبول هستند.

عبوری  هواپیماهای  به  اما  باشد  داشته  مرز  هم  هوا  در  می تواند  هر کشور  هوایی:  مرزهای  ت( 
نمی تواند کاری داشته باشد.

 الف و ب  پ و الف  ب و ت  ت و پ 
منظور مکیندر از«Heartland» چیست؟. 146

 مقاله ای که او با موضوع تولید قدرت و با توجه به خشکی ها نوشته است.
 بخش عمدۀ خشکی های جهان، سه قارۀ به هم چسبیدۀ آسیا و اروپا و آفریقا است.

 او این جزیرۀ جهانی، منطقۀ خشک اوراسیا را هارت لند یعنی قلب خشکی نامیده است.
 او شرق اروپا را منبع بزرگ قدرت می داند و آن را قلب خشکی جهان نامید.

همة تعاریف زیر در رابطه با شکل کشورها درست می  باشند؛ به جز:. 147
 کشورهایی که در یک کشور دیگر محصور شده باشند؛ مثل لسوتو )محاطی(

 کشورهایی که یک بخش داالن مانند آن جدا افتاده باشد. )دنباله دار(
 کشورهایی که عرض آن ها حداقل شش برابر طولشان باشد. )طویل(

 کشورهایی که به شکل جزیره ای هستند؛ مثل اندونزی و نیوزلند )چند تکه(
شکل زیر مربوط به چه ناحیه ای است؟. 148

سیایتقدرت

جغرافیا

 منطقه ای که به علل ارزش جغرافیایی کشورها با هم وارد کنش و واکنش بشوند.
 ناحیۀ سیاسی در شکل؛ دارای سرزمین مشخص و جمعیت دائم باشد.

 شاخه ای از علوم جغرافیایی که از عناصر مختلف ترکیب شان و تأثیرات آن ها را بر هم مشخص می کند.

 ناحیه ای که بخشی از سطح زمین است که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد.
)خارج از کشور 98(. 149 همة موارد از ویژگی های «کانون سیاسی یک کشور» به شمار می آید؛ به جز: 

 مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است.
 به دلیل دوری از مرزها، قابلیت دفاعی مناسبی دارد.

 محل تصمیم گیری های سیاسی یک کشور با سایر کشورها است.

 فرمان های سیاسی از این کانون در سراسر کشور پخش می شود.
کدام یک از گزینه های زیر به نقش «موقعیت جغرافیایی» کشور در قدرت مندی اشاره دارد؟. 150

 وسعت زیاد کشورها که جمعیت کمی دارند و ممکن است در امر دفاع به مشکل بخورند.
 کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان به علت دسترسی به آب های آزاد قدرت دریایی بسیاری داشتند.

 کشوری که جمعیت زیاد و باسواد داشته باشد، می توانند قدرت مندی را افزایش دهد.
مواجه اند،  خاک  آلودگی  و  فرسایش  پدیدۀ  با  یا  هستند  آب  کمبود  دچار  که  کشورهایی   

توانمندی هایشان ضعیف می شود.
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 باید توجه کرد که کم  شدن .  267
عباس  شاه  راه های  جمله  از  قزلباشان  قدرت 
برای تشکیل سپاه دائم بوده است نه نتیجۀ آن 
صفحۀ 139  

باشید .  268 داشته  توجه  باید   
فلزکاری زمان  به سه ویژگی  که در متن سؤال 
صفویان اشاره شده است؛ 1. جنس فوالدی ظرف 
/ 2. شعر وحشی بافقی / 3. حک شدن شعر بر 
صفحات 148 و 156 روی آن.  

درگیری .  269 چنین  آلمان  در   
صفحۀ 171 ایجاد شد.  

اولین .  270 لوتر،  مارتین  نظر  از   
بود.  رستگاری  مایۀ  ایمان،  کلیسا،  جدی  منتقد 
صفحۀ 185  

باشید .  271 داشته  دقت  باید   
دوران گردآوری خوراک مربوط به پیش از تاریخ 
است و از این دوران نوشتۀ مکتوبی وجود ندارد. 
بر اساس  «2» غلط است.  «1» و  پس گزینه های 
این داده که دربارۀ دوران پیش از تاریخ تنها منابع 
 «4» و   «3» گزینه های  است  باستانی  آثار  موجود 
درست است؛ ولی باید به این نکتۀ ریز توجه داشته 
باشید که در دوران تولید خوراک چرخ سفالگری 
دهم صفحات 27، 30 و 33 ابداع می شود.  

که .  272 ایرانی  باور  از  منظور   
پرستش مهر است که در دوران  وارد روم شد 
اشکانیان وارد آسیای صغیر و بعد از آن روم شد.
  دهم صفحات 58 و 132

هخامنشی .  273 حکومت  تثبیت   
شاه  سومین  که  شد  انجام  داریوش  دوران  در 
هخامنشی بود. دهم صفحۀ 85

 هخامنشیان از نام نیای خود .  274
مؤسس  نیای  نام  از  ساسانیان  هخامنش،  نام  به 
خود یعنی ساسان، اشکانیان از نام نیای مؤسس 
آن یعنی ارشک یا اشک برای نام گذاری استفاده 
دهم صفحات 82، 90، 91 و 94 کرده  اند.  

پایان .  275 تا  ماد  دوران  دبیران   
دوران  در  و  نداشتند  وجود  اشکانی  دوران 
دهقانان  شدند.  اجتماعی  هرم  وارد  ساسانیان 
نیز در دوران هخامنشیان و اشکانیان جزء تودۀ 
مردم محسوب می شدند. نظامیان نیز در دوران 
هخامنشیان جزء ردۀ باالی جامعه بودند؛ ولی از 

دوم  درجۀ  نجبای  جزء  بعد  به  اشکانیان  دوران 
محسوب می شدند.  دهم صفحات 109، 111 و 112

راه های .  276 کشف  قدم  اولین   
هخامنشی  داریوش  دوران  در  که  است  دریایی 
دهم صفحۀ 121 برداشته شد.  

آئین .  277 این  از  مانی  آئین   
دهم صفحۀ 135 استفاده نکرده است.  

ولی .  278 است؛  بوده  تجاری  مکه   
طائف، مکه، یمن و یثرب کشاورزی.  یازدهم صفحۀ 22

باشید که .  279 توجه داشته  باید   
سؤال دربارۀ پذیرش بی چون و چرای فرمانروایی 
آن  جزء  قهرآمیز  تدابیر  اساس  این  بر  است. 
محسوب نمی شود.  یازدهم صفحۀ 59

 باید توجه داشته باشید سه .  280
اعراب  بر  که  هستند  مناطقی  جزء  دیگر  شهر 
باید  ابتدا  سؤال  این  شدن  باز  برای  شوریدند. 
توجه داشته باشید منظور از سیاست امویان چه 
بوده است. در این دوران امویان برای ادارۀ شهر 
استفاده  مناطق  این  به  اعراب  مهاجرت دادن  از 
درگیری  باعث  سیاست  این  قم  در  و  می کردند 
شد.  یازدهم صفحۀ 85

 در دوران غازان خان و زمان .  281
رسمی  دین  اسالم  همدانی  فضل اهلل  رشیدالدین 
یازدهم صفحۀ 116 اعالم شد.  

نوشتۀ .  282 جهان گشا  تاریخ   
ایلخانی  دوران  وزرای  از  یکی  جوینی  عطاملک 
یازدهم صفحۀ 132 است.  

جمله .  283 از  هروی  میرعلی   
خوشنویسان دوران صفویه است.  یازدهم صفحۀ 155

الهیات .  284 به  وسطا  قرون  در   
مسیحی، فلسفه و منطق توجه می شد.  یازدهم صفحۀ 172

 اول باید توجه داشته باشید .  285
استفاده  زمین  کروی بودن  نظریۀ  از  کلمب  که 
ارائه  کوپرنیک  توسط  ابتدا  در  نظریه  این  کرد. 
شد.  یازدهم صفحات 180 و 182

باید .  286 ابتدا  تست  این  در   
توجه داشته باشید نام کتاب اهمیتی ندارد. مورد 
نام  ذکر  در  مبالغه  تست  این  در  اهمیت  حائز 
سنتی بودن  نشان دهندۀ  که  است  آنان  القاب  و 
است  این  مهم  نکتۀ  است.  آن  نگارش  شیوۀ 
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مدرن  شیوۀ  قاجار  دوران  از  این که  وجود  با  که 
آغاز شده است؛ ولی لزوماً تمام منابع این دوران 
است  این  بعدی  مهم  نکتۀ  نیستند.  مدرن  شیوۀ 
که بدانید هریک از کتاب های زیر در ذیل کدام 
صفحات 2، 5 و 6 دسته قرار می گیرند.  

نمودارهای .  287 به  پاسخ  برای   
زیر دقت نمایید: 

جنگ های ایران و روسیه ← آشنایی با غرب ← 
آثار  ترجمۀ  آغاز   ← اروپا  و  ایران  بین  مقایسه 

اروپایی ← گسترش ترجمه
فعالیت  گسترش   ← ایران  به  اروپاییان  ورود 
بیستون  کتیبه های  رمزگشایی   ← شرق شناسان 
 ← دقیق  اطالعات  کسب   ← طاق بستان  و 
صفحه 3 گسترش کشفیات باستان شناسان 

زیر .  288 جدول  به  پاسخ  برای   
دقت نمایید: 

اطالعاتمنبع

اطالعات از گمرکسفرنامه

دربارة روزنامه اطالعات 
احزاب

اطالعات نظامیاسناد

شرح حال رجالخاطرات
صفحات 9تا 13  

توسط .  289 تاریخی  حکمت   
صفحات 5 و 6 آقاخان کرمانی به کار رفته است.  

روسیه .  290 و  ایران  جنگ های   
آغازگر تغییر تاریخ نگاری از سنتی به جدید است؛ 
ولی از جمله رویدادهای تأثیرگذار نیست چون تغییر 
صفحات 3و 7 بینش بعد از انقالب مشروطه روی داد.  

 این سلسله از اواخر حکومت .  291
صفحۀ 19 نادرشاه وارد مرحلۀ سقوط شد.  

پایۀ .  292 بر  نادر  دوران   
ولی  بود؛  همراه  خارجی  و  داخلی  جنگ های 
آبادانی  به  و  کرد  متوقف  را  جنگ ها  کریم خان 
صفحات 19 و 20 کشور پرداخت.  

 در زمان نادرشاه افشار بین .  293
صفحۀ 21 ایران و عثمانی صلح برقرار شد. 

ادبی .  294 بازگشت  ادبی  نهضت   
در دورۀ زندیه شکل گرفت و فتوحات نادر باعث 
ورود هنرمندان و صنعتگران هندی به ایران شد 
و هنر تلفیقی را بنا نهاد.  صفحات 22تا 24

بندر .  295 کریم خان  دورۀ  در   
صفحۀ 22 بوشهر مرکز تجارت داخلی و خارجی شد.  

زیر .  296 نمودار  به  پاسخ  برای   
دقت نمایید:

ورود پرتغالی ها و اسپانیایی ها به هند ← اعطای 
امتیازات تجاری و گمرکی ← ورود فرانسه، هلند 
و انگلیس به هند ← تأسیس شرکت های تجاری 
فعالیت های  آغاز   ← شرقی  هند  کمپانی  نام  به 
استعماری ← تصرف بخش هایی از هندوستان ← 
رقابت بین استعمارگران ← استفادۀ انگلیسی ها از 
 ← افزایش قدرت خود  برای  ثروت غارت شده 
برای  هند  همسایۀ  کشورهای  به  دست اندازی 
صفحۀ 25 حفظ سلطۀ خود بر هند  

 پرتغال عثمانی تأثیری نداشته .  297
صفحۀ 25 است.  

 باید دقت داشته باشید بعد .  298
از انقالب باشکوه قدرت شاه مانند گذشته نشد. 
صفحۀ 26  

 بعد از اعالم استقالل در این .  299
کشور قدرت این کشور از نظر اقتصادی و سیاسی 
صفحۀ 27 افزایش یافت.  

اعتقادات .  300 از  برابری طبقاتی   
صفحۀ 28 دایرة المعارف نویسان نبود.  

باشید سه .  301 داشته  دقت  باید   
گزینۀ دیگر بعد از رفتن آقامحمدخان به استرآباد 
صفحۀ 32 است.  

دفع .  302 در  فتحعلی شاه   
شورش های داخلی موفق بود و در نبردهای خارجی 
شکست خورد. اصالحات را امیرکبیر انجام داد که 
صفحات 34 تا 36 بعد از مرگش متوقف شد.  

 نفوذ زنان حرمسرا نقشی در .  303
صفحۀ 37 کم کردن قدرت مطلقۀ شاهان نداشت.  

را .  304 وظیفه  این  شرع  دعاوی   
دوران  از  بعد  قزاق  بریگاد  تأسیس  و  داشتند 
ناصرالدین شاه  سلطنت  اواخر  که  امیرکبیر 
صفحات 38 تا 40 صدراعظم بود تشکیل شد.  
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 بررسی عبارت های نامربوط: .  124
تبتی  ـ  چینی  زبانی  بزرگ  خانوادۀ  دومین  الف( 
است. / ب( این زبان در 2 قاره گسترده شده 
صفحات 69 و 70 است. 

 پدیدۀ پخش، فرآیندی است .  125
که طی آن یک موضوع یا یک پدیده از مکانی به 
صفحۀ 79 سایر مکان ها گسترش می یابد.  

 بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ .  126
کرد.  ظهور  خاورمیانه  در  مسیحیت  دین   «1»
«2» دین در خلق چشم اندازهای فرهنگی  گزینۀ 
از  زرتشت  دین   «4» گزینۀ  دارد.  مهمی  نقش 
صفحات 73 و 74 مذاهب یکتاپرستی است.  

فرهنگی .  127 ناحیۀ  دو  گاهی   
اثر  خیلی به هم نزدیک اند و پدیدۀ فرهنگی در 
تماس مستقیم مردم این دو ناحیه به هم منتقل 
می شود مثل ورزش هاکی که از آمریکا به کانادا 
صفحۀ 81 سرایت کرده است.  

128  . (1 گزینه ها:  سایر  بررسی   
زمین  در  محصول  تولید  یا  خام  مواد  استخراج 
و دریا شامل آن می شود./ 2( تعریف صنعت/ 
صفحۀ 84 3( تعریف خدمات 

مربوط .  129 داده شده  عبارت   
سایر  بررسی  حال  است.  «پالنتیشن»  به 
گزینۀ  معیشتی.  کشاورزی   «1» گزینۀ  گزینه ها: 
کشت   «3» گزینۀ  تجاری  غلّۀ  کشاورزی   «2»
تک محصول تخصصی گزینۀ «4» دامداری تجاری
صفحۀ 91  

 در کشاورزی معیشتی تولید .  130
مصرف  حد  در  بیشتر  دام  پرورش  یا  محصول 
خانواده کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد 
است. کم  آن  اقتصادی  سود  و  تولید  میزان  و 
صفحۀ 84  

در .  131 «های تک»  نکته: صنایع   
کشورهای  در  تنها  و  ندارد  وجود  کشورها  همۀ 
صفحۀ 96 خاص دیده می شود. 

گزینه ها: .  132 سایر  بررسی   
گزینۀ «1» کشورهای پیرامون غالباً تولیدکننده و 
صادرکنندۀ موادخام هستند. گزینۀ «3» کشورهای 

نیمه پیرامون از کشورهای مرکز ضعیف تر هستند. 
آهنربا  قطب  مثل  مرکز  کشورهای   «4» گزینۀ 
صفحۀ 107 سرمایه را جذب می کنند. 

  صفحۀ 109 .  133
اکتشافات .  134 عصر  آغاز  با   

تصرف  با  اروپاییان  دریانوردی  پیشرفت  و 
بخش هایی از آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی به 
استخراج منابع آن ها پرداختند. همچنین با وقوع 
مواد  به  اروپاییان  بیشتر  نیاز  و  صنعتی  انقالب 
صفحۀ 101 اولیه این استعمارات گسترش یافت. 

صنعتی .  135 انقالب  گسترش  با   
استعمارگران  صنعتی  کاالهای  تولید  برای 
با  را  آن ها  و  داشتند  نیاز  اولیه  و  خام  مواد  به 
خود  سرزمین های  به  مستعمرات  از  استخراج 
صفحۀ 101 سرازیر کردند. 

 بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ .  136
جغرافیایی  فضای  به  ربطی  شرکت  ایجاد   :«1»
فضا  این  به  متری   120 آپارتمان  بلکه  ندارد، 
به  گزینه  این  عبارت   :«3» گزینۀ  است.  مربوط 
تنظیم روابط بازمی گردد. گزینۀ «4»: عبارت این 
نه  است،  فضا  امور  تنظیم  به  مربوط  هم  گزینه 
صفحات 116 و 117 قلمرو جغرافیایی 

مدیریت .  137 نظام  وظایف   
تنظیم   .2 فضا/  امور  تنظیم   .1 از:  عبارت اند 
با  مدرسه  امور  تنظیم   .3 انسانی/  سازۀ  روابط 
صفحات 116 و 117 خارج آن 

در .  138 خودمختار:  نواحی   
در  اما  هستند؛  آزاد  محدود  به طور  استقالل 
نواحی  هستند.  مرکزی  حکومت  تابع  جنگ ها 
آزاد تجاری: مناطقی هستند که در برخی قوانین 
آزاد هستند؛ مثل اخذ ویزا یا عدم اجرای قوانین 
صفحۀ 119 مالیاتی و عوارض گمرکی 

سیاست .  139 تأثیر  تونل  احداث   
بر جغرافیا - گسترش روابط بین دو کشور تأثیر 
صفحۀ 121 جغرافیا بر سیاست 

جغرافیایی .  140 واحد  یک  به   
مثل شهر، دولت، بخش و ... که تحت مدیریت 
واحد  دارد،  قرار   ... و  بخشداری  شهرداری، 
صفحۀ 118 فروملی می گویند. 
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زمین .  141 بدون  کشوری  هیچ   
نادرست  گزاره  این  برعکس  نیست.  تصور  قابل 
صفحۀ 128 است. 

گزینه ها: .  142 سایر  بررسی   
این کشورها دو  «2»: حکومت  و   «1» گزینه های 
 :«4» گزینۀ  کشوری   .2 ایالت/   .1 دارد:  سطح 
است. تک ساختی  حکومت  به  مربوط  عبارات 
صفحۀ 138  

 کشورهای جهان بر پایۀ یک .  143
یا چند عامل به وجود می آیند و به حیات خود 
و  ملی  همبستگی  ملی،  هویت  می دهند.  ادامه 
پیوستگی سرزمینی از مهم ترین عوامل پیدایش 
صفحۀ 139 یک کشور هستند. 

نظر .  144 در  با  تطبیقی  مرز   
گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شود، مثل هند و 
پاکستان که سعی شد تا مسلمانان از هندوها جدا 
به وابستگی های زبانی و  شوند. مرز تحمیلی هم 
قومی توجهی نمی شود، مثل کرۀ شمالی و جنوب. 
دقت کنید اگرچه ایران و عراق با هم جنگیدند؛ 
صفحۀ 133 اما مرزها تغییری نکرد. 

نادرست: .  145 بررسی عبارت های   
«ب» خط تالوگ مربوط به مرز رودها است. «ت» 
صفحات 130 تا 133 مرز هوایی شامل هواپیماها می شود. 

سه .  146 مرکزی  بخش  مکیندر   
قارۀ به هم چسبیده یعنی آسیا، آفریقا و اروپا را که 
همان شرق اروپا است، هارت لند یا قلب خشکی 
منبع قدرت جهان  را  و آن  دانسته است  جهان 
صفحۀ 144 می داند. 

کشورهای .  147 درست:  عبارت   
شش  حداقل  آن ها  طول  که  کشورهایی  طویل: 
صفحۀ 150 برابر عرض آن ها باشد. 

ناحیۀ .  148 به  مربوط  شکل   
که  است  زمین  سطح  از  بخشی  و  ژئوپولیتیکی 
ارزش های  علت  به  هم جوار  کشور  تعدادی 
یا  کنترل  برای  سیاسی  بازیگران  جغرافیایی، 
تصرف آن ها با یکدیگر وارد تعامل می شوند. این 
یا  و هم بستگی  تعامل می تواند مذاکره، همکاری 
صفحۀ 151 رقابت و کشمکش و حتی جنگ باشد. 

 یکی از عوامل انتخاب پایتخت .  149
به عنوان مرکز سیاسی یک کشور دسترسی آسان 
صفحۀ 136 به سرتاسر کشور، به ویژه مرزها است. 

گزینه ها: .  150 سایر  بررسی   
بازمی گردد.  کشورها  وسعت  به   :«1» گزینۀ 
گزینۀ «3»: به جمعیت کشور بازمی گردد. گزینۀ 
بازمی گردد. کشور  زیستی  بنیادهای  به   :«4»
صفحات 149 تا 151  

این .  151 منافع  با  گزینه  این   
صفحۀ 103 شرکت ها در تضاد است. 

 بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ .  152
دریاچه های  از  جای مانده  به  نرم  رسوبات   :«2»
شن ها  و  ماسه ها  باد  توسط   :«3» گزینۀ  قدیم 
جابه جا می شوند و چندین متر ارتفاع دارد. گزینۀ 
«4»: باد، در زمین های فاقد پوشش گیاهی ذرات 
متر   40 به  را  آن ها  عمق  و  می کند  جابه جا  را 
صفحات 47 و 48 می رسد. 

 زبان قوم سامی زبان مردم .  153
زبان  و  حامیایی  قوم های  زبان  و  یهود  و  عرب 
صفحۀ 70 بعضی از مردم شمال آفریقا 

154  . 

نیمه منطقه 
خشکخشک

بسیار 
خشک 
)نیمه 
بیابانی(

بیابان

- بارش  450
250

 - 250
100

 -  100
50

کمتر از 
50

صفحۀ 32  

تأثیر .  155 از  نشان  عبارت  این   
میزان  بر  ناحیه  یک  در  برنج  قیمت  افزایش 
صفحۀ 12 مصرف برنج در ناحیه دیگر است. 

میالدی .  156  1۹۷0 سال  از   
علمی،  روش های  بردن  به کار  و  سبز  انقالب  با 
آفت کش های  و  کود  اصالح شده،  بذرهای 
شیمیایی و ماشین آالت، این دو کشور موفق به 
صفحۀ 88 خودکفایی در تولید برنج شده اند. 




