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 گوناگون انسان درکوهستان یها تیفعال یو مقررات برا نیقوان نیتدو-

 کوهستان طیمراقبت از مح نهیدر زم یعموم یآگاه شیافزا

 6درس

 رابنویسید. زبان فیتعر -1

فهمند  یکنند و م یکه در آن مشترک اند، درک م یالفاظ را فقط گروه خاص یاز ارتباطات است که در آن، معن یزبان نظام

 ندارد. ییمعنا گر،یگروه د یو برا

 را بنویسید. زباننقش  -2

  .آورد یبه وجود م یمشترک تیکنند، هو یکه به آن تکلم م یافراد یاست و برا یفرهنگ یشاخصه ا نیزبان از مهم تر-

آن، اطالعات، تجربه ها، ارز ش ها و  قیانسان ها از طر رایفرهنگ است؛ ز کیگسترش  یعنصر اصل ن،یزبان، همچن-

 کنند. یمنتقل م یو به نسل بعد گرانیآداب و رسوم خودرا به د

 ست؟یچ یبزرگ زبان یخانواد ه ها -3

به زبان  رانیهند و ا ه،یروس ا،یمثال، مردم انگلستان، اسپان یدارند؛ برا یاصل شهیر کیاز زبان هاست که  یگروه بزرگ

 مشترک دارند. شهیر رایشوند؛ ز یمحسوب م ییهند واروپا یجزءخانواده زبان یکنند اما همگ یمختلف صحبت م یها

 را نام ببرید. مهم و پرتکلّم جهان یسه خانواده زبان -4

 ییهند و اروپا ۀخانواد-

 یتبت  ینیچ ۀخانواد-

 (ییایحام  ییای)سام ییایآفرو آس ۀخانواد-

 ...........................است.ایدن یگروه زبان نیو گسترده تر نیبزر گ تر -5

 ییهند واروپا

 ی را نام ببرید.رانیابان مهمترین ز -6



36 
 

 یآذر یتالش یلکیگ یطبر یبلوچ یکُرد یلُر یکیتاج پَشتو یفارس

 ی بیشتردرکدام منطقه ازجهان سخنگودارد؟تبت  ینیچ ۀخانواد -7 

 یشرق یایآس هیناح

 زبان خانواه چینی تبتی را بنویسید. نیو پرسخنگو تر نیمعرو ف تر -8

 ینیچ نیماندار

 ست؟یچ قایوزبان مردم شمال آفر هودیزبان مردم عرب و  -9

 .قاستیاز مردم در شمال افر یزبان بعض ،یو زبان حام هودیزبان مردم عرب و  ،یزبان سام

 را بنویسید. آن ییایومحدوده جغراف یزبان عرب تیاهم -10

وشمال  ایآس یاست که در جنوب غرب یآنها زبان عرب نیو مهم تر نیمعرو ف تر ،ییایخانواده آفروآس یزبا ن ها نیدر ب

 .کنند یبدان تکلم م قایافر

سازمان ملل متحد است. به عالوه ، زبان قرآن  یرسم یاز زبان ها یکیکشور و  20از  شیحدود ب یزبان رسم یعرب زبان

آن را به زبان ها نفر از مسلمانان جهان  ونیلیترجمه شده است، م ایدن یاز زبان ها یاریاست و با آن که قرآن به بس

 دارد. یا ژهیو تیاهم ل،یلد نیآموزندو به هم یخوانند و م ی( می)عرب یاصل

 را بنویسید.اززبان ها یعوامل گسترش برخ -11

زبا ن  یموجب گسترش برخ گر،ید یبه نواح هیناح کیها، تجارت و مهاجرت مردم از  نیچون جنگ و فتح سرزم یعوامل

 شده است. یزبان یدر نواح رییها و تغ

 را توضیح دهید. جهان یزبان یالگوها یخیرتارییدرتغ «ییایعصراکتشافات جغراف»نقش -12

 یالدیم 16و  15جهان در قرن  یزبان یدر الگوها یخیتار راتییتغ نیاز مهم تر یکی «ییایعصراکتشافات جغراف»

 ،یشمال یکاینو را کشف کردند، در امر یها نیسرزم ،یانوردیدر در شرفتیبا پ انییاروپا یمعروف به آغاز شد. وقت

 ییو بخش ها یجنوب یکایامر قا،یافر یآنها در قار ه ها راتدر مستعم افت؛یگسترش  یسیزبانان گل لند،یوزیو ن ایاسترال

 کرد. دایرواج پ یو فرانسو یپرتغال ،ییایاسپان ،یسیانگل یزبان ها زین ایاز آس
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 دهید.ی را توضیح سیعامل گسترش زبان انگل -13

در سراسر  یسیزبان ها مانند انگل یو گسترش ارتباطات، برخ یصنعت یها شرفتیبا پ کم،یو ستیو ب ستمیدرقرن ب

 جهان به کار گرفته شد.

 ی را بنویسید.سیزبان انگل تیاهم -14

در متون  زیها، و ن یو کشت ماهایرفت وآمد هواپ شیپا یبرا ،یا انهیرا یدر اغلب نرم افزارها یسیامروزه از زبان انگل

 شود. یاستفاده م یالملل نیب یقاتیوتحق یعلم

 را بنویسید. زبان هادرجهان یبرخ شتریعلل غلبه  ب -15

 کرده اند. دایپ یتر شیاز زبا ن ها در جهان غلبه ب یاطالعات، برخ یدر اثر رشد ارتباطات و فناور

 خودرا حفظ کنند؟ یمحل یو زبان ها یکنند زبان مل یم یچرا اغلب کشورها سع -16

 شان پابرجا بماند. یفرهنگ تیهوزیرا 

 را بنویسید. نید راتیتاث -17

قابل مشاهده  یها دهیپد نیها و مراسم، و همچن نییآ ،یاخالق یرفتارها و ارزش ها د،یعقا ،یاجتماع نیها بر قوان نید

 مختلف مشاهده کرد. یتوان در نواح یرا م نیسبب، آثار د نیدارند و به هم یادیز ریتأث یمانند بناها و آثار هنر

 را نام ببرید. ها نید یدو گروه اصل -18

 یکتاپرستیبر  یمبتن انیالف( اد

 گانهی یخدا ریبر پرستش غ یمبتن انیب( اد

 ی را نام ببرید.کتاپرستیبر  یمبتن انیاد -19

 زرتشت -هودی -تیحیمس -اسالم

 را نام ببرید. گانهی یخدا ریبر پرستش غ یمبتن انیاد -20

 سمیبودائ -سمیهندوئ -(یا لهی)مذاهب قب سمیمیآن
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 بزرگ دین اسالم را نام ببرید. مذهبدو-21

 تشیع و تسنن

 بزرگ دین مسیحیت را نام ببرید. مذهبسه -22

 ارتدوکس -پروتستان– کیکاتول

 هستند؟ یدرکدام نواح هودی نید روانیپ -23

 یمشخص نیکنند و سرزم یم یجهان زندگ یبزرگ بازرگان یبه صورت پراکنده در شهرها و نواح هودی نید روانیپ شتریب

 یدولت ها تیدوم با حما یاست که بعد از جنگ جهان یاشغال نیفلسط نیسرزم ان،یهودیازمراکز تجمع  یکیندارند. 

 اشغال شده است. یاستعمار

 ست؟یچ یچشم اندازفرهنگ -24

و  یشهر ینوع سکونتگاه ها ،یمکان .ساختمان ها و بناها، سبک معمار کیاز  تیمنظره قابل رؤ یعنیچشم انداز 

را  هیناح کیمردم  یزندگ وهیشود، ش یچشم انداز مشاهده م کیآن که در ریها و نظا ابانیمزارع، جاده ها، خ ،ییروستا

 دهد. یبه مشاهده گر نشان م

 کنند؟ یم خلق یانسان ها چگونه چشم اندازفرهنگ -25

کنند.فرهنگ هر  یخلق م «یفرهنگ یچشم اندازها»آورند،  یبه وجود م یعیطب یها طیکه در مح یراتییانسان ها با تغ

 شود. یم هیدر آن ناح یخاص یموجب به وجود آمدن چشم اندازها ه،یناح

 ی را توضیح دهید.فرهنگ یدرخلق چشم انداز ها نینقش مهم  د -26

مجسمه  ،یهنر، نقاش ،یرا در قالب معمار یخاص یبا توجه به باورها و اعتقادات خود، چشم اندازها نید کی روانیپ

 آورند. یبه وجود م یارتگاهیمقدس و ز یمکان ها جادیا ،یساز

 را بنویسید. دانان یتوسط جغراف یفرهنگ یبه نواح نیزم میعلت تقس -27

 کرده اند. میتقس یفرهنگ یرا به نواح نیسطح زم ،یفرهنگ یمطالعه و شناخت تنوع ها یها برا دانیجغراف

 ی را بنویسید.فرهنگ یبه نواح نیزم میدانان درتقس یجغراف یاصل یارهایمع -28
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 یاقتصاد تیو نوع فعال یزبان، آداب و رسوم، هنر و معمار ن،ید

 را تعریف کنید.انتشار  ایپخش  دهیپد- 29

 لیوسا ،یها، نوآور دهیمانند زبان، مذهب، افکار و ا دهیپد ایموضوع  کیآن  یاست که ط یندیانتشار فرا ایپخش  دهیپد

 .ابدی یمکان ها گسترش م ریمکان به سا کیاز  یماریب یو حت یزندگ وهیو ابزار، لباس، ش

 را توضیح دهید. گذشته یدرزمان ها یپخش فرهنگ راتیتاث -30

شکل گرفته  هیاول یاز ابداعات بشر که در تمدن ها یاریکهن وجود داشته است. بس اریبس یاز زمان ها یپخش فرهنگ

اطراف گسترش  یمبدأ خود به نواح هیکم کم از ناح ،یجنگ یسالح ها دیخط، ذوب فلزات و تول ،یکشاورز وهیاند، مانند ش

 اند. افتهی

 ی را بنویسید.و ستدها درپخش فرهنگ ردادیتاث -31

مثال، آمدوشد کاروان ها در  یداشته است. برا یپخش فرهنگ دهیدر پد ینقش مهم ینواح انیمدر گذشته، دادوستد 

 شد. یمختلف م یها نیموجب گسترش ابداعات ، افکار ،کاالها و... در سرزم شمیجاده ابر ریمس

 چیست؟امروز یایدر دن یعوامل مهم درپخش فرهنگ -32

استفاده از انواع رسانه ها )کتاب و مجالت،  ،یو جهانگرد یامروز عالوه بر مهاجرت و دادوستد، گردشگر یایدر دن

 دارند. یدر پخش فرهنگ یاطالعات و ارتباطات، نقش مهم یو (... و انقالب در فناور نترنتیو ا ونیزیتلو

 ی را بنویسید.انواع پخش وانتشار فرهنگ -33

 هیبه ناح یا هیمردم، از ناح میدر اثر تماس مستق یفرهنگ دهیاند و پد کینزد یلیبه هم خ یفرهنگ هیدو ناح یگاه-1

 یو نواح کایمتحده امر االتیمردم ا نیکه مبدأ آن کشور کاناداست اما در ب «یهاک»شود؛ مانندورزش  یمنتقل م گرید

 .است افتهیاریآن کشور با کانادا رواج بس یمرز

باشند،  گریکدیبا  میبدون آن که فرهنگ ها در تماس مستق گرید یفرهنگ به فرهنگ ها کیپخش و انتشار از  یگاه-2

غالب است و رسانه ها  یافتد.امروزه برخالف گذشته، با توجه به گسترش رسانه ها ، نوع دوم پخش فرهنگ یاتفاق م

در  یو (... حت حاتیغذا ، تفر نوع دن،یلباس پوش وهی)ش هروزان یعالئق، رفتارها، سبک زندگ رییدر تغ ینقش عمده ا

 دورافتاده دارند. ینواح


