
6درس                                                     
ناحیه فرهنگی چیست ؟  )1  

نوع خاص زبان ،دین ،هنر ومعماري ( یک ناحیه فرهنگی بخشی از سطح زمین است که در آن فرهنگ ویژه اي 
غالب است و به سبب همان ....) ،عقاید ، نوع بهره برداري از محیط طبیعی ، سبک زندگی روزانه ، غذا ، لباس و 

. فرهنگ ویژه از سایر نواحی جدا می شود   

یکی از مهم ترین موضوعات جغرافیاي فرهنگی چیست ؟ )2  

 مطالعه نواحی فرهنگی 

.زبان را تعریف کنید )3  

زبان ، نظامی از ارتباطات است که در آن ، معنی الفاظ را فقط گروه خاصی که در آن مشترك اند ، درك می 
.کنند و می فهمند و براي گروه دیگر معنایی ندارد   

صلی گسترش یک فرهنگ است ؟ چرا زبان ، عنصر ا)4  

 زیرا انسان ها از طریق آن ، اطالعات ، تجربه ها ، ارزش ها و آداب و رسوم خود را به دیگران و نسل بعدي منتقل
  .می کنند 

. منظور از خانواده بزرگ زبانی چیست ؟ مثال بزنید ) 5  

مردم انگلستان ، اسپانیا ، روسیه ، هند و ایران براي مثال ، . گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشه اصلی دارند 
به زبان هاي مختلف صحبت  می کنند اما همگی جزء خانواده زبان هند و اروپایی محسوب می شوند زیرا ریشه 

.مشترك دارند   

.سه خانواده زبانی مهم و پرتکلم جهان را نام ببرید ) 6  

  )حامیایی  –سامیایی ( خانواده آفروآسیایی –تی خانواده چینی ، تب –خانواده زبانی هند و اروپایی 

 

.است .........  ........بزرگ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا ) 7  

 خانواده زبانی هند و اروپایی 



.مهم ترین و پرگویش ترین زبان هاي ایرانی که ریشه باستانی مشترك دارند را نام ببرید ) 8  

 فارسی ، پشتو ، تاجیکی ، لري ، کردي ، بلوچی ، طبري ، گیلکی و تالشی 

دومین خانواده مهم زبانی که در میان مردم زردپوست ناحیه آسیاي شرقی رواج دارد چیست؟) 9  

تبتی  –خانواده چینی   

معروف ترین و پرسخنگو ترین زبان خانواده چینی تبتی چه نام دارد ؟) 10  

 ماندارین چینی 

زبان مردم عرب ویهود و زبان بعضی از مردم شمال افریقا چیست ؟ ) 11  

) زبان بعضی از مردم شمال آفریقاست ( زبان قوم حامی  –) زبان مردم عرب و یهود ( زبان قوم سامی   

معروف ترین و مهم ترین زبان هاي خانواده آفروآسیایی چه نام دارد ؟ و مردم کدام ناحیه بدان تکلم می ) 12
د ؟ کنن  

. در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا بدان تکلم می کنند   -زبان عربی   

.اهمیت زبان عربی را بنویسید ) 13  

کشور و یکی از زبان هاي رسمی سازمان ملل متحد است به عالوه زبان  20زبان عربی زبان رسمی حدود بیش از 
مه شده است ، میلیون ها نفر از مسلمانان جهان آن قرآن است و با آن که قرآن به بسیاري از زبان هاي دنیا ترج

. می خوانند و می آموزند و به همین دلیل ، اهمیت ویژه اي دارد ) عربی( را به را به زبان اصلی   

چه عواملی موجب گسترش برخی زبان ها و تغییر در نواحی زبانی شده است ؟ ) 14  

دیگر ت مردم از یک ناحیه به نواحی اجرتجارت و مه –عواملی چون جنگ و فتح سرزمین ها   

میالدي معروف به عصر  16و  15یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهاي زبانی جهان در قرن )  15
. آن را توضیح دهید . اطالعات جغرافیایی است   

وقتی اروپاییان با پیشرفت و دریانوردي ، سرزمین هاي نو را کشف کردند ، در آمریکاي شمالی ، استرالیا و 
در مستعمرات آنها در قاره هاي آفریقا ، آمریکاي جنوبی و بخش هاي از . نیوزیلند ، زبان انگلیسی گسترش یافت 

. ي رواج پیدا کرد آسیا نیز زبان هاي انگلیسی ، اسپانیایی ، پرتغالی و فرانسو  

 



چه عاملی در گسترش زبان انگلیسی در قرن بیستم  و بیست و یکم تاثیر داشته است ؟ )  16  

. با پیشرفت هاي صنعتی و گسترش ارتباطات ، برخی زبان ها مانند انگلیسی در سراسر جهان به کار گرفته شد 
براي پایش رفت و آمد هواپیماها و کشتی ها ، و نیز در امروزه از زبان انگلیسی در اغلب نرم افزارهاي رایانه اي ، 

. متون علمی و تحقیقاتی بین المللی استفاده می شود   

امروزه چه عاملی باعث غلبه برخی از زبان ها در جهان شده است ؟) 17  

 در اثر رشد ارتباطات و فناوري اطالعات 

زبان ملی و زبان هاي بومی و محلی خود را به چه علت اغلب کشورهاي جهان یا نواحی سعی می کنند ) 18
 حفظ کنند؟

تا هویت  --پیش بینی می شود که در آینده برخی از زبان هاي بومی و محلی در نواحی مختلف از بین برود 
 فرهنگی شان پابرجا بماند ؟

. تاثیرات دین را در جوامع بنویسید ) 19  

زش هاي اخالقی ، آیین ها و مراسم و همچنینین پدیده هاي دین ها بر قوانین اجتماعی ، عقاید ، رفتارها و ار
قابل مشاهده مانند بناها و اثار هنري تاثیر زیادي دارند و به همین دلیل آثار دین را می توان در نواحی مختلف 

. مشاهده کرد   

. دو گروه عمده ادیان در جهان را نام ببرید )  20  

دین اسالم ، مسیحت ، یهود و زرتشتادیان مبتنی بر یکتاپرستی مانند  –الف   

)مذاهب قبیله اي ( ادیان مبتنی بر پرستش غیرخداي یگانه مانند هندوئیسم ، بودائیسم ، آنیمسیم  –ب   

. دو مذهب بزرگ دین اسالم را نام ببرید ) 21  

تشیع و تسنن   

قرار دارند ؟دین مسیحیت در کجا ظهور کرد و شمار پیروان آن در کدام قاره ها و کشورها ) 22  

امریکا ، استرالیا و نیوزیلند دین مسیحیت در آسیا ظهور پیدا کرد اما امروزه شمار پیروان آن در قاره هاي اروپا ، 
. کشورهاي مرکزي و جنوبی افریقا بیشتر است  و   

 



.سه مذهب عمده دین مسیحیت را نام ببرید ) 23  

ارتدوکس  - پروتستان   -کاتولیک    

از مراکز تجمع یهودیان کدام سرزمین می باشد ؟  هود به چه صورت زندگی می کنند ؟ پیروان دین یبیشتر ) 24  

بیشتر پیروان دین یهود بصورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند و سرزمین 
عد از جنگ جهانی دوم با یکی از مراکز تجمع یهودیان ، سرزمین فلسطین اشغالی است که ب. مشخصی ندارند 

. حمایت دولت هاي استعماري اشغال شده است   

چشم انداز یعنی چه ؟) 25  

 یعنی منظره قابل رویت از یک مکان 

انسان ها چگونه چشم اندازهاي فرهنگی را خلق می کنند ؟ ) 26  

 انسان ها با تغییراتی که در محیط هاي طبیعی به وجود می آورند 

به وجود آمدن چشم اندازهاي خاصی در یک ناحیه می شود ؟چه عاملی موجب ) 27  

 فرهنگ هر ناحیه 

نقش مهمی در خلق چشم اندازهاي فرهنگی دارد ؟ ...........   در بین عناصر فرهنگی  )  28  

 دین 

پیروان یک دین با توجه به باورها و اعتقادات خود ، کدام چشم اندازهاي خاصی را به وجود می آورند ؟ )  29  

چشم اندازهاي خاصی را در قالب معماري ، هنر ، نقاشی ، مجسمه سازي ، ایجاد مکان هاي مقدس و زیارتگاهی 
.به وجود می آورند   

نواحی فرهنگی از نظر چه شاخص هایی با هم شباهت دارند ؟ )  30  

.د دین ، زبان ، آداب و رسوم ، هنر و معماري و نوع فعالیت هاي اقتصادي شباهت هایی دارن  

.شش ناحیه فرهنگی جهان را نام ببرید ) 31  

ناحیه فرهنگی  -ناحیه فرهنگی اسالم    -ناحیه فرهنگی اسالو ، ارتدوکس   -ناحیه فرهنگی اروپایی ، غربی 
ناحیه فرهنگی آمریکاي التین   -ناحیه فرهنگی جنوب و شرق آسیا   -آفریقایی   



. پدیده ي پخش یا انتشار را توضیح دهید ) 32  

فرایندي است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان ، مذهب ، افکار و ایده ها ، نوآوري ، وسایل و ابزار، 
. لباس ، شیوه زندگی و حتی بیماري از یک مکان به سایر مکان ها گسترش یابد   

. تاثیرات پخش فرهنگی در زمان هاي گذشته را بنویسید ) 33  

ر کهن وجود داشته است بسیاري از ابداعات بشر که در تمدن هاي اولیه شکل پخش فرهنگی از زمان هاي بسیا
گرفته اند مانند شیوه کشاورزي ، خط ، ذوب فلزات و تولید سالح هاي جنگی ، کم کم از ناحیه مبدا خود به 

. نواحی اطراف گسترش یافته اند   

مهمی در پخش فرهنگی دارند ؟در دنیاي امروزعالوه بر مهاجرت و داد وستد چه عواملی نقش ) 34  

و انقالب در ....) کتاب و مجالت ، تلویزیون و اینترنت ( گردشگري و جهانگردي ، استفاده از انواع رسانه ها 
.فناوري اطالعات و ارتباطات ، نقش مهمی در پخش فرهنگی دارند   

ورزش هاکی که مبدا آن کشور کاناداست چه نوع پخش فرهنگی است ؟ ) 35  

دو ناحیه فرهنگی به هم خیلی نزدیک اند و پدیده ي فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم ، از ناحیه اي به گاهی 
ناحیه دیگر منتقل می شود مانند ورزش هاکی که مبدا آن کشور کاناداست اما در بین مردم ایاالت متحده 

. آمریکا و نواحی مرزي آن کشور با کانادا رواج دارد   

.ا را در پخش فرهنگی بنویسید نقش رسانه ه)  36  

گاهی پخش و انتشار از یک فرهنگ به فرهنگ هاي دیگر بدون آن که فرهنگ ها در تماس مستقیم با یکدیگر 
. امروزه بر خالف گذشته با توجه به گسترش رسانه ها نوع دوم پخش فرهنگی غالب است . باشند اتفاق می افتد 

. یق ، رفتارها ، سبک زندگی روزانه حتی در نواحی دورافتاده دارند و رسانه ها نقش عمده اي در تغییر عال  

امروزه خطري بزرگ براي فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان چیست ؟ ) 37  

. فرایند یکسان سازي فرهنگ ها و توسعه فرهنگ کشور هاي سلطه گر   

 

 


