
ٍ کطزًس غلثِ ذَز زضوٌاى تط ٍ ضسًس لسضتوٌس کن کن هازّا  

 پایِ هازّا زست تِ ایطاى زض لسضتوٌس حکَهت اٍلیي تطتیة تسیي

.ضس گصاضی  

قذرتمىذ امپراتًری ، َخامىشیان  

 سلسلِ تٌیاًگصاض کَضٍش .تَز پاضس هْن لثایل اظ یکی ضئیس ، ّراهٌص

 ضا هازّا پازضاُ آذطیي کَضٍش .تَز ّراهٌص ًَازگاى اظ ّراهٌطیاى

.کطز سطًگَى ضا آًْا حکَهت ٍ زاز ضکست  

 کطز تصطف ضا(  اهطٍظی تطکیِ) لیسی ٍ(  اهطٍظی ػطاق)  تاتل کَضٍش

  .زاز گستطش هسیتطاًِ زضیای تا فاضس ذلیج اظ ضا ایطاى للوطٍ ٍ
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ضوال زضیای یي اظ هٌاطك پیص هطزهاًی کَچ ًط چْاض ّعاض سالحسٍز 

ا ضاهل سِ لَم تعضگ آضیایی ّتِ سوت جٌَب هْاجطت کطزًس. ذعض 

ضوال هازّا زض ضوال غطتی ،پاضس ّا زض جٌَب ٍ پاضت ّا زض تَزًس: 

.ضطلی  

وخستیه حکًمت ایراوی مادَا 

 هی ظًسگی پطاکٌسُ صَضت تِ ایطاى غطب ٍ غطب ضوال زض اهازّ

 ّای ّوسایِ ّجَم ٍ آًْا ضؼف هَجة پطاکٌسگی ایي .کطزًس

 لثایل سطاى .تَز ضسُ اهَالطاى ٍغاضت ّا آضَضی هاًٌس لسضتوٌسضاى

 ذَاّی ػسالت ٍ ضفتاضی ذَش زلیل تِ کِ ضا زیااکَ ًام تِ فطزی ، هاز

  .کطزًس اًتراب فطهاًطٍا ػٌَاى تِ زاضت هحثَتیت لثایل تیي

تَز. طٍظی (ّگوتاًِ )ّوساى اهپایترت هازّا ضْط   

 باسمٍ تعالی 

اجتماعی مطالعات آمًزشی کارت فلش  

(01ي 91 دريس)91 فصل        َفتم:  پایٍ  

پىاٌ اقبال جمشیذ:  کىىذٌ تُیٍ  

زیًیٍ:  مىطقٍ   کردستان استان اجتماعی  مطالعات دبیر  

 

 

 هماتلِ ّسف تا «اضضک» یا «اضک» تِ هلمة پاضت لثایل اظ یکی ضئیس

 تا تَاًست اٍ. کطز هتحس ضا ایطاًی الَام زیگط ٍ پاضتیاى ،سلَکیاى تا

.کٌس آظاز ضا ایطاى اظ ّایی لسوت سلَکیاى اذتالف اظ استفازُ  

ًام زاضت. اضک یا اضضکهَسس سلسلِ اضکاًی   

لسضتوٌس  حکَهت اضکاًی تِ اهپطاتَضی ز زٍمهْطزازض ظهاى فطهاًطٍایی 

 تثسیل ضس.

هَسس ایي سلسلِ  است. ساساًیاى، آذطیي حکَهت ایطاى تاستاى

ضاپَض ًام زاضت. یکی اظ هْن تطیي پازضاّاى ساساًی ، اضزضیط تاتکاى

ضس ٍ تَاًست  للوطٍ ساساًیاى ظیازاست کِ زض ظهاى پازضاّی اٍ اٍل 

  ضا ضکست زّس.اهپطاتَض ضٍم )ٍالطیاًَس( 

 تیطتط ، ّراهٌطیاى جغطافیایی للوطٍ ، زاضیَش ٍ کَضٍش ظهاى زض 

. تِ ّویي جْت اظ است گطفتِ هی تط زض ضا ضٍظ آى هْن کطَضّای

  یاز کطز. ًرستیي اهپطاتَضی جْاًیهی تَاى تِ ػٌَاى  حکَهت ّراهٌطی

شْر آتي بِ در زهاى ّخاهٌشیاى جٌگ ّای هتعذدی بیي ایراى ٍ یًَاى رخ داد ٍ 

تصرف سپاّیاى ّخاهٌشی درآهذ. بعذ از بِ قذرت رسیذى اسکٌذ هقذًٍی در یًَاى 

یًَاًیاى را برای اًتقام جَیی از ایراًیاى ،ٍ ضعیف شذى حکَهت ّخاهٌشی ، اسکٌذ 

اسکٌذ ایراى را فتح کرد ٍ تخت جوشیذ را بِ آتش کشیذ.تحریک کرد.  

ضا ًیع  ایطاى ،هصط ٍ لسوت ّایی اظ ٌّسٍستاىاسکٌسض ػالٍُ تط 

.زتصطف کط  

پس از هرگ اسکٌرر قلورٍ اٍ هیاى سرداراًش تقسین شذ. ایراى بِ دست 

ایراًیاى سلَکیاى را را تاسیس کرد. سلَکیاى افتاد. ٍی سلسلِ  سلَکَس

.ٍ بِ شکل ّای هختلف با آًْا هبارزُ هی کردًذبیگاًِ هی شوردًذ    

 تا ضس هی فتح کِ ّایی سطظهیي هطزم تا ٍ تَز ذطزهٌس پازضاّی کَضٍش 

 کِ هٌطَضی ضٍی اظ ضا هَضَع ایي هَضذاى .کطز هی ضفتاض ػسالت ٍ ًطهی

  .اًس زضیافتِ است هاًسُ جا تِ ٍی اظ

 .است «تعضگ زاضیَش»  ّراهٌطی پازضاُ تطیي هؼطٍف ، کَضٍش اظ تؼس

 گطفتِ ضکل ّایی ضَضش ّراهٌطیاى، للوطٍ تیطتط زض زاضیَش ظهاى زض

 تا زاز زستَض اٍ .زاز ضکست ضا آًْا ٍ جٌگیس ضَضضیاى تا زاضیَش .تَز

 کَُ زاهٌۀ تط زضوٌاى تا جٌگ زض اٍ ّای پیطٍظی یاز تِ ای تطجستِ ًمص

   .کٌٌس حجاضی تیستَى

 

 

 



تمسین کطزُ تَز کِ تِ  لسوت 32کطَض ضا تطای ازاضُ تْتط تِ زاضیَش  

هی گفتٌس.ایالت ّط لسوت یک   

اظ همام ّای حکَهتی یا زاضت کِ هؼوَال ضْطتاى یک ایالت ّط 

تَز. اػضای ذاًَازُ ضاُ  

 هَظف ٍ گطفت هی زستَض ، پایترت یا فطهاًسّی هطکع اظ ، ترص ّط

.زّس اًجام ضاُ ًظط طثك ضا کاضّا ّوۀ تَز  

هؼوَال ضْطّای تعضگ ٍ پطجوؼیتی تَزًس کِ ضاّاى زض آًْا پایترت ّا 

.ػظین هی ساذتٌس کاخ ّای تعضگ ٍ تٌاّای  

شَد هٌحرف عذالت ٍ قاًَى هسیر از شاُ اگر کِ داشت ٍجَد ّن عقیذُ ایي البتِ   

 یا عسل اٍرا تَاًستٌذ هی هَبذاى ٍ بسرگاى شَدٍ هی گرفتِ اٍ از اَّرایی حوایت 

.کٌٌذ برکٌار  

اهَض ازاضی ، ًظاهی ٍ هصّثی پازضاّاى زض زٍضاى تاستاى تط   

 فطهاى ّایی )لاًَى (. تطای ازاضُ اهَض کطَض فطهاًطٍایی هطلك زاضتٌس

ًاهِ ّا ٍ  فطهاىزاضتٌس کِ ضٍی  هْطّای هرصَصیزًس ٍ ٍضغ هی کط

   .ّای هْن هی ظزًس ّای
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تَز.ضاّاى زض حضَض تعضگاى کطَض پازضاّی زض ایطاى تاستاى ، ًَع حکَهت

تَز ٍ حکَهت اظ پسض تِ پسط تِ  لسضت هطلكهی کطزًس. ضاُ اضی تاج گص

 زست تِ ٍ جاًطیٌی سط تط ذًَطیعی ٍ زضگیطی گاّی هی ضسیس.اضث 

.زاضت ٍجَز لسضت آٍضزى  

  

  هی داًستٌذ. برگسیذُ آسواى ٍ ًوایٌذُ اَّراهسدا را دخَ باستاى ایراى شاّاى 

 

 ایجاز سپاُ جاٍیساى ًظاهی، ٌَىفاظ اتتکاضات ایطاًیاى زض تطکیل سپاُ ٍ 

تاسیس ضس. زاضیَش ّراهٌطیتَز کِ تِ زستَض   

تمسین هی  زُ ًفطُتَز کِ تِ گطٍُ ّای  زُ ّعاض ًفطسپاُ جاٍیساى 

ضسًس. ّط گاُ یکی اظ تیي هی ضفت یک فطز جٌگاٍض زیگط کِ شذیطُ تَز 

 جای اٍ ضا هی گطفت ٍ تؼساز آًاى کن ًوی ضس.

 

 

  

یًَاى ٍ ضٍم اظ ٍ  ّجَم الَام تیاتاًگطز اظ ضطقزض زٍضاى تاستاى    

سپاُ ٍ  تاػج ضس تا حکَهت ّای ایطاى تاستاىغطب تِ ایطاى 

تِ ٍجَز آٍضًس. ًیطٍی ًظاهی هجْع ٍ ًیطٍهٌسی  

.هی ضستطکیل  سَاضُ ًظام ٍ پیازُ ًظامسپاُ اظ   

ًَجَاًی آهَظش ّای ًظاهی هی زیسًس ٍ زض جٌگ ّا ضاّاى اظ زٍضُ 

ضا تط ػْسُ هی گطفتٌس.فطهاًسّی   

هطَْض تَزًس ٍ جٌگاٍضی ضید جْاى تِ زض تا اضکاًیاى )پاضتیاى(

.زاضتٌس سَاضکاضی ٍ تیطاًساظیهْاضت ظیازی زض   
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