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 جغرافیا:

 : 1درس 

 تفاوت سیاره درونی و بیرونی چیست ؟-۱

 .سیاره های درونی جامد و سنگی اند ولی سیاره های بیرونی گازی اند.۱

سیاره های درونی اقمار کم و زمان کم گردش به دور خورشید دارند ولی بیرونی .۲

 برعکس

 است. هشت سیارهمنظومه خورشید دارای  نکته :

سال  میلیارد 5/4حدود دانشمندان عمر زمین و منظورمه خورشیدی را  نکته :

 تخمین می زنند

 .محل قرار گیری سیارک ها در منظومه شمسی را بنویسید -2

 بین مریخ و مشتری 

تنها یکی از میلیارد ها ستاره ) کهکشان مه خورشیدی ستاره خورشید در منظو نکته :

 ( است راه شیری

 منظور از موقعیت مکانی جیست و جگونه تعیین می شود؟ -3

 اما، .است زمینٔ  کره روی آن گرفتن قرار دقیق مکان پدیده، یک مکانی موقعیت

 جغرافی دارد؟ قرار زمین کره در کجای دقیقا   پدیده یک که فهمید یتوان م چگونه

 نها، مکا درباره مطالعه و زمین کره روی بر ها پدیده مکانی موقعیت تعیین برای دانان

 مانند مدار ها و نصف النهار ها. .اند کرده ابداع را فرضی و تقسیمات خطوط



 استوا چیست؟ -4

 دایره ای فرضی که کره زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می کند

 ؟مدار چیست-5

دایره های دیگری که در هر دو نمیکره شمالی و جنوبی به موازات استوا رسم شده اند 

جنوب نزدیک می شویم این دایره که به آنها مدار می گویند. هر چه به قطع شمال یا 

 ها کوچکتر می شوند .

درجه شمالی یا  ۹۰تا  ۰صفر درجه است. بقیه مدار ها بین مدار استوا )مدار مبدأ (

 جنوبی درجه بندی شده اند.

 نصف النهار ها چیست؟-6

نصف النهار ها نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطع جنوب کشیده 

 ول مساوی دارند.شده اند و ط

     

 

 نصف النهار مبدا چیست؟ -7

 عبور لندن شهر رصدخانه از که را النهاری نصف النهارها، نصف بندی درجه برای

 .اند کرده انتخاب مبدأ)گرینویچ(  النهارنصف  عنوان به میکند،

 شرقی مساوی نیمکره دو به را زمین کره، دیگر سوی در آن امتداد و مبدأ النهار نصف

 مبدأ، النهارف نص .است کرده تقسیم غربی و

ه درج شرقی درجه ۱۸۰ و غربی درجه ۱۸۰ تا ۰از دیگر فالنهارهای نص و درجه صفر

 .است درجه ۳۶۰ زمین محیط زیرا اند؛ شده بندی

 منظور از مختصات جغرافیایی چیست؟-8

هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرارد ارد که به آنها ) 

 ( آن نقطه می گویند. مختصات جغرافیایی



 طول و عرض جغرافیایی را تعریف کنید -۹

هر مکان عبارتست از فاصله آن مکان با نصف النهار مبدأ برحسب در  طول جغرافیایی

 جه. 

 عبارتست از فاصله آن مکان با مدار استوا بر حسب درجههر مکان  عرض جغرافیایی

 برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی کدام عالئم استفاده می شود؟ -1۰

 )غربی(W)شرقی( ـ E)جنوبی( ـ S)شمالی( ـ Nاز عالئم اختصاری  

 ابزار های اولیه تعیین مکان و مسیر را نام ببرید-11

 استفاده از ستارگان و اسطرالب ِ؛ تهیه نقشه های اولیه و سپس استفاده از قطب نما 

 امروزه از چه ابزاری برای ناو بری استفاده می شود؟ -12

ای مکانی گردید. تهموقعیاستفاده از ماهواره ها برای تعیین  ای اخیر منجرر ده هد

موقعیت و ه واره برای ارائهما در آن از چندین هوارهای، روشی جدید است کهناوبری ما

بر  اه ت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده میشود. مبنای کار این قبیل سیستمهج

 ای مختلف، رد و بدل میشودهواره و گیرندههبین ما هامواج رادیویی است ک هپای
شهر مکه در کشور عربستان و در جنوب غربی ایران واقع است. بنابراین در ایران نکته :

 به سمت جنوب غربی نماز میخوانیمما 

 پشت بام کعبه قبله ندارد نکته:

 

 
 
 

 

 

 



 : 2درس 
 مهمترین حرکات زمین را نام برده و نتایج هر یک را بنویسید-1

 الف( حرکت وضعی یا چرخشی که نتایج آن : پدید آمدن شب و روز و اختالف ساعت 

 خورشیدی و پیدایش فصولب( حرکت انتقالی یا مداری و نتایج آن : پیدایش سال 

 حرکت وضعی را تعریف کنید -2

که به آن حرکت وضعی  ساعت یکبار به دور محور خود می چرخد ؛ ۲۴زمین در هر 

 می گویند

 منظور از حرکت ظاهری خورشید چیست؟-3

ر، هنگام ظه از مشرق طلوع میکند هر روز در آسمان، خورشید را میبینیم که ما

سمت مغرب حرکت و در  هب هرفته عصر رفتباالی سر ماست و هنگام خورشید تقریبا 

حرکت جایی یا حرکت خورشید در آسمان،  هآن سمت غروب میکند. اما این جاب

پی در مقابل  در مین پیززمین  هجا نمیشود بلک هاست. در واقع، خورشید جاب ریهظا

 .چرخد و نقاط مختلف کره قرار میگیرند خورشید می

 زمین از غرب به شرق می چرخد نکته :

 چه نقاطی دارای ظهر یکسان هستند؟ -4

 تمامی نقاطی که بر یک نصف النهار واقع شدند.

 ساعت واقعی چیست و چرا به جای آن از ساعت رسمی استفاده می کنند؟ -5

مبنای آن موقعیت خورشید در  های مختلف بود کهشد، زمان واقعی در مکان هگفت هآنچ

نمیتوان از ساعت واقعی استفاده کرد. تصور کنید  هاما در زندگی روزانآسمان است 

ای ه ار قرار ندارند، ساعتهالن روی یک نصف هر مجاور در یک کشور، کهحتی دو ش

ا و ه هشدن ادار همان باز و بستز قات،ای مالهمختلفی دارند. بنابراین، درتعیین قرار

. در قرن آید وجود میه ت زیادی با مشکاله واپیماه ا وقطاره برنامه حرکت ا وه مغازه



کشور ها در یک اجالس بین المللی توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت  ۱۹

 راسمی استفاده کنند و به این ترتیب زمان رسمی به وجود آمد.

 درجه پهنا دارد. ۱۵هر یک از قاچ ها قاچ تقسیم کنیم ؛ ۲۴اگر کره زمین را به  :نکته

درجه شرقی و شهر پکن در طول  ۴۵اگر شهر تهران در طول جغرافیایی  مسأله :

 درجه شرقی  باشد : ۱۳۵جغرافیایی 

                           ۹۰  =۴۵-۱۳۵الف( اختالف درجه

                             ۶   =۱۵/۹۰ب( اختالف ساعت 

 ۱۲+۶= ۱۸          است در پکن زمان چند است؟     ۱۲ج( ساعت تهران 

 نکته این مسأله : 

 غرب و غرب = اختالف     شرق و شرق = اختالف     غرب و شرق = مجموع

 حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید.-6

زمین در همان هنگام که به دور محور خود می چرخد به دور خورشید نیز می گردد. 

د که به آن حرکت انتقالی یک دور کامل زمین به گرد خورشید یک سال طول می کش

کیلومتر در  ۳۰می گویند . مدار زمین بیضی شکل است و زمین با سرعت میانگین 

 ثانیه این مسیر را می پیمایند

 و سال کبیسه را بنویسیدتفاوت سال خورشیدی سال رسمی -7

 ساعت  ۶روز و  ۳۶۵سال خورشیدی = 

 روز  ۳۶۶سال کبیسه =  

 روز ۳۶۵سال رسمی =  

 بودن محور قطب ها چه نتایجی دارند؟ مایل-8

زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می کند و در طی یک سال زمین در موقعیت 

نامساوی می شود و ،های مختلفی در برابر خورشید قرار می گیرد ؛ درازی شب و روز 

 فصول مختلف به وجود می آید.



 منظور از انقالب تابستانی چیست؟-۹

خورشید در نیمکره شمالی به مدار راس السرطان به طور عمودی می در اول تیرماه 

تابد. در اول تیرماه در نیمکره شمالی منطقه وسیع تری از کره زمین در معرض نور 

خورشید قرار می گیرد. در نتیجه طول روز ها از شب ها بیشتر است. در این هنگام که 

نقالب تابستانی ( می گویند فصل اطوالنی ترین روز در این نیمکره است و به آن )

 تابستان آغاز می شود.

 منظور از انقالب زمستانی چیست؟-1۰

در اول دی ماه خورشید به مدار راس الجَدی در نیمکره جنوبی عمودی می تابد. در اول 

دی ماه در نیمکره شمالی بخش کم وسعت تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت 

تر از شب هاست. در نتیجه در نیمکره شمالی اول دی کوتاه  می کند و روز ها کوتاه

ترین روز سال است که به آن انقالب زمستانی می گویند. در این روز فصل زمستان اغاز 

 می شود در حالیکه همین زمان در نیمکره جنوبی فصل تابستان اغاز شده است.

 اعتدالین چیست؟ -11

دور خورشید ،  هزمین ب تدریج با گردش ه، بنیترین و کوتاهترین روز سالپس از طوال

روز  هر روز نسبت بهطول روز و شب،  هوسعت دایره جنوبی کم و زیاد میشود. در نتیج

 پاییز، طول روز وبهار و اول ل وانجام در دو موقع از سال، یعنی اقبل تغییر میکند تا سر

 .میگویند(و اعتدال پاییزیاری هاعتدال ب( (اعتدالین)این دو زمان،  هشب برابر میشود؛ ب

 

 
 
 
 
 
 



 3درس 
 سیاره زمین از چه محیط هایی تشکیل شده است؟-1

 ـ هواکره یا جو )اتمسفر( ـ آب کره )هیدروسفر( سنگ کره )لیتوسفر(

 گاز های اصلی تشکیل دهنده جو را نام ببرید-2

 (٪۱)( ؛ سایر گاز ها٪۲۱( ؛  اکسیژن )٪۷۸نیتروژن )

 آب کره هوا کره چیست؟منظور از سنگ کره  -3

.سنگ کره )لیتوسفر( بخش خارجی زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد و از ۱

 سنگ و خاک تشکیل شده است.

.آب کره )هیدروسفر( شامل اقیانوس ها و دریا ها و دریاچه ها و رود ها و بقیه آب ۲

 های سطحی آب های زیرزمینی یخچال ها نزوالت جوی است.

 جو )اتمسفر( شامل گاز هایی که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته است.هواکره یا ۳

 سوره بقره ترتیب شکل زیست کره چیست؟  22با توجه به آیه -4

 سنگ کره ـ هواکره ـ آب کره ـ زیست کره 

 درصد آب ها و خشکی ها را در دو نیمکره شمالی و جنوبی مقایسه کنید-5

 خشکی  ٪۱۸آب  و   ٪۸۲در نیمکره جنوبی = 

 خشکی ٪۴۰آب   و   ٪۶۰در نیمکره شمالی = 

سطح زمین را  ٪۷۱وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها کم است ؛ حدود  نکته :

 آب تشکیل می دهد.

 منظور از سرزمین های پست چیست و در کدام نواحی تشکیل می شوند؟-6

 ریا ها یا امتداد رود های بزرگجلگه ها و دشت ها ـ در کنار د

 فالت چیست؟-7

سرزمین هایی نسبتا هموار اما مرتف که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست 

 منتهی می شوند. فالت تبّت بلندترین فالت جهان است. 



 کوه های جوان و پیر را با هم مقایسه کنید-8

 است  Vکوه های جوان شیب تندی دارند و دره های بین آنها تنگ به شکل 

اما کوه های پیر به شکل گنبدی  شکل در آمده و شیب دامنه ها هم مالیم است و دره 

 دارند. Uهای باز به شکل 

 ۹بطور کلی چه عواملی موجب پیدایش و تغییر شکل ناهمواری ها شده اند؟-۹

 عوامل طبیعی و عوامل انسانی 

 کدام عوامل طبیعی یا درونی باعث پیدایش ناهمواری ها شده اند؟-1۰

تشکیل کوه های چین خورده ـ کوه آتشفشان ـ تشکیل کوه و دره در اثر 

 شکستگی)گسل( 

 کدام عوامل بیرونی باعث تغییر شکل ناهمواری ها شده اند؟-۱۱

 ی ـ فرسایش یخچالی هوازدگی ـ فرسایش آبی ـ فرسایش باد

 تاثیر فعالیت های انسان بر ناهمواری ها چیست؟ -12

ساخت تونل و جاده ـ ساخت سد ـ ساخت خانه های روستایی ـ معدن ـ کشت پلکانی 

 برنج ها ـ دریاچه ارومیه

 

 

 

 

 

 
 
 



  4درس

  تعریف آب کره چیست؟-1

 و ... را شامل می شود همه آب های زمین یعنی اقیانوس ها دریا ها دریاچه ها و رود ها

 ویژگی های اقیانوس آرام را نام ببرید-2

عمیق ترین آب های  –پهناورترین اقیانوس کره زمین ـ عمیق ترین اقیانوس جهان 

 جهان در این اقیانوس قرار دارد.

 چند نمونه از جریان های آب سرد و آب گرم اقیانوسی را نام ببرید-3

 بنگوئال  یاشیو ـاُ-جریان های آب سرد : البراُدر 

 جریان های آب گرم : گلف استریم ـ استوایی شمالی ـ کوروشیو 

 کاوش های علمی در کف اقیانوس ها با چه دشواری روبرو است؟-4

 فشار زیاد آب ـ تاریکی و دمای کم در اعماق آب 

 ناهمواری های کف اقیانوس را نام ببرید-5

 شت اقیانوسی ـ گودال اقیانوسیساحل ـ فالت قاره ـ شیب قاره ـ جزیره ـ د

 فالت قاره را تعریف و بگویید از چه نظر اهمیت دارد؟ -6

در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی 

متر دیده می شود که به آن فالت قاره ) ایوان خشکی ( می گویند. فالت  ۲۰۰کمتر از 

ها نیز دیده می شودو در برخی از آنها جزایری سر از آب بیرون  قاره در دریاها و دریاچه

آورده اند. معموال از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیری اهمیت 

 زیادی دارند.

 شیب قاره چیست؟ -7

 بعد از فالت قاره ناگهان شیب زیاد می شود ؛ به این بخش شیب قاره می گویند.

 دریا را نام ببریدمهمترین حرکات آب -8

 موج ـ جذر و مد ـ جریان های دریایی



 اهمیت جریان های دریایی را بنویسید-۹

 چون که از مهمترین مناطق صید ماهی جهان است.

نیوفوندلند و شرق ژاپن که از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند؛ در -1۰

 محل تالقی کدام جریان های دریایی قرار دارند؟

 استریم و البرادُر ( نیوفوندلند ) گلف

 فایده اقیانوس ها را بنویسید -11

منابع مهم تامین غذا برای انسان ـ امکان حمل و نقل کم هزینه تر میلیون ها تن بار ـ 

 منبع تامین آب شیرین 

 چه عواملی حیات دریا ها را با خطر روبرو کرده؟-12

 زباله های سمی ـ صید بی رویه و انبوه ماهی 

 کره )اتمسفر( چیست؟ تعریف هوا-13

کیلومتری  ۳۰۰۰جو یا هوا کره الیه ای از گاز است که از سطح زمین تا ارتفاع حدود 

اطراف سیاره زمین را در بر گرفته است. جو مخلوطی از گاز های مختلف 

 ( و سایر گاز ها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است .٪۲۱( اکسیژن)٪۷۸نیتروژن)

 و چه نام دارد و ویژگی های این الیه را بنویسید.پایین ترین الیه ج-14

پایین ترین الیه که نزدیک به سطح زمین است. وَرد سپهر )تروپوسفر( نام دارد. تشکیل 

 ابر ها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در این الیه صورت می گیرد.

 سیدالیه های جو زمینی را به ترتیب نام برده و ویژگی های هریک را بنوی-15

 .دماسپهر )ترموسفر( 1

 .میان سپهر)مزوسفر( ؛ جذب شهابسنگ ۲

 .پوشَن سپهر)استراتوسفر( ؛ دارای الیه اُزُن۳

 )تروپوسفر( ؛ تشکیل ابر و تغییرات آب و هوا.وَردسپهر۴

 



 :5درس 
 تعریف زیست بوم چیست؟-1

زیست بوم یک ناحیة وسیع جغرافیایی است که در آن،انواع خاصی از گیاهان و جانوران 

مشخصی را به وجود می آورند.هر زیست بوم از چند زیست زندگی می کنند و ناحیة 

 بوم سازگان)اکوسیستم(تشکیل شده است.

 تنوع زیست بوم ها به چه عواملی،بستگی دارد؟-2

ا، ه یموارهوا، شکل ناهچون آب و  یعوامل مختلف هب ةیناح کیدر  ستبومیر زهوجود 

وا هعوامل، آب و  نیا ة مه انیدارد. در م یبستگ و جنس خاک ن،یارتفاع زم زانیم

 را دارد. ریتأث نیشتریو ب نیمترهم

 کدام عنصر آب و هوا بر میزان پوشش گیاهی تأثیر می گذارند؟-3

 یهایپوشش گ زانیر نوع و مب «بارش»و « دما»دو عنصر  ،ییواهعناصر آب و  انیاز م

ش پوش گر،یدة یناح هب هیناح کیدما و بارش از  رییبا تغ هک یطور هب گذارند؛یاثر م

 . کندیم رییتغ یهایگ

است،  نییپا اریوا بسه ماد هک یان است و در مناطقهایگ شیدر رو یمهدما عامل م

 کی یهایپوشش گ زانیبر م یادیز ریتأث زیبارش ن زانی. مندیبرو توانندیان نمهایگ

چون طول مدت فصل خشک و  یگریدما و بارش، عوامل د زانیدارد. علوه بر م همنطق

 مؤثرند. یهایدر پوشش گ زین ریتبخ

 

 

 

 

 

 



 هشت زیست بوم سطح زمین را نام ببرید؟-4

 توندرا-۱

 گایتا-۲

 هن برگ معتدلهپ یاهجنگل-۳

 معتدل منطقة یاهعلفزار-۴

 یاه ترانیا و مراتع مدهزارهشیب-۵

 ابانیب-۶

 ییاستوا یباران یاه  ِ جنگل-۷

 ساوان-۸

 ویژگی های توندرا را بنویسید؟-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرت می کننداگوزن ها و پرندگان مه  



 ویژگی های تایگا را بنویسید-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیدویژگی های جنگل های بارانی اِستوایی را بنوی-7

 

 

 

 

 

 



 ویژگی های ساوان را بنویسید.-8

 
بیابان را تعریف کرده و بیشتر بیابان ها در چه عرض هایی واقع -۹

 شده اند؟باذکر مثال.
میلی متر  ۵۰به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانة آنها کمتر از 

گرم و خشک جهان در  یها ابانیاز ب یا بخش عمده ،بیابان گفته می شود.باشد

 ربع قا،یاند؛ مانند صحرا در آفر واقع شده یالجد و رأس السرطان مجاورت مدار رأس

 .رانیدر عربستان و لوت در ا یالخال



 تفاوت بیابان گبی با دیگر بیابان ها را بنویسید.-1۰
 ابانیکه ب یدر حال م؛یافتیمناطق گرم م ادیما به  د،یآی م انیبه م ابانیسخن از ب یوقت

که اطراف آن را کوه فرا گرفته است،  یگُب ابانیدر جهان وجود دارند. ب زین سرد یها

 جهان است. سرد یابانهایجزء ب

 در نواحی بیابانی چه گیاهان و جانورانی قادر به  زندگی هستند؟-۱۱

 خاردار، که در مقابل یها بوته ایو فقط درختان  رندیفق یاهیاز نظر پوشش گ ها ابانیب

 یدر آنجا زندگ توانندیم کنند،یم رهیآب را در خود ذخ ایاند  مقاوم ریهوا و تبخ یکخش

 کنند.

 :۱۱)خالصه جواب 

 توانایی تحمل بی آبی را داشته باشند-۱

 آب را در خود ذخیره کنند(-۲

 فعالیت مهم:
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

جواب:آسیا)مالزی و اندونزی(آفریقا)ُکنگو( آمریکای جنوبی)برزیل)آمازون 

 بیشترین وسعت را دارد((



 :6درس 
 در دو قرن اخیر چه تغییراتی در زیست بوم ها ایجاد شده است؟-1

در تمام مدت  هک یراتییان از تغهج یاه بوم ستیز راتییتغ زانیم ر،یدر دو قرن اخ

 هگون اه مدت کوتاه، ده نیبوده است.در ا شتریاند، به داشت نیزمة اریعمرشان بر س

در معرض خطر انقراض قرار  زیا نه هاز گون یاریمنقرض شده و بس هیایو گ یجانور

. در ردیگیصورت نم یمثل دیتول گرید رد،یمیمه گون کیعضو  نیآخر یاند.وقته گرفت

 .شودیم دیمنقرض و ناپد هشیمه یبرا ه،آن گون هجینت

 تنوع زیستی چه زمانی در معرض خطر قرار می گیرند؟-2

ران ان و جانوهایگ یعیطب ستگاهیز هک ردیگیدر معرض خطر قرار م یزمان یستیتنوع ز

 یطیمح طیو شرا شودی،غذا کم م همنطق کیدر  هیایپوشش گ بیشود. با تخر بیتخر

 .بردیم نیاز ب زیرا ن یجانور یاه هنامناسب گون

 شوند کدام اند؟ترین عواملی که باعث تخریب زیستگاه ها در جهان میمهم-3

ا بدون ها و سده ا، ساختن پل، جاده، ساختمانها و روستاهرهو گسترش ش جادیا-۱   

 ی طیمح ستیز یاه هجنبهب هو توج یزیر هبرنام

  اه ها در کارخانهانبوه کاال دیو تول یصنعتالیت های فعّ-۲   

 ه انبوه زبال دیو تول ییمصرفگرا -۳   

 واناتیبدن ح یشکار و تجارت اعضا -۴   

 جنگل های بارانی اِستوایی را بنویسید.اهمیت و ارزش -4

 

 

 

 

 
 



 جنگل زُدایی یعنی چه؟-۵

ا را ه کار، جنگل نیا ی؛ برایةناح کیا در ه بردن کامل جنگل نیاز ب یعنی ییجنگلزدا

و زمین ها را با هموار ساز)بولدوزر( از  برندیم یبرق یاه ا را با ارهه درخت سوزانند،یم

 دیاکسی د کربن شوند،یقطع م ای درختان سوزانده یوقتدرختان خالی می کنند. 

 .شودیگرمتر م نیزم و شتریب یاه گلخان یاهو اثرات گاز شودیم جو وارد یشتریب

 روش های استفاده خردمندانه از-6

ا و ه از جنگل یاقتصادة استفاد نیب دیبا جنگل های استوایی را بنویسید:-1    

 هاشتد یقاعده و قانون دیقطع درختان با زانی.مدیایب وجوده ا تعادل بهآن یفرصت بازساز

 اهنآ نیگزیرا جا یمناسب درختان یزیره با برنام شوند،یدرختان قطع م یباشد و وقت

 .ندهدرختان بد هدوباره ب شیکنند و فرصت رو

 هرا ک دیو جد یعلم یاه با روش یو دامپرور یکشاورز کشاورزی را بنویسید:-2    

 ندهآموزش بد همنطق نیکشاورزان اه ب رسانند،یم ستیز طیمح هرا ب بیآس نیکمتر

و  یجانور یاه هوحش از گون یاه پارک جادیبا احیات وحش را بنویسید: -3     

 ا منقرض نشود.هکنند تا نسل آن در معرض خطر مراقبت هیایگ

 نقش سازمان های بین المللی در حفاظت از زیست بوم ها را بنویسید.-7

کنند و  یمکارهم هبا دیجوامع باهمة ،یستیا و تنوع زه بوم ستیحفاظت از ز یبرا

مستکبر و  یاهکشور هیخوا ادهیز یجلو دیبا ز،ی نیالملل نیب یاه ا و سازمانهادهن

و  اهکشور یدر برخ کایمدت آمر ینطوال یاهعنوان مثال، جنگه ب رند؛یخودخواه را بگ

 بیآس ست،یز طیانسان و مح یو مضر برا ییایمیش یاه حاز سال ادیز اریاستفاده بس

 کشور ها وارد کرده است. آن ستیز طیمردم و مح هرا ب یریجبران ناپذ یاه

 
 
 
 



 جواب دو فعالیت مهم کتاب:

 

 
 

 
 

 7درس 
 اصلی رشد فوق العاده جمعیت دردویست سال اخیر چیست؟علت -1

در دویست سال گذشته،رشد جمعیت جهان سیر صعودی پیدا کرد؛علت اصلی این رشد 

فوق العاده،کاهش میزان مرگ و میر ها وبه ویژه مرگ و میر کودکان بوده است.در 

گی و قحطی یا ثر بیماری های واگیردار یا عفونی،گرسنعدة زیادی از مردم بر ا گذشته

 جنگ از بین می رفتند.

 .نمودار جمعیت کره زمین را تفسیر کنید-2

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 مریکا،استرالیا،اندونزیآجواب:

 زیرا تعداد گونه ها کم و استفاده از محیط به صورت ابتدایی استجواب:



میزان موالید(=رشد طبیعی جمعیت-جمعیت/)میزان مرگ و میر×100  

 ا شده استهش چشمگیر مرگ و میرهدر دو قرن اخیر دو عامل موجب کا-3

 نام برده و توضیح دهید.

 ای واگیرداره ار بیماریهیزات آن و مهداشت: با پیشرفت در پزشکی و تجهبود بهــ ب۱

 .ش یافتها کاهطاعون و ... مرگ و میرچون وبا و 

با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی، تولید مواد غذایی افزایش : هبود تغذیهــ ب۲ 

 .نواحی دورتر امکانپذیر شد هیافت و با پیشرفت وسایل حمل و نقل، انتقال غذا ب

 .را محاسبه کنید 13۹5جمعیت ایران در سال  یمسأله:رشد طبیع

 ۱۳۵۰۰۰۰موالید:

 ۳۷۰۰۰۰مرگ و میر:

 ۸۰۰۰۰۰۰۰جمعیت:

 

 پاسخ:

  ((۱۳۵۰۰۰۰-۳۷۰۰۰۰/ )۸۰۰۰۰۰۰۰) ×۱۰۰=:  ۱.۲۲۵رشد طبیعی

 رشد منفی جمعیت چیست؟ -4

ش است. اگر هکا ها رو بهکشور یبرخ تیو جمع شیافزا هرو ب اهکشور یبرخ تیجمع

 .ندیگویم یآن رشد منف هکمتر از صفر برسد، ب هب تیجمعدرصد رشد 

 منفی جمعیت برای کشور ها چیست؟ پیامد رشد-5

و  ابدییم شیسالخورده و از کار افتاده افزا تیجمع ،یرشد منف یدارا یاهدر کشور 

و کار و  یو علمآموز لیتحص یجوان برا یروین از هچون زاد و ولد کم است، جامع

ة این ندیآ ل،یدل نیمه ه. بابدییش مهکا زیکشور ن تیو جمع شودیمحروم م شرفتیپ

 کننده است. ا نگرانهکشور

 

 



 در چه صورت رشد زیاد جمعیت مایه پیشرفت است؟-6

شغل جوانان  نیو کار و تأم حیآموزش صح یکشور برا کیدر  هچنانچ ،یطور کله ب

 تیجمع شیو افزا تیرشد جمع رد،یصورت بگ یگذاریه سرما مناسب و یزیره برنام

 د بود.هخوا شرفتیپیه نعمت بزرگ و ما کیجوان 

امروزه دولت ها برای جلوگیری از کاهش رشد جمعیت چه برنامه هایی را -7

 اجرا می کنند؟

 یاه هبرنام تیش رشد جمعهاز کا یریجلوگ یا براه ا، دولتهکشور یامروزه در برخ

 یا، اعطاه هبرنام نیااز جملة .کنندیو اجرا می طراح یفرزندآور هب قیتشو یبرا یمهم

 مسکن، یواگذار شوند،یصاحب فرزند م هک ییاه خانواده هب یمال یاه و کمک زهیجا

 مادران است. یو کار یلیتحص یمرخص شیو افزا اتیاز پرداخت مال تیمعاف

 شود؟ یم هیناح کیاز  تیدفع جمع ایموجب جذب  یعیکدام عوامل طب-8

ا و ه وای موسمی و دشته با باران کافی یا نواحی دارای آب وبرای مثال نواحی معتدل 

خود  های آبرفتی و حاصلخیز و نواحی دارای منابع آب کافی، جمعیت زیادی را به هجلگ

ایی ه نواحی گرم و خشک یا مرتفع و سرد یا مکان هجمعیت ب هجذب میکند. درحالی ک

 .آب کافی و خاک حاصلخیز ندارند جذب نمیشود هک

 شود؟ یم هیناح کیاز  تیدفع جمع ایموجب جذب  یکدام عوامل انسان-۹

ای گردشگری و زیارتی و یا ه ا، نواحی صنعتی و مکانه ای بزرگ و پایتختهرهش

 هداشتی و... دارند جمعیت را بهامکانات مناسب آموزشی، اقتصادی، ب هایی که مکان

ستند و یا ه تیالهو تس فاقد امکانات هایی که عکس مکان هخود جذب میکنند اما ب

 .ستند، جمعیت را دفع میکننده روهبا جنگ و آشوب روب هنواحیای ک

 .دیسیکرده و انواع آن را بنو فیمهاجرت را تعر-1۰

ه اجرت بهمنظور کار یا زندگی. م هجای دیگر ب هاجرت یعنی رفتن مردم از جایی بهم

 دلیل گوناگونی صورت میگیرد و انواع مختلفی دارد



 (یاریاخت یخارج ،یاجبار یخارج ،یاریاخت یداخل،یاجبار یداخل)

 .با ذکر مثال دیکن سهیرا مقا یو خارج یمهاجرت داخل-11

اجرت داخلی هآن م هب های یک کشور صورت میگیرد کهاجرت درداخل مرزهی مهگا

اجرت کارگران فصلی ها یا برعکس و یا مهرهشه اجرت روستاییان بهمیگویند؛ مانند م

 هب هکشور دیگر صورت میگیرد ک هاجرت از یک کشور بهی مهیک کشور. گادر داخل 

 .المللی میگویند اجرت خارجی یا بینهآن م

 .با ذکر مثال ستیچ یاریمهاجرت اخت-12

جای  هتر بهزندگی ب هاجرت اختیاری، افراد با میل و تصمیم خود برای دستیابی بهدر م

م و هبشر در قرن نوزد یاه اجرتهم نیتر میاجرت میکنند. یکی ازعظهدیگری م

 یاه نیسرزم هاروپا بة نفر از مردم قار ونیلیم ۱۰۰از  شیب یاریاجرت اختهم ستم،یب

 یو سکونت در آنجا برا ایو استرال یو جنوب یشمال یکایآمر یعنیتصرف شده،  تازه

 یبعض زیاست. امروزه ن ا بودهه نیسرزم نیدر ا میا و منابع عظهفرصت هب یابیدست

 ،یشغل یاهفرصت ایمعتبر  یاه امکانات خود، مانند دانشگاه یبرخ غیا با تبلهکشور

 .خود جذب میکنند هب اهرکشوریاجران را از ساهم

 .با ذکر مثال دیکن فیرا تعر یمهاجرت اجبار-13

دلیلی چون قحطی، خشکسالی و دیگر  هاجرت اجباری، افراد بدون میل خود و بهدر م

ترک محل زندگی خود  های سیاسی مجبور به ا و درگیریه جنگحوادث طبیعی و یا 

اجرت های اشغالی یا مه اجرت اجباری مردم فلسطین از سرزمینهمیشوند؛ مانند م

دلیل شرایط جنگ و ه ب همسایه ایهکشور هیا عراق ب هی از مردم افغانستان، سوریهگرو

 .یایشان توسط متجاوزان اسرائیلی و آمریکایهاشغال نظامی کشور

 

 



آن و راه  امدیرا نوشته پ ریدر چند دهه اخ ینیشهرنش عیرشد سر لیدل-14

 .ستیحل آن چ

دنبال  ها بهرهش ها بهمردم از روستاتقریبا در همه کشورها،به دلیل مهاجرت گشتردة 

 است. هداشت یعیرشد سر ینیرنشهشه و امکانات، متأسفان شتریکسب درآمد ب

کونت س یبرا یزیره ا بدون برنامهکشور شتریدر ب ینیرنشهش عیرشد سر هک ییاز آنجا

چون  یان با مشکلتهبزرگ ج یاهرهش است، اغلب هر صورت گرفتهدر ش ادیز تیجمع

ومة ی در حنینشه زاغ ،یاختلف طبقات شیوا، افزاه یو آلودگ نی( سنگکیشدآمد )تراف

 رو هستند.شهر ها افراد بی خانمان)کارتن خواب(روبه

مسائل و مشکلت  نیا یبرا ییاه حل راه کنندیتلش م زان،یره و برنام رانیامروزه مد

 است. ییاقتصاد روستا امکانات و تیا تقوهاز آن یکی هک ابندیب

 

 8درس 

 منظور از نابرابری جهانی یا بین المللی چیست؟-1
 مسکن به دسترسی و مردم زندگی کیفیت درآمد، و ثروت نظر از که معنی این به  

 زیادی های تفاوت آن نظایر و فراغت، اوقات اشتغال گذران بهداشت، آموزش، مناسب،

 .شود می دیده کشورها بین

 نقش عوامل خارجی را در نابرابری جهانی بنویسید-2

 آمریکا، انگلستان، مانند گر سلطه و مستکبر های کشور تاکنون گذشته سده چند از

 مختلف کشورهای غارت و چپاول به مختلف، اشکال به و طریق استعمار از … و فرانسه

 اشغال .اند آنها شده پیشرفت مانع و کرده استفاده خود سود به آنها منابع از و پرداخته

از  جلوگیری و مختلف های شیوه به آنها داخلی امور در دخالت یا کشورها نظامی

 جدّی علل جمله از  دارد ادامه نیز امروز که تا  آنها اقتصادی و سیاسی استقالل

 است عدالتی بی و نابرابری خارجی



 نقش عوامل داخلی را در نابرابری جهانی بنویسید-3

 غلط های عادت و ها فرهنگ برخی وجود استبداد، بیگانگان، به ها حکومت وابستگی

 از غفلت و صحیح مدیریت نبود تالش، و کار انگاشتن اهمیت یا کم تنبلی مانند

 از مردم، مشارکت بین و وحدت نبودن و کشور هر داخلی های ظرفیت و استعدادها

 آیند می حساب به نابرابری آمدن وجود به داخلی دالیل جمله

 چرا نمیتوان عامل اقتصادی را به تنهایی به توسعه جوامع در نظر گرفت؟-4

 اقتصادی عامل به توجه که کنند می مطرح را نکته این نظران صاحب از بسیاری البته

 یک افراد زندگی بر که دارند وجود عوامل زیادی آنها نظر به .نیست کافی تنهایی به

 مانند عواملی کنند؛ بد یا خوب را زندگی کیفیت توانند می و گذارند می اثر جامعه

 .زندگی از رضایت و شادی احساس آزادی، عزت، امنیت، هویت،

 شاخص توسعه انسانی چیست؟-5

 سواد و آموزش –امید به زندگی یا متوسط طول عمر  –درآمد و رفاه 

 منظور از میزان درآمد و رفاه چیست؟-6

 .است اجتماعی رفاه و زندگی مطلوب سطح معنای به و دارد اقتصادی جنبه عامل این

 شغل و درآمدکافی از میزان چه به یک جامعه اعضای که است این آن، از منظور

 مسکن، چون نیاز مورد خدمات و کاالها به و برخوردارند خرید قدرت و مناسب

 .دارند دسترسی مناسب زندگی وسایل و فراغت و تفریح غذا، آموزش، پوشاک،

 کشورهای جهان را از نظر میزان درآمد و رفاه اقتصادی بنویسید-7

 با که است شده متمرکز کشورها برخی دست در شدت به جهان، درآمد و ثروت امروزه

 ۸۰ مالکیت که شود می زده تخمین .آشنا شدید درس ابتدای در آن های علّت برخی

 های کشور ساکنان بیشتر .است آن ساکنان از درصد ۲۰ دست در جهان درآمد درصد



 باالیی زندگی سطح و رفاه از غربی اروپای و شمالی آمریکای کشورهای در باال با درآمد

 التین، آمریکای و آفریقا آسیا، های کشورهای قاره برخی در که درحالی برخوردارند؛

 وجود جهان در هایی کشور .اند مواجه زندگی امکانات کمبود و فقر با مردم از بخشی

 مشکل با ویژه به و کنند می در فقر مطلق زندگی آنها مردم از زیادی که تعداد دارند

 .اند مواجه غذا به نداشتن دسترسی و گرسنگی

 وضعیت و رشت اقتصادی در طی زمان ثابت است؟آیا آمارو ارقام مربوط به -8

 نیست؛ ثابت زمان طی در کشورها، اقتصادی رشد و وضعیت به مربوط ارقام و آمار

 جنوب آسیای کشورهای و برخی چین ژاپن، بیستم قرن دوم نیمه در مثال، برای

 داشته سریعی اقتصادی رشد مالزی و جنوبی کره کنگ، هنگ سنگاپور، چون شرقی

 در مهمی جایگاه جهان، نواحی سایر به کاال صدور و توسعه صنایع با اند توانسته و اند

 بحران مانند مختلفی دالیل به نیز ها کشور از بعضی .آورند دست به جهانی اقتصاد

 اند مطلوبی نداشته اقتصادی رشد تنها نه آنها، به شده تحمیل جنگ یا سیاسی های

 .عراق و سوریه مانند است؛ یافته کاهش حتی آنها در درآمد و تولید بلکه

 از شاخص های توسعه امید به زندگی یا متوسط طول عمر را توضیح دهید-۹

 می انتظار که هایی سال تعداد یعنی کشور یک در عمر طول متوسط یا زندگی به امید

 .بماند زنده و کند است، عمر آمده دنیا به کشور آن در که کودکی رود

 کشورهایی امید به زندگی پایین است؟در چه -1۰

 غذای به کنند، می زندگی آلودگی بدون و پاک محیطی در مردم هایی که کشور در

 از حوادث، با رو شدن روبه یا بیماری درصورت و دارند دسترسی سالم آب و کافی

 بیشتر عمر طول متوسط پیشرفته برخوردارند، پزشکی های مراقبت و درمانی امکانات

 سالم آشامیدنی آب یا غذا به کافی دسترسی مردم هایی که کشور در عکس، به .است

 کشورهایی در همچنین و اند مواجه درمانی امکانات و دارو و کمبود پزشک با و ندارند

 .است پایین طول عمر متوسط یا زندگی به امید دارد، وجود تغذیه سوء و گرسنگی که



کشورها چه معیارهایی را در نظر می برای پی بردن به وضع آموزش در -11

 گیرند؟

 باسوادی میزان جمله از های مختلفی معیار کشورها در آموزش وضع به بردن پی برای

 آموز دانش ازای به معلم تعداد و کشور یک در های تحصیل سال میانگین بزرگساالن،

 .کنند می بررسی و گیرند درنظر می را

 چیست؟منظور از میانگین سال تحصیلی -12

 آموزان دانش که است هایی تعداد سال متوسط تحصیل، های سال میانگین از منظور

برخی  در متأسفانه .اند کرده تحصیل و پیدا کرده حضور مدرسه در کشور یک

 .است کم آموزشی بسیار امکانات جهان فقیر کشورهای

 نکات:

 :۴۹صفحه

تقسیم شده اند. کشور ما در گروه از نظر شاخص توسعه انسانی کشور ها به چهار گروه 

 کشورهای با توسعه انسانی باال قرار دارد

 :۵۲صفحه

میزان طول عمر یا امید به زندگی در یک جامعه نشان دهنده وضعیت سالمت و 

 بهداشت در آن جامعه است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاریخ:

 ۹درس
 اوضاع سیاسی ایران هنگام تاسیس حکومت صفوی چگونه بود؟-1

 کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود . 

حاکمان بخش های مختلف با هم در جنگ بودند به همین دلیل امنیت و آرامش شهر 

 ها و روستا ها از بین رفته و امور کشور مختل شده بود.

امپراتوری در همسایگی ایران حکومت هایی در فکر گسترش قلمرو خود بودند از جمله 

عثمانی که با حمالت پیاپی به سرزمین های همجوار بر قلمرو خود می افزود. سلطان 

 عثمانی خود را خلیفه مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت.

در شمال شرق ایران )ماوراءالنهر( ازبک ها قدرت گرفته بودند و به مرز های ایران می 

 تاختند.

 ویان چه کسانی بودند؟مهمترین طرفداران صف-2

 طایفه ترک به نام قزلباش  ۷

 اقدامات شاه اسماعیل صفوی را بنویسید.-3

 به کمک قزلباشان برخی حکومت های محلی شمال غربی را شکست داد.

 مذهب شیعه را مذهب رسمی اعالم کرد 

 حاکمان مناطق مختلف را یکی پس از دیگری از میان برداشت 

 بر سراسر ایران مسلط شد.ازبک ها را شکست داد و 

 در نتیجه حکومت کشور ما یکپارچه مستقل و نیرومند شد.

 علت حمله عثمانی ها به صفویان چه بود؟-4

چون که سلطان عثمانی از شکل گیری سلسله قدرتمند و مستقل و شیعه مذهب 

 صفویه ناخشنود بود.

 



 و چرا؟ جنگ چالدران میان چه کشور هایی رخ داد و نتیجه اش چه بود-5

جنگی میان دو کشور ایران و عثمانی که در نزدیکی شهر خوی رخ داد. عثمانی ها به 

 کمک توپ و تفنگ که ایرانی هم نداشت پیروز شد و تبریز به اشغال عثمانی درآمد.

 ؟پس از شاه اسماعیل چه کسی به قدرت رسید و چه اقداماتی انجام داد-6

 حکومت رسید. پس از شاه اسماعیل  پسرش تهماسب به 

او با سر و سامان دادن به اوضاع داخلی و دفع حمله های ازبکان و دولت عثمانی موفق 

 شد حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم کند.

 پایتخت تبریز را به قزوین انتقال داد چون در معرض هجوم سپاه عثمانی بود. 

 ار کرد.با روابط مسالمت آمیزی با کشور های همسایه و مسلمان خود برقر

 برخی فقه های بزرگ شیعه جایگاهی علمی و جدّی در اداره کشور پیدا کردند.

 اوج قدرت صفویان مربوط به کام پادشاه می باشد؟-7

شاه عباس اول )پنجمین شاه صفوی ( . ازبک ها و عثمانی ها را شکست داد و تا پشت 

در مرکز ایران ـ  منتقل مرز های ایران عقب راند و پایتخت را از قزوین به اصفهان ـ 

 کرد و برای آبادانی آن بسیار کوشید

سیاست کشتن و کور کردن شاهزادگان و جلوگیری از حکومت آنها چه -8

 نتیجه ای به همراه داشت؟

باعث شد امور حکومت مختل و هرج و مرج در کشور شروع شد. ضعف و بی لیاقتی 

 شاهان و مقام ها بوجود آمد و دچار اختالف شدند

 چگونگی سقوط صفویان را بنویسید.-۹

در اوضاع نابسمان گروهی از افغان ها در قندهار شورش کردند و پس از پیروزی بر 

حاکم آن والیت به سوی اصفهان حرکت کردند. سلطان حسین صفوی که در اواخر 

حکومتش به ضعف  سستی گرایید نتوانست با گروه مهاجم خارجی مقابله کند و به 



ز چند ماه محاصره تسلیم شد و محمود افغان سردسته شورشیان بر پایتخت ناچار پس ا

 و قسمت هایی از ایران مسلط شد.

 سلسله مراتب قدرت در دوره صفویه را بنویسید-1۰

در راس آن شاه قرار دارد. همه مقام ها مطیع فرمان شاه بودند. بعد از شاه وزیر بزرگ 

ند. مسئول امور اداری و مالی کشور بود. بود که به آن اعتماد الدوله هم می گفت

فرماندهان نظامی نیز در اداره حکومت نقش مهمی داشند و معموال حاکم والیت های 

 مهم بودند.

 وظیفه وزیر بزرگ و فرماندهان نظامی چه بود؟-11

وزیر بزرگ مسئول امور اداری و مالی کشور بود. فرماندهان نظامی نیز در اداره حکومت 

 داشند و معموال حاکم والیت های مهم بودند.نقش مهمی 

 شاه عباس برای جلوگیری از نافرمانی قزلباشان چه کرد؟-12

حکومت والیت ها را از آنان گرفت و به غیرقزلباشان سپرد و سپاهی از غیرقزلباشان 

 تشکیل و به کمک اروپاییان این سپاه را به توپ و تفنگ مجهز کرد.

 وپا چیست؟منظور از قرون جدید ار-13

قرن های شانزدهم تا نوزدهم میالدی در تاریخ اروپا که بعد از قرون وسطا یا عصر 

 تاریکی بود

 پیشگامان استعمار را نام ببرید-14

 فرانسهـ  انگلستانـ  اسپانیاـ  پرتغالکشور های 

 چگونگی اخراج پرتغالی ها را از جنوب ایران بنویسید-15

را تصرف و تجارت خلیج فارس و عمان را داشتند. شاه پرتغالی ها جزایر جنوب ایران 

اسماعیل چون کشتی نداشت با کمک انگلیسی ها که آنان با پرتغالی ها در رقابت بودند 

پرتغالی ها را از ایران بیرون راندند. انگلستان هم با اخراج پرتغال زمینه نفوذ خود را در 

 ایران مستحکم کرد.



 

 1۰درس 
 در دوره صفویه را نام ببرید دالیل رونق زندگی-1

 حکومت مرکزی نیرومند و برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور

 زندگی روستایی و شهری در دوره صفویه چگونه بوده؟-2

روستاییان بیشترین ساکنان ایران را تشکیل می دادند و به کشاورزی و دامداری و 

 صنایع دستی می پرداختند. 

 بهتر از وضع دهقانان مناطق حاصلخیز اروپا بوده. وضع زندگی دهقانان ایرانی

شهر های بزرگ آبادی بوجود آمد که در نتیجه شهر نشینی در ایران رونق گرفت که 

 درصد ایرانیان در شهر ها زندگی می کردند.  ۱۵تا  ۱۰حدود 

شهرنشینان بیشتر مقام های حکومتی نظامیان روحانیون بازرگانان پیشه وران و صنعت 

 بودندگران 

 مهمترین صادرات ایران در دوره صفویه چه بود؟ -3

 خشکبار ـ پارچه های مخملی و ابریشمی و حریر ـ قالی های نفیس 

 صنعت بافندگی در دوره صفویه ؟-4

یکی از صنایع پررونق ایران بوده که د در کنار رونق صنعت ابریشم شکل گرفت و با 

 صنعت نساجی اروپا نیز رقابت می کرد.

دوره شاه عباس اول کارگاه های بافندگی بزرگ و متعددی در اصفهان و کاشان و در 

 یزد و مشهد و استرآباد)گرگان( و گیالن وجود داشته.

 شاه و اعضای خاندان او مالک بیشتر این کارگاه ها بودند.

 دلیل رونق و گسترش تجارت در دوره صفویه؟-5

و ساخت کاروانسراها ـ ساخت بازار مانند گسترش راه ها  وجود نظم و امنیت در کشور ـ

 بازار قیصریه اصفهان



 تجارت خارجی در زمان شاه عباس چگونه بوده؟-6

شاهان صفوی مخصوصا شاه عباس اول برای گسترش تجارت خارجی به شرکت های 

تجاری اروپا اجازه دادند ه در ایران فعالیت کنند که به گفته جهانگردان خارجی صد ها 

ز کشور های مختلف اسیایی و اروپایی در پایتخت صفویه مشغول تجارت بازرگان ا

بودند. صادرات ابریشم نیز که پرسودترین کاالی صادراتی بود در انحصار شاه عباس اول 

 قرار داشت.

 سه منبع پر درآمد صفویان را نام ببرید -7

 مالیات که از کشاورزان و دامپروران گرفته می شد

 های تجاری گرفته می شد عوارض که از کاروان

 تجارت های داخلی و خارجی

 علم و آموزش در دوره صفویه از چه جایگاهی برخوردار بود؟-۸

 زمینه صورت گرفت. و فعالیت های زیاد و موثری در اینمورد توجه بسیار بود 

پادشاهان و مقام های کشوری و لشکری به عالوه عالمان بزرگی که از مراکز علی تشیّع 

جهان را به ایران دعوت کرده بودند مدرسه ها و کتابخانه های عظیمی به ویژه در در 

پایتخت های صفوی ساختند و اموال و امالک بسیاری را وقف انها کردند.در آن زمان به 

علوم و معارف دینی مانند تفسیر ؛ فقه و حدیث بسیار توجه میشد. دیگر شاخه های 

؛ ریاضیات ؛ ادبیات ؛ فلسفه ؛ طب و نجوم نیز در  علوم مانند طبیعیات)علوم تجربی(

 مراکز علمی تدریس میشد.

 چهار تن از دانشمندان و فیلسوف های دوره صفویه را نام ببرید -۹

 میرداماد ـ مالصدرا ـ شیخ بهایی ـ عالمه محمدباقر مجلسی 

 

 

 



 دلیل رونق کم شعر و ادب فارسی و رونق تاریخ در دوره صفویه چه بود؟-1۰

بدلیل کم توجهی پادشاهان به شاعران شعر و ادب فارسی مانند دیگر رشته ها پررونق 

نبود. اما دوره صفویه یکی از دوره های قابل توجه در تاریخ ادبیات و شعر فارسی ؛ 

 سبک هندی و شاعران بزرگی مانند صائب تبریزی و بیدل متعلق به این دوره هستند. 

وجه قرار داشت و افراد زیادی به ثبت و نگارش وقایع علم تاریخ در این دوره مورد ت

 تاریخی می پرداختند که کتاب های تاریخی ارزشمندی از این دوره به جا مانده است.

 دلیل توجه صفویان به جشن ها و آیین های مذهبی چه بود؟-11

در زمان حکومت صفوی جشن ها و آیین ها باشکوه و عظمت برگزار می شدن چون که 

 ی این جشن ها و آیین ها تاثیر مهمی در افزایش همدلی و همبستگی مردم داشتبرپای

 

 11درس
 پس از حکومت صفوی اوضاع ایران چگونه شد؟-1

در پی تسلط افغان ها بر اصفهان و برکناری و قتل شاه سلطان حسین صفوی ایران 

نداشتند به این گرفتار تجزیه و تفرقه شد. افغان ها توان حکومت بر سراسر ایران را 

دلیل در گوشه و کنار گشور افرادی مدعی حکومت می شدند. روسیه و عثمانی نیز با 

 استفاده از این اوضاع قسمت هایی از شماال  و غرب ایران را اشغال کردند

 اقدامات مهم نادرشاه را بنویسید-2

  شکست افغان ها ـ بیرون راندن سپاه روس و عثمانی ـ

 ریه ـ تصرف دهلی ـ تاسیس سلسله افشا

 تبدیل ایران به کشوری یکپارچه و قدرتمند ـ تاسیس نیروی دریایی در خلیج ها

 چرا نادر به هند لشکرکشی کرد؟-3

 در تعقیب گروهی از افغان های شورشی که به هند فرار کرده بودند

 



 عاقبت نادر به کجا انجامید؟-4

شورش های پیاپی تاثیر روانی نامطلوبی در سال های پایانی حکومت نادر نافرمانی ها و 

روی او گذاشت. او به اطرافیان و سرداران بدگمان شده بود به رفتار های خشونت آمیز 

و بیرحمانه روی آورد. در نتیجه فرماندهان سپاه نادرشاه که از جان خود می ترسیدند او 

 ن محلی و سران ایلرا به قتل رساندند. و اینگونه ایران بار دیگر به صحنه جنگ حاکما

 ها تبدیل شد.

محدوده قلمرو کریمخان زند ـ لقب او ـ اوضاع و شیوه کشورداری او چگونه -5

 بود؟

مشهد ـ وکیل الرُّعایا ـ به رفاع عمومی مردم و صلح و آسایش و آرامش مردم اهمیت 

 می داد و از بروز نا امنی و شورش های داخلی جلوگیری میکرد.

 .نوه نادرشاه ) شاهرخ ( بودهخراسان دست  :نکته

در زمان فرمانروایی کریمخان چه بناهایی در ایران و بخصوص شیراز ساخته -6

 شد؟

بازار وکیل ؛ مسجد وکیل : حمام وکیل و ارگ کریمخان در شیراز  پایتخت زندیه 

 ساخته شد و فعالیت های علمی و فرهنگی در آن شهر رونق گرفت

 زمان به چه تحوالت منطقه ای بود؟قدرت گرفتن کریمخان زند هم-7

همزمان با تسلط انگلستان بر هند و به این خاطر به راه های دریایی ایران و هند 

 دسترسی زیادی یافتند و به این دلیل نفوذ تجاری انگلیس برا ایران بیشتر شد.

چگونگی به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار را نوشته ـ مهمترین رقیب -8

 ش کدام شهر بود؟او ـ پایتخت

آقا محمدخان پسر یکی از رؤسای این ایل پس از مرگ کریمخان؛ پس از مدتی جنگ و 

گریز لطفعلی خان زند آخرین فرمانروای زندیه را شکست داد و به قتل رساند و مردم 

کرمان را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان زند بیرحمانه مجازات کرد. وی پس از 



ی بر سراسر ایران مسلط شد و تهران را به پایتختی خود انتخاب لشکرکشی های پیاپ

 کرد

 بود ترک تبار ایل قاجار یکی از ایل های نکته :

عاقبت آقا محمدخان بکجا انجامید؟ جانشین او که بود؟ و ایران محل رقابت -۹

  کدام کشور ها بوده ؟

اقا محمد خان سر انجام به دست خدمتکارانش کشته شد ـ پس از او برادرزاده اش 

فتحعلی شاه به قدرت رسید ـ ایران محل رقابت کشور های روسیه و انگلستان و فرانسه 

 برای نفوذ و دخالت گسترده در ایران بود 

 بود . بی رحم و تند خو آقا محمد خان قاجار مردی : نکته

 ی از کدام کشور آغاز و چه نتایجی به همراه داشت؟انقالب صنعت-1۰

انقالب صنعتی از انگلستان آغاز شد و در دیگر کشور های اروپایی گسترش یافت. نتیجه 

این انقالب ؛ آمدن نیروی ماشین و ابزار های صنعتی به جای نیروی انسانی و ابزار های 

ش یافت و موجب افزایش دستی را در تولید گرفت و سرعت و میزان تولید هم افزای

قدرت اقتصادی نظامی و سیاسی کشور های اروپایی و در نتیجه طغیانگری انها شد و 

توجه آنها به کشور هایی که نیروی کار انسانی مواد اولیه یا بازار مصرف مناسبی داشتند 

جلب کرد و بیشتر این کشور ها فعالیت ها و رقابت های استعماری خود را افزایش 

 و نابرابری در سطح جهان بیشتر و بیشتر شددادند 

 مهمترین هدف در زمان پتر کبیر چه بود؟-11

 رسیدن به آب های خلیج فارس و اقیانوس هند

: روسیه تا پیش از فرمانروایی پتر کبیر کشوری ضعیف و عقب مانده بود در نتیجه نکته 

تبدیل شد و پس از آن با برنامه ها و فعالیت های او به کشوری قدرتمند و استعمارگر 

 حمله به کشور های همسایه قلمرو خود را گسترش داد



عهدنامه گلستان میان چه کشور هایی به امضا رسید و بندهای آن چه -12

 بود؟

 ایران و روس 

 .ایالت های گرجستان و باکو و... از ایران خارج و تحت حکومت روس قرار گرفتند۱

 خزر از ایران گرفته شد.حق داشتن کشتی جنگی در دریای ۲

 علت شروع دور دوم جنگ های ایران و روس چه بود و نتیجه اش چه شد؟-13

مرد ایران از عهدنامه گلستان ناخشنود بودند و با فتوای علما برای آزاد کردن سرزمین 

های اشغالی سپاه ایرانی تشکیل شده از جنگاوران ایل ها و نیروهای داوطلب مردمی به 

اشغال شده را آزاد کردند روسیه هم با تمام قوا و تجهیزات ایران را سرعت مناطق 

را که ننگین تر از قرارداد گلستان بود به کشور  عهدنامه ترکمان چایشکست داد و 

 ما تحمیل کردند.

قرارداد ترکمان چای میان چه کشورهایی به امضا رسید و بندهای آن چه -14

 بود؟

 ایران و روس 

رود ارس در تصرف روسیه و گرفتن حق کشتی جنگی در مازندران سرزمین های شمال 

 و دادن قرامت

 علل شکست ایران در جنگ با روسیه چه بود؟-15

 فریبکاری روسیه و کارهای خائنانه انگلیس ضعف در فرماندهی ؛ خیانت ؛

 هدف اصلی انگلستان از برقراری ارتباط دوستی با قاجار چه بود؟-16

 کشور های رقیب از طریق ایران به هندوستان دسترسی پیدا کننداین بود که نگذارد 

 ه توافقی میان ایران و انگلستان در زمان فتحعلی شاه صورت گرفت؟چ-17

در زمان فتحعلی شاه چند عهدنامه میان ایران و انگلستان بسته شد و در آنها حکومت 

قاجار تعهد کردد که به هیچ عنوان به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به 



هندوستان لشکرکشی کند و انگلیسی ها هم متعهد شدند ک در صورت حمله 

 مالی و نظامی می کنند. مک هایدیگر به ایران به حکومت قاجار ک کشورهای

 خیانت های انگلستان به ایران را در دوره قاجار بنویسید.-18

 انجام ندادن به تعهدات خود 

با لشکرشی به خلیج فارس ایران را مجبور به جدا کردن افغانستان و قسمت شرقی 

 سیستان و بلوچستان در ایران کرد.

ه ایران را در دوره قاجار هدف دولت انگلستان از جدا کردن افغانستان ب -1۹

 بنویسید

 حفظ هندوستان

 

 
 
 
 
 

 12درس 
 چرا عباسمیرزا به فکر اصالح امور کشور افتاد؟-1

عباسمیرزا ولیعهد فتحعلی شاه و فرمانده لشکر ایران در جریان جنگ با روسیه متوجه 

تاثیر علم و صنعت بر پیشرفت های نظامی آن کشور و دیگر کشورهای اروپایی شد. 

عباسمیرزا یکی از نقاط قوت روس ها را در جنگ برخورداری آنها از دانش و تجهیزات 

پیشرفته نظامی می دانست. او به این نتیجه رسید که تا تغییراتی در جهت پیشرفت 

های علمی و صنعتی در ایران ایجاد نشود؛ تعداد زیاد سپاهیان ایران و دالوری و 

 .ستفداکاری آنها برای پیروزی کافی نی



 عباسمیرزا برای اصالح امور کشور دست به چه اقداماتی زد؟-2

فرستادن افرادی برای فراگیری علوم و فنون جدید؛ این افراد برای تحصیل در رشته 

های فنی ؛ نظامی و پزشکی به اروپا رفتند و به تدریج زمینه اشنایی با دستاوردهای 

برای اگاهی از اوضاع کشور های اروپایی کشور های اروپایی را فراهم اوردند. همچنین 

 دستور داد کتاب هایی را در موضوع تاریخ آن کشور ها به فارسی ترجمه کنند

 عاقبت عباسمیرزا چه شد؟-3

عباس میرزا در آستانه لشکر کشی برای دفاع از هرات که به اشغال انگلیسِ متجاوز در 

پسر عباسمیرزا ـ محمد میرزا ـ را  آمده بود به طرز مشکوکی از دنیا رفت و فتحعلی شاه

 به ولیعهدی برگزید.

 هنگامیکه امیرکبیر به صدارت رسید اوضاع کشور چگونه بود؟-4

حکومت قاجار با مشکالت بزرگی از قبیل شورش در ایالت ها ؛ دخالت های خارجی ؛ 

 بی نظمی و اختالل امور کشوری و لشکری و خال بودن خزانه روبرو بود.

ا تقی خان امیرکبیر یکی دیگر از کسانی بود که در دوره قاجار کار های میرز: نکات 

 جدی و موثری برای نوسازی و اصالح امور ایران انجام داد

 مهمترین اقدامات امیرکبیر را برای اصالح کشور بنویسید -5

 .برقرار کردن امنیت و آرامش ۱

 .نوسازی تشکیالت حکومتی ۲

 .مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی ۳

 .قطع نفوذ روسیه و انگلستان در ایران۴

 .تاسیس مدرسه دارالفنون ۵

 .فرستادن دانشجو به اروپا ۶

.معلمانی از کشورهایی جز روسیه و انگلیس استعمارگر)مثال اتریش( برای تدریس در ۷

 مدرسه دارالفنون استخدام کرد.



 عاقبت امیرکبیر چه شد؟-6

ناصرالدین شاه تحت تاثیر برخی توطئه چینی ها دستور قتل امیرکبیر را داد و ایران را 

 از خدمات ارزشمند او محروم کرد و وضعیت کشور پس از این افول کرد.

ایران مهد برخی مراکز علمی بزرگ)همچون نظامیه ها و دانشگاه های مشهور  نکته :

لوم و فنون متعددی مخصوصا در زمان اوج مانند جندی شاپور( در طول تاریخ بوده و ع

تمدن اسالمی بدست مسلمانان ایرانی و غیرایرانی تولید شده است. آشنایی اروپاییان با 

این گنجینه تمدنی که غالبا به زبان های فارسی یا عربی نگاشته شده بود یکی از عوامل 

است که ایران به  به شمار می رود. این درحالی۱۵رشد علمی و صنعتی آنها پس از قرن

ویژه در دوره قاجار به دالیل مختلفی از جمله ناالیق بودن برخی حاکمان شاهد کُندی 

 و توقف رشد و نوآوری های علمی بود

  دلیل گسترش مدار جدید در ایران را بنویسید-7

در دوره قاجار نگاه برخی حاکمان داخلی و روشنفکران به پیشرفت های کشور های 

دوخته شده بود. پس از این آشنایی برخی افراد مانند میرزا حسن رشدیه اروپایی 

تصمیم گرفتند تا مدارسی در ایران بر اساس روش های جدید تعلیم و تربیت تاسیس 

 کنند.

 ؟واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان چگونه به اقتصاد ایران آسیب زد-8

تصادی مهمی مانند تاسیس بانک ؛ استخراج آنها در دوره ناصرالدین شاه به امتیازهای اق

معادن نفت ؛ بهره برداری از جنگل و شیالت در ایران دست یافتند. صنعت و بازرگانی 

کشور ما با واگذاری این امتیاز ها آسیب های فراوانی دید. شرکت های بازرگانی خارجی 

 به هایی تاسیسکه به دنبال بازار های مصرف جدید بودند در بیشتر شهرهای ایران شع

کردند که به خرید و فروش مشغول شدند که معموال کاالهای اروپایی را بدون پرداخت 

حقوق گمرکی و یا با حقوق گمرکی بسیار ناچیزی وارد کشور می کردند. تولیدکنندگان 

و بازرگانان ایرانی چون نمیتوانستند با این شرکت ها رقابت کنند رووز به روز ضعیف تر 

 شکستگی شدند.و دچار ور



 امتیاز های واگذار شده به انگلیسی ها را نام ببرید-۹

 .احداث تلگراف ۱

 .رویتر:بهره برداری از جنگل ها و منابع و معادن ایران به جز طال و نقره۲

 .کشتی رانی در کارون ۳

 .بخت آزمایی)التاری(۴

 .تاسیس بانک شاهنشاهی ۵

 .خرید و فروش انحصاری توتون و تنباکو ۶

 .دارسی: استخراج معادن نفت ۷

 امتیاز های واگذار شده به روس ها را نام ببرید-1۰

 .شیالت شمال 1

 .بانک استقراضی روس ۲

 .تشکیل نیروی قزاق ۳

 .احداث راه شوسه بین انزلی و قزوین۴

 .قرارداد گمرکی ۵

 چرا مردم با اکثر این امتیازات مخالف بودند؟-11

دانستند که این واگذاری امتیازات اقتصادی موجب تسلط مردم مسلمان ایران می 

هرچه بیشتر بیگانگان بر منابع ثروت و بازار کشورشان می شود پس با واگذاری برخی 

از این امتیازات مخالفت کردند. روحانیون هم که از گروه های آگاه مورد احترام و 

 را بر عهده داشتند.اعتماد جامعه ایران در عصر قاجار بودند رهبری اعتراض ها 

 قرارداد تالبوت یا توتون تنباکو را توضیح دهید.-12

در دوره ناصر الدین شاه توتون و تنباکو از عمده ترین محصوالت کشاورزی ایران بود. 

در آن زمان یک نفر انگلیسی قراردادی با ایران بست که بر اساس آن ایرانیان نمی 

 را به کسی غیر از او بفروشند.توانستند محصول توتون و تنباکوی خود 



 عاقبت امتیاز توتون تنباکو چه شد؟-13

مرد به ویژه روحانیون و بازگانان با اگاهی از نتایج زیان بار اقتصادی این قرارداد شروع 

به اعتراض در شهر های مختلف کردند برای لغو قرارداد اما ناصرالدین شاه به مخالفان 

میرزاحسن شیرازی مرجع تقلید شیعیان در سامرا استفاده از اعتنایی نکرد و آیت اهلل 

توتون و تنباکو را حرام اعالم کرد و با اوج گرفتن نهضت تنباکو ناصر الدین شاه مجبور 

 شد لغو کند قرارداد را.

 موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟-14

ن برای نفوذ سلطه خارجی  و ایستادگی نهضت تنباکو نخستین حرکت جدی مردم ایرا

در برابر ستم داخلی بود و پیروز آن حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را 

 در مردم تقویت کرد.

 

 

 

 

 13درس 

  .دیسیرا بنو یاستبداد یمشروطه با پادشاه یتفاوت حکومت پادشاه-1

دنبال آن،  هب هرخ داد ک در دوران حکومت مظفرالدین شاه، رویدادی بزرگ در ایران

در آن، اختیارات  هداد ک هی مشروطهپادشا هی استبدادی، جای خود را بهنظام پادشا

یئت وزیران هایی مانند مجلس شورا وهادهشاه بر اساس قانون محدود میشد و ن

همه  یاستبداد یدر نظام پادشاه کهیدر صورت .میتوانست در اداره کشور دخالت کند

 .گرفت یرا خود پادشاه م ماتیتصم



 و جهان در آستانه نهضت مشروطه چگونه بود ؟ رانیاوضاع ا-2

در ه از میان هدوران سلطنت ناصرالدین شاه، با افزایش نفوذ و دخالت انگلستان و روسی

اد. این روند، در دوران هافول ن هایران، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران رو ب

در مقابل، مردم  .سبب ضعف و ناتوانی او، فزونی یافت هشاه، بی مظفرالدین هپادشا

حکومت استبدادی  هطعم تلخ استعمار را چشیده بودند و میدانستند ک هایران ک

ای دین اسلم و ه بر آموزه همبارزه با استعمارگران نیست، با تکی هکشورشان نیز قادر ب

بری مردم در این هبرآمدند. رتکاپوی اصلح اوضاع کشور  هتدریج به ،ب هب شیعهمذ

ار قرن هاز چ های استعمارگر اروپایی کهکشور .ده داشتندهتحولت را بیشتر علما بر ع

کرده  ای آسیا، آمریکا و آفریقا آغازه خود را در قاره قبل، غارتگری و چپاول گسترده

و  ان را در چنگ خود بگیرندهش میکردند تا تمامی جتال «انقلب صنعتی»بودند، پس از

ای ه ا، تضعیف حکومتهای آنه هرهمند شوند. یکی از برنامها بهاز منافع اقتصادی آن

ای همستعمرات کشور ها بهایت تبدیل آن کشورهان و در نهمستقل در سراسر ج

 های جدید و دامن زدن به همچنین با ایجاد فرقه اهقدرتمندی چون انگلستان بود. آن

ا هتا نیروی مقاومت مردمی را در این کشور بی و اجتماعی، سعی کردندهاختلفات مذ

ای ه علما برای اصلح امور ایران و تقویت بنیان هتضعیف کنند. این در حالی بود ک

تمجید از  هاز اواسط دوران قاجار، برخی شروع ب .کشور، در حال تلش جدی بودند

نابسامان کردند و در مقابل، اوضاع  های مشروطه ای تمدن غربی و حکومته ویژگی

 هکشور را بیان میکردند. بعضی از روشنفکران این دوران، پذیرش بیچون و چرای اندیش

طلبی مردم  حضت اصالهای غربی و خودباختگی در برابر غرب را ترویج میکردند و نه

ای غربی، در ه هی و نفی استعمار بود، با عقاید و اندیشهخوا بر اساس عدالت هایران را ک

 .آمیختند می



 دیانقالب مشروطه را سرعت بخش انیجر یه حوادثچ-3

 شاه  نینهضت تنباکو و قتل ناصر الد تیموفق-۱

 سامان دادن به کشور را نداشت  ییبود که توانا قیناال یشاه زیشاه ن نیمظفرالد-۲

 یها یکارگزاران کشورها یبرخ یمردم از سو ینیها به مقدسات د نیتوه-۳

  رانیاستعمارگر در ا

 یفلک شدن برخ یماجرا دیمشروطه را سرعت بخش انیکه جر یاز عوامل گرید یکی-۴

 تجار بود

 علت تحصن مردم و علما در حرم حضرت عبدلعظیم حسنی را بنویسید ؟-4

در آن زمان،قیمت برخی کاالهای اساسی مانند نان و قند باال رفت .برخی از مردم به 

حاکم تهران به جای آنکه به اعتراض کردند .قند به این گرانی همراه تعدادی از تاجران 

شکایت آنان رسیدگی کند،به آنها توهین کرد و تاجران را فلک کرد.در نتیجه اعتراضات 

ادامه یافت . عده ای از علما با تحصّن)بست نشینی(در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی 

 از مردم حمایت کردند.

 

 مهم ترین خواسته های مردم و علما چه بود؟-5

از جمله خواسته های حاضرین در این تحصن یک ماهه که آیت اهلل بهبهانی و آیت اهلل 

طباطبایی در راس آنها قرار داشتند،تشکیل عدالت خانه در تمام شهر ها و عمل به 

قانون اسالمی به شکل دقیق بود که با قول همکاری شاه این تحصن به اتمام رسید.اما 

 تعهدات خود عمل نکرد. پس از چندی، مظفرالدین شاه به



مهاجرت قم،تحصن در سفارت انگلیس و صدور فرمان مشروطه را توضیح -6

 دهید.

 هتعطیل به ر حالت نیمهو شدید شدن اعتراضات، ش هدر پی تشکیل نشدن عدالتخان

آیت اهلل طباطبایی و بهبهانی که پیشرفت کار را بدون همراهی آیت اهلل  خود گرفت و

شیخ فضل اهلل ناممکن می دیدند،از او خواستند تا به جمع معترضان بپیوندند.شیخ 

فضل اهلل نوری که بزرگ ترین عالم تهران بود،با آنان همراه شد و در پی او،اکثر 

هایت ،جمعی چند هزار نفره، برای به روحانیون تهران به معترضان ملحق شدند.در ن

دست آوردن مطالبات خود،راهی قم شدند و با ارسال نامه به عالمان دیگر شهر ها و 

 مراجع عراق،بسیاری از ایشان را با خود همراه کردند.

با خروج علما از تهران،در شهر شایعه شد که دولت قرار است تجار و کسبه ای را که 

فشار قرار دهد.از این رو،جمعی از آنها به تحریک برخی  جزء معترضان هستند،تحت

نندگان ک جمعیت تحصنوابستگان انگلستان،به سفارت این کشور پناه بردند.به تدریج 

  .و عموم مردم رسید هزاران نفر تاجر، کاسب، طلبه هدر سفارت افزایش یافت و ب

تأثیرگذاری بر ه م، بعضای سفارت از این فرصت استفاده کردند و با پذیرایی از مرد

و  استعماری انگلیس ای آنان پرداختند و بیشتر مردم نیز، از سیاست پیچیدهه هخواست

از مردم برای اولین بار در  ا، غافل بودند. بسیاریهاین کشور از تحصن آن سوءاستفاده

 هآنان القا کردند ک ها وغربگرایان به آشنا شدند و انگلیسی «همشروط« سفارت با واژه

 .ندهو مجلس شورا بخوا همچون انگلستان، مشروطه ایدب

ران، در ها و مساجد در تها و تعطیلی بازارهمزمان مردم در برخی دیگر از ولیته شورش

ایت موجب صدور فرمان تشکیل مجلس شورا از سوی مظفرالدین شاه در مرداد ماه هن



سرعت قانون  هخواه، به شد. پس از آن، عدهای از سیاستمداران مشروط ۱۲۸۵سال 

 .اساسی را تدوین کردند

 مهم ترین موانع و مشکالت سر راه انقالب مشروطه را نام ببرید.-7

 تدوین متمّم قانون اساسی و شدت گرفتن اختالف ها -۱

 تعطیلی مجلش-۲

 شهادت شیخ فضل اهلل نوری -۳

 ای خارجیهافزایش دخالت-۴

 لانی اوّهوقوع جنگ ج-۵

  نوری چه مکملی به قانون اساسی اضافه شد؟نهاد شیخ فضل اهللبه پیش-8

با تالش ها و مجاهدت های جدّی شیخ فضل اهلل نوری ،بخش هایی در متمّم قانون 

اساسی تصویب شد که بنابر آن،باید چند نفر از مجتهدان و فقیهان اسالم که با شرایط 

ب،مخالف و زمان خود آشنا بودند،در مجلس شورا شرکت می کردند تا قانون های مصو

 قواعد اسالمی نباشد.

 برخورد محمد علی شاه با نظام مظروطه چگونه بود؟-۹

مظفرالدین شاه مدت کوتاهی پس از صدور فرمان مشروطه در گذشت.محمد علی شاه 

،جانشین او ،پادشاهی مستبد بود.او با پشتیبانی دولت روسیه و حمایت طرفداران 

حکومت استبدادی،تصمیم گرفت حکومت نو پای مظروطه را نابود سازد.پس از چند ماه 

ه و حوادثی مانند قتل صدراعظم شاه و اختالف و درگیری موافقان و مخالفان مشروط



سوء قصد به جان شاه،به دستور محمد علس شاه،مجلس به توپ بسته شد و منحل 

 گردید.

 فاتحان تهران در مورد محمد علی شاه چه تصمیمی گرفتند؟-1۰

خواهان به اروپا رفتند. اما مردم و علما در داخل  با تعطیلی مجلس، گروهی از مشروطه

مت پرداختند. مقاومت اصلی از سوی تبریز و به سردمداری ستارخان و کشور به مقاو

باقرخان و با حمایت مراجع نجف شکل گرفت. در این زمان، طرفداران مشروطه در 

گیالن و اصفهان، در پی انتشار خبر مقاومت مردم تبریز، راهی تهران شدند و آن را 

لعاده،شاه برکنار شد و پسر ا تصرف کردند. پس از فتح تهران و تشکیل مجلسی فوق

 .نوجوانش،احمد شاه، جانشین او شد

 شیخ فضل اهلل نوری را توضیح دهید.شهادت -11

خواهان، انتظار میرفت که دشمنان واقعی نهضت، مجازات  با پیروزی دوباره مشروطه

خارج کشور منتقل شد.  شوند. اما آنها رها شده و محمدعلی شاه نیز بدون محاکمه به

 نوری نیز پسهلل ا فضل ، در اولین روزها، جمعی از علما دستگیر شدند و شیخهمچنین

 .مایشی، به شکلی دردآور اعدام شدن از یک محاکمه

بزرگترین عالم تهران در جریان نهضت مشروطه که قبل از آن  شهادت مظلومانه

ه ک ای از انحراف در مسیر مشروطه بود درنهضت تنباکو نیز نقش مؤثری داشت، نشانه

 های منطبق بر ارزش نوری با مشروطهاهلل  قبل، شروع شده بود. شیخ فضل ها از مدت

 .می بودالهای اس طرفدار مشروطه شرعی بر پایه ارزش غربی مخالف بود و

 

 



 چه بود؟ 1۹۰7دلیل همکاری انگلستان و روسیه در قرارداد -12

متحدانش، یعنی ایتالیا، اتریش و مزمان با وقوع انقلب مشروطیت در ایران، آلمان و ه

یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شده و در صدد دستاندازی بر مستعمرات  همجارستان، ب

با قدرت روزافزون آلمان و  هبرای مقابل ها بودند. انگلستان و روسیهدیگر کشور

مین دلیل، این ه همکاری کنند. به جای رقابت، با یکدیگر همتحدانش، تصمیم گرفتند ب

 .ایران را میان خود تقسیم کردند ۱۹۰۷دو کشور طی قرارداد 

 روس ها دست به چه اقداماتی زدند؟ 1۹۰7پس از قرارداد -13

 میکرد و اجازه نمیداد هبا خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله پس از آن، روسی

ای هعلوه بر این، نیرو .ندهکشور را سروسامان ده دولت و مجلس اوضاع آشفت هک

ان را کشتند و در هخواه از مشروط ا در تبریز تعدادیهوارد خاک ایران شدند. آن هروسی

 بستند هگلول هرا بعلیه اسالم  د نیز حرم امام رضاهمش

میان چه کشور هایی به امضا رسید و در مورد ایران چه  1۹۰7قرارداد -14

 تصمیماتی گرفته شد؟

 بین انگلیس و روسیه و)ادامه جدول زیر(

 

 

 

 

 

 

                     



 چه بود؟ 1۹۰7هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد -15

 نش با قدرت روز افزون آلمان و متحدامقابله 

 جنگ جهانی اول در چه تاریخی آغاز و نتیجه آن چه شد؟-16

ش آغاز شد. در یک سوی این جنگ، ۱۲۹۳م/۱۹۱۴در سال جنگ جهانی اول 

ایی ه، کشور آنمتحدین معروف بودند و در سوی دیگر  هب هداشتند کایی قرار هکشور

 هار سال با پیروزی متفقین بهاز چوّل پس انی اهور شدند؛ جنگ جهمتفقین مش هب هک

ا و ه ،زخمی و آواره شدند و خسارت ها نفر کشته پایان رسید. بر اثر این جنگ، میلیون

 .بار آمد های زیادی به ویرانی

 تفقین را در جنگ جهانی اول نام ببرید؟متحدین و م-17

 آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان، عثمانی متحدین

 )آمریکا)،در اواخر جنگ  ه،فرانس هانگلستان، روسی متفقین

 

 در جنگ جهانی اول ایران چه سیاستی در پیش گرفت؟-18

اما انگلستان، م کرد را اعال طرفی کامل خود بیاوّل  انیهدولت ایران در ابتدای جنگ ج

ای خود را وارد ایران کردند. هگرفتند و نیرو طرفی را نادیده و عثمانی این بی هروسی

 .و انگلستان با قوای عثمانی شد های روسیهنیروه یران صحنا پس از آن، برخی مناطق

 

 

 



 در چه مناطقی از ایران مردم در مقابل اشغالگران ایستادگی کردند؟-1۹

 های مردمی از جملهر، فارس و خوزستان، نیروهایران مانند بوشدر برخی از نواحی 

دلیرمردان تنگستانی  هبا قوای اشغالگر انگلیسی برخاستند. از جمل همقابل هعشایر غیور ب

وارد  اشغالگران هسنگینی بضربه  رئیسعلی دلواری با ایثار جان خویش یهفرماند هب

 .آوردند

 بنویسید. تاثیر جنگ جهانی اول در ایران را-2۰

دلیل حضور  هایران شد. ب ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع موجب بیجنگ جهانی اول 

ایت ضعف رسید و تسلط هنه ای نظامی،دولت مرکزی به ای اشغالگر و درگیریهنیرو

خود را بر امور کشور ازدست داد. نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکزی گسترش 

ای ه مصیبت ا، ایرانیان دچاره بین رفت. در آن سال و امنیت و آسایش مردم از یافت

ای واگیردار شدند و چند میلیون ه بزرگی مانند قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیماری

 .نفر جان خود را از دست دادند

 سواالت کوتاه :

 ییو طباطبا یاهلل بهبهان تیرهبران مردم تهران = آ -۱

 شاه نیرا صادر کرد = مظفر الد تیفرمان مشروط یچه کس-۲

 شاه یمحمد عل =مجلس را به توپ بست یچه کس -۳

 = ستارخان و باقرخان زیتبر امیسردمداران ق -۴

 احمد شاه =بود رانیپادشاه ا یاول چه کس یدر جنگ جهان-۵

 یدلوار یعل سییر=ها مقاومت کرد  یسیدر بوشهر در مقابل انگل یچه کس -۶



  14درس 

 انقالب روسیه در ایران را بنویسیدتاثیر -1

 سرنگون عظیم انقالبی وقوع اثر بر روسیه تزاری حکومت اوّل، جهانی جنگ اواخر در

 جدید دولت .یافت تغییر شوروی جماهیر اتحاد به کشور این نام آن، از پس .شد

 شد خود داخلی مسائل سرگرم و خواند فرا ایران از را نیروهایش شوروی

 کشورهایی به امضا رسیدرا بنویسید و بگویید میان چه  1۹1۹مواد قرارداد-2

 تثبیت ما کشور در را خود سلطه و نفوذ کوشید موقعیت، این از استفاده با انگلستان

ایران قراردای بست که به قرارداد  وزیر نخست الدوله، قوثو با رو، ازاین .کند

 اختیار در ایران مالی و نظامی امور اداره قرارداد، این اساس بر .شد معروف۱۹۱۹

 قرار می گرفت.)مستشاران(نظامی و مالی انگلستان کارشناسان

 مخالفت کردند؟ 1۹1۹چه کسانی با قرارداد-3

 های شخصیت از بسیاری و شد رو روبه ای گسترده مخالفت با ایران در قرارداد این

 مخالفت به آن با خیابانی محمد شیخ و مدرس اللّه آیت مانند خواه آزادی و مبارز

 .کرد خودداری آن تأیید از نیز قاجار شاه احمد و برخاستند

 را بنویسید 12۹۹چهره سیاسی و نظامی کودتای -4

 مهره عنوان به را(رضامیرپنج)رضاخان نام به قزاق نیروی فرماندهان از یکی ها انگلیسی

 .برگزیدند کودتا سیاسی مهره عنوان به را طباطبایی سیدضیاءالدین و نظامی

 را توضیح دهید  12۹۹چگونگی اجرای کودتای -5

نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند  ۱۲۹۹در سوم اسفند 

و احمد شاه مجبور شد سیدضیاء را به نخست وزیری و رضاخان را به فرماندهی کل قوا 

 منصوب کند

 



 

 دست به چه اقداماتی می زد؟رضاخان برای جلب نظر مردم -6

 و احکام به پایبند و مذهبی فردی را خود مردم، نظر جلب برای زمان آن در رضاخان

 می حضور مذهبی مجالس و مراسم در دلیل، همین به.داد می نشان دینی های ارزش

 .کرد می مشورت و دیدار علما با و یافت

 چگونگی تغییر حکومت از قاجار به پهلوی را بنویسید -7

 داران طرف وزیر، نخست و جنگ وزیر عنوان به خود موقعیت از استفاده با رضاخان

 وجود با ملی شورای مجلس ش۱۳۰۴ سال در .کرد ملی شورای مجلس وارد را خود

 از را قاجار احمدشاه مدرس، اللّه آیت مانند نمایندگان، از تعدادی جدّی مخالفت

 به مؤسسان مجلس سپس، .سپرد رضاخان به را موقت حکومت و کرد برکنار قدرت

 .کرد واگذار او خانواده و رضاخان به را حکومت رسمی طور

 استبداد رضاخانی را توضیح دهید-8

 او، حکومت دوران در .آورد روی (دیکتاتوری)استبداد به حکومت ابتدای از رضاشاه

 و نداشتند چندانی استقالل و اختیار ملی شورای مجلس نمایندگان و وزیران هیئت

 .بودند شاه دستورات تابع

 سرکوب آزادی خواهان توسط رضاخان را توضیح دهید و مثال بزنید-۹

 و زور با و دادی نم فعّالیت اجازه مستقل های روزنامه و احزاب به رضاشاه حکومت

 شرایطی، چنین در .کرد حاکم جامعه بر را سرکوب و ترس خفقان، فضای خشونت،

 سیدحسن اللّه آیت .نداشتند اعدام و شکنجه زندان، تبعید، جز سرنوشتی مخالفان

 این مأموران دست به که بود رضاشاه حکومت شیوه سرسخت مخالفان از یکی مدرس

 قیام از برخی امنیت، برقراری بهانه به رضاخان همچنین.رسید شهادت به حکومت

 کوچک میرزا رهبری به جنگل، نهضت مانند طلبانه، استقالل و خواهانه آزادی های

 .کرد سرکوب زیاد، خشونت با را جنگلی خان

 



 هدف رضاخان از ایجاد ارتش منظم چه بود؟-1۰

 اهداف و ها انگلیسی اساسی های برنامه جمله از ایران در منظم ارتش آوردن وجود به

 ممکن کشور در را سیاسی قدرت تمرکز اینکه ضمن ارتش این .بود آنها استعماری

 تأمین عنوان ضروری، به مواقع در و کرد می سرکوب را مردمی های قیام ساخت، می 

 .گرفت می قرار استفاده مورد انگلستان نظامی اهداف کننده

 هدف رضا خان از ایجاد راه آهن سراسری جنوب به شمال چه بود؟-11

 شمال به جنوب از انگلیسی نیروهای سریع انتقال برای سراسری راهی ایجاد آن هدف

 توانستند می راه این از استفاده با ها انگلیسی ها، روس پیشروی صورت در بود.

 در.شوند هندوستان به آنها نفوذ مانع و بفرستند شمال به سرعت به را خود نیروهای

 .شد مبدّل متفقین نیروهای ارتباطی عامل ترین مهم به راه همین دوم جهانی جنگ

رضاشاه برای تضعیف هویت اسالمی و تخریب فرهنگ ایرانی چه اقداماتی -12

 کرد؟

 داد انجام کارهایی اجتماعی، و فرهنگی نوسازی و پیشرفت بهانه به رضاشاه حکومت

 کارها، این از یکی .بود غیرایرانی فرهنگ رواج و دینی ارزشهای تضعیف آنها نتیجه که

 مشهور) داریلبه  کاله و کنند تن به یکسانی لباس که بود این به مردم کردن مجبور

 مراسم برگزاری برای هایی محدودیت آن، از پس .بگذارند سر بر(پهلوی کاله به

 حجاب(کشفبرداشتن ) زمزمه و آمد وجود به حسینم اما عزاداری جمله از مذهبی

 .آمدند هم گرد گوهرشاد مسجد در کارها این به اعتراض در مشهد مردم .شد مطرح

 را زیادی عده و بستند گلوله به رضا امام حضرت حرم کنار در را مردم نظامی نیروهای

 بود، اروپایی فرهنگ ظاهر شیفته بسیار که رضاشاه حکومت .کردند مجروح و شهید

 زنان سر از خشونت و زور با را حجاب داد دستور گوهرشاد، قیام سرکوب از پس اندکی

 .بردارند ایرانی دختران و

 

 



 هدف رضاخان از باستان گرایی چه بود؟-13

 اسالم، راندن حاشیه به و تضعیف هدف با گرایی باستان رضاشاه، حکومت دوران در

 سبب که ایران مردم ملی و دینی عالیق میان ارتباط دوران، این در .گرفت شدت

 از برای ای گسترده تالش و شد می گرفته نادیده است، ملی هویت تقویت و اقتدار

 .شد انجام اقوام از برخی هایش ارز و قومی هویت بردن بین

 جنگ جهانی دوم در چه تاریخی و با حمله کدام کشور آغاز شد ؟-14

قمری به پایان  ۱۹۴۵شمسی یا  ۱۳۲۴قمری آغاز و در سال  ۱۹۳۹شمسی یا  ۱۳۱۸ 

  .شد آغاز لهستان به آلمان ناگهانی حمله با دوم جهانی جنگرسید . 

 کشورهای محور و متفقین را در جنگ جهانی دوم نام ببرید-15

 مقابل، جبهه در .دادند تشکیل را محور های دولت و پیوستند آلمان به ژاپن و ایتالیا

 .شدند می خواندهن متفقی که داشتند قرار آمریکا و شوروی فرانسه، انگلستان،

 ،ژاپنآلمان، ایتالیا دولت های محور

 انگلستان،فرانسه،شوروی)روسیه(،آمریکا متفقین

سیاست ایران در جنگ جهانی دوم چه بود و متفقین به چه بهانه ای و با -16

 چه هدفی ایران را اشغال کردند؟

 ۱۳۲۰ شهریور در اما کرد، رفیی طب اعالم ایران دولت دوم، جهانی جنگ در

 خود اشغال به را ما کشور آلمانی، کارشناسان از تعدادی حضور بهانه به متفقین

 به ایران امکانات و منابع و موقعیت از استفاده اقدام، این از آنها اصلی هدف .درآوردند

 .بود خویش سود

 

 

 

 



 تاثیر جنگ جهانی دوم بر ایران را بنویسید-17

 و کند گیری کناره قدرت از که کردند مجبور را رضاشاه ایران، اشغال از پس متفقین

 وی .شد ایران شاه محمدرضا، پسرش رضاشاه از پس .کردند تبعید ایران از را او سپس

 ها برنامه مطیع بود، بیگانه نشانده دست و نبود مردم منتخب چون پدرش، همانند نیز

 جنگ در .دانست می آنها به وابسته را حکومت در خود بقای که بود افرادی اهداف و

 پیروز ،(آمریکا توسط) ژاپن اتمی بمباران و آلمان دادن شکست با متفقین دوم، جهانی

 جهانی جنگ .بود بیگانگان اشغال در دوم جهانی جنگ پایان تا ما کشور .شدند

 های آسیب و ها خسارت ایران جامعه و اقتصاد به اوّل، جهانی جنگ همچون نیز دوم

 کمبود با هال سا آن طی ایران مردم .شد کشور ماندگی عقب موجب و کرد وارد زیادی

 گرسنگی اثر بر زیادی عده و بودند رو روبه نان، مخصوصا  غذایی، مواد شدید گرانی و

 .سپردند جان سوءتغذیه و

ه کسی و به کدام کشور چتوسط  رامتیاز بهره برداری از نفت ایران اولین با-18

 داده شد؟

 واگذار های انگلیس به اهن شمظفرالدی زمان در ایران نفت منابع از برداری بهره امتیاز

 دوباره دیگری، قرارداد طی زود خیلی اما کرد لغو را مذکور امتیاز رضاشاه .بود شده

 دوم، جهانی جنگ از بعد های سال در .کرد واگذار انگلستان به را ایران نفت منابع

 .بودند نفت صنعت شدن ملی و قرارداد آن لغو خواهان ایران مردم

 ایران را توضیح و رهبران آن چه کسانی بودند؟چگونگی ملی شدن نفت -1۹

 عهده به را نفت صنعت شدن ملی نهضت رهبری مصدق محمد دکتر و کاشانی اللّه آیت

 شدن ملی قانون مردم، یکدلی و اتحاد ةمشاهد با نیز ملی شورای مجلس .گرفتند

 آن تا شد وزیر نخست مصدق دکتر آن، از پس .کرد تصویب ۱۳۲۹ اسفند در را نفت

 دولت .کند کوتاه نفت صنعت و منابع از را بیگانگان دست و درآورد اجرا به را قانون

 های کارشکنی نفت، صنعت شدن ملی قانون اجرای از جلوگیری برای انگلیس

 .ماند ناکام نهضت، رهبران همدلی و ملت وحدت دلیل به اما کرد مختلفی



  

 کشورهایی اجرا شد؟مرداد توسط جه کسی و با کمک جه  28کودتای -2۰

 طریق از مصدق دکتر دولت سرنگونی برای شرایط از این آمریکا و انگلستان های دولت

 ۲۸ روز در کردند، طراحی کشور دو این که ای طبق برنامه .کردند استفاده کودتا

 ها خیابان هی بزاهد اللّه فضل سرلشکر فرماندهی به از ارتش واحدهایی ۱۳۳۲ مرداد

 از پس .کردند سرنگون را مصدق دکتر دولت پایتخت، مراکز مهم اشغال با و ریختند

 و گرفت قرار بیگانگان اختیار در دوباره ایران نفت منابع مرداد، ۲۸ کودتای موفقیت

 .یافت افزایش تدریج به ما کشور بر آمریکا سلطه و نفوذ

 هدف از تشکیل ساواک چه بود؟-21

 میدید، آمریکا و انگلیس مدیون را خود دوباره سلطنت کودتا از پس که محمدرضاشاه

 می نادیده آشکارا را اساسی قانون اصول و شد تبدیل ستمگر و مستبدتر شاهی به

 کمک به(ساواک) کشور امنیت و اطالعات سازمان تأسیس با همچنین او .گرفت

 بر خفقان و ترس فضای دوباره و پرداخت مخالفان شدید سرکوب به ها، آمریکایی

 .شد حاکم ایران

 

 جواب دو فعالیت مهم کتاب:

   

  

 
 

 ۱۹۱۹جواب:ناکامی انگلستان در اجرای قرارداد

 اختالف میان آیت اهلل کاشانی و دکتر مصدقجواب:



 15درس 

 دالیل موافقت آمریکا با اتعییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران چه بود؟-1

به شاه  ،های مردمی و حفظ حکومت پهلویآمریکایی ها برای جلوگیری از وقوع قیام 

 راتی ایجاد کندییغکشور ت توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی

 ایالتی و والیتی به وجود آمد؟ چه شروطی در تصویب نامه انجمن های-2

از جمله این تغییرات این بود که شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب  

شوندگان لغو گردید و دیگر انکه شرط سوگند به قرآن یاد کردن انتخاب شوندگان به 

 سوگند به کتاب آسمانی تبدیل شد

 امام با آن مخالفت کرد؟ چرا وهدف رژیم از تغییرات در انتخابات چه بود -3

در واقع هدف او تضعیف هویت اسالمی جامعه ایران بود. به همین دلیل علما با این 

تغییر قانون مخالفت کردند. برجسته ترین مخالفان عالمی شجاع به نام آیت اهلل سید 

روح اهلل خمینی بود که در قم اقامت داشت. امام خمینی می دانست که هدف حکومت 

 ین تغییرات مخالفت با اسالم و تخریب ارزش های اسالمی استاز ا

 عکس العمل امام و علما در مقابل اصول شش گانه شاه چه بود؟-4

اصول ششگانه در ظاهر برای کشور خوب و الزم به نظر می رسید اما امام خمینی و  

سایر علمای ممبارز از اهداف و پیامد های واقعی این اصول آگاه بودند و یقین داشتند 

که اجرای این اصول موجب افزایش سلطه امریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی و 

ی شود. به همین دلیل امام ضمن غیر قانونی شمردن اقتصادی کشور ما به بیگانگان م

همه پرسی اصول شش گانه از مردم خواست که در آن شرکت نکنند. در برخی از 



شهرها مانند تهران و قم مردم تظاهرات کردند و مخالفت خود را با اصول ششگانه و 

مردمی  همه پرسی آن نشان دادند. اما همه پرسی اصول ششگانه با وجود اعتراض های

برگزار شد و حکومت پهلوی نیز اعالم کرد که بیشتر مردم با اصول  ۱۳۴۱در بهمن 

 شش گانه موافق اند.

را نوشته و شدیدترین اعتراضات در کدام شهر  1342خرداد  15علت قیام -5

 ها بوجود آمد؟

خرداد( در سخنانی تاریخی در مدرسه فیضیه ۱۳امام خمینی خود نیز در عصر عاشورا )

با اسرائیل و وابستگی به آمریکا به شدت محکوم همکاری   ،شاه را به پلیل ستمگری قم

کرد. دو روز بعد ماموران رژیم شاه شبانه به خانه امام ریختند و ایشان را دستگیر و پس 

از انتقال به تهران در یکی از پادگان های نظامی زندانی کردند. دستگیری امام موجب 

مردم مسلمان ایران در شهر های مختلف شد. شدیدترین خشم و اعتراض گسترده 

 اعتراض ها در شهر های قم، تهران و ورامین صورت گرفت.

 را بنویسید 1342خرداد 15نتیجه قیام -6

خرداد اگرچه به زور اسلحه و با خشونت ماموران رژیم سرکوب شد، بر خشم و  ۱۵قیام  

نفرت مردم انقالبی نسبت به شاه و عوامل حکومت او افزود و انگیزه آنان را برای مبارزه 

 تا سرنگونی حکومت پهلوی تقویت کرد

 کاپیتوالسیون چیست و چرا امام با آن مخالفت کرد؟-7

 اجازه یافت که به۱۳۴۳ند ماه بازداشت، در فروردین خمینی پس از تحمل چ امام

 قم بازگردد. مدتی بعد، آمریکا دولت ایران را مجبور کرد که به مأموران نظامی آمریکا

نیز  اری(سپ )قضاوتحق کاپیتوالسیونهای آنها مصونیت قضایی یا  عالوه بر تأمین هزینه



 دگاهدا ایران مرتکب هر جرمی میشدند،ها در  بدهد. بر اساس این مصونیت، اگر آمریکایی

 .های ایران حق رسیدگی به جرم آنها را نداشتند

 امام خمینی در یک سخنرانی مهم، دادن مصونیت قضایی به آمریکاییان را

 بار و خالف استقالل کشور شمرد و شاه را به سبب وابستگی به آمریکات اقدامی ذلّ

 .به شدت سرزنش کرد

 مقابل امام چه بود؟ عکس العمل رژیم در-8

آبان ۱۳حکومت پهلوی دریافت که امام اهل سازش و سکوت نیست. بنابراین، در 

کرد. حدود یک سال بعد، تبعیدگاه امام از ترکیه به عراق  ایشان را به ترکیه تبعید۱۳۴۳

 امام در شهر نجف ساکن بود۱۳۵۷تغییر یافت و تا مهر 

 ادامه دادند؟ )با ذکر مثال( به مبارزه با رژیم اییچه گروه ه-۹

ویژه روحانیان، فرهنگیان، دانشجویان و بازاریان پس از تبعید  قشرهای مختلف مردم به 

ای دینی و  ادامه دادند. آنها به پیروی از امام، مبارزه را وظیفه رهبر نهضت، به مبارزه

دیگری نیز با عقاید های  عالوه بر یاران و پیروان امام خمینی، گروه .دانستند شرعی می

 .مبارزه با حکومت پهلوی شرکت داشتند سیاسی متفاوت در

 مرحوم مطهری، هللا برخی از عالمان و اندیشمندان مانند استاد شهید آیت

 یدند با سخنرانی، نوشتن کتاب وکوش می شریعتی علی دکتر و طالقانی اهلل آیت

 ها و ه در مساجد، حسینیهالبالغ های تفسیر قرآن و نهج مقاله و برگزاری کالس

 ها، اسالم انقالبی را به جوانان معرفی کنند دانشگاه

 

 



  دالیل نارضایتی مردم از رژیم شاه چه بود؟-1۰

نداشت و برنامههای رادیو و  حکومت پهلوی به فرهنگ و ارزشهای اسالمی توجهی+

حکومت پهلوی  .تخریب ارزشهای اسالمی بود تلویزیون و سینما در جهت بیبندوباری و

خارجی به ویژه آمریکا در امور ایران،  به بیگانگان وابسته بود و نفوذ و دخالت کشورهای

 .بر نارضایتی مردم افزوده بود

علیه حکومت شاه  استبداد و سرکوب عامل دیگری بود که خشم و نفرت ایرانیان را+

 ا نادیدهاساسی مشروطه ر انگیخت. رژیم پهلوی حقوق ملت و اصول قانون برمی

میگرفت. نمایندگان مجلس شورای ملی و هیئت وزیران در برابر شاه هیچ اختیاری 

 .نداشتند و کامال  مطیع او بودند

ها نیز آزادی نداشتند و نمیتوانستند از شاه و مقامهای حکومتی انتقاد کنند.  روزنامه+

 زیادی  میکردند و عدهشکنجهها، مخالفان را سرکوب  أنواعساواک و مأموران نظامی با 

 .از مخالفان به اعدام، زندان و تبعید محکوم شده بودند

حیف و میل و غارت ثروت و سرمایههای ملی کشور توسط خاندان پهلوی و مقامهای +

به گوش مردم میرسید و آنان را خشمگینتر  حکومتی از جمله موارد دیگری بود که

ه ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، در فقر میکرد. این در حالی بود که بیشتر مردم، ب

 ادامه زندگی)محرومیت و بی سوادی به سر میبردند و درجه اول نگرانی آنها را مسئله  و

آمریکا ،بسیاری از اعضای خانواده  طبق اسناد النه جاسوسی  .تشکیل میداد (و بقا

ن و مردم ایران، سلطنتی، دارای رفتارهای غیراخالقی بودند و عالقهای نسبت به ایرا

 نداشتند

 

 



 درگذشت فرزند امام چه تاثیری در پیروزی انقالب داشت؟-11

به طرز   (۱۳۵۶حاج آقا مصطفی خمینی فرزند بزرگ امام )آبان ۱۳۵۶در سال 

برگزار شد و مردم  مشکوکی درگذشت. مجالس ختم حاج آقا مصطفی در برخی شهرها

را نسبت به حکومت شاه نشان  خشم خود ضمن ابراز ارادت و احترام به امام خمینی ،

 .دادند

 چه بود؟ 1356دی  1۹علت قیام مردم قم در -12

در اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به امام در  ۱۳۵۶دی  ۱۹مردم قم در 

روزنامه اطالعات به تظاهرات پرداختند. ماموران حکومت این تظاهرات را به خاک و 

 خون کشیدند

 هلم شهدای قم در کدام شهر برگزار شد؟مراسم چ-13

 تبریز

 جمعه خونین را در تاریخ انقالب توضیح دهید-14

در تهران ۱۳۵۷شهریور ۱۷یکی از خونینترین رویدادهای دوران انقالب اسالمی در روز 

 طرز به رژیم مأموران شد، معروف سیاه جمعهبه وقوع پیوست. در آن روز که به 

 کشیدند خون و خاک به( کنونی شهدای) ژاله میدان در را مردم تظاهرات بیرحمانهای

 کردند زخمی و شهید را زیادی عده و

 

 

 



 عکس العمل شاه در مقابل تظاهرات و اعتراض مردم دارای چند زاویه بود؟-15

 سو برای فریب تظاهرات ملت، متفاوت بود؛ از یک عکسالعمل شاه در برابر اعتراض و

و مدعی آن بود که پیام انقالب آنان  خود را عوض میکرد وزیران درپی نخست ملت، پی

به مأموران خود  هایشان توجه خواهد کرد. از سوی دیگر، به خواسته را شنیده است و

 سرکوب کنند دستور میداد که تظاهرکنندگان را

 هجرت امام از نجف به پاریس چه تاثیری در پیروزی انقالب داشت؟-16

ا اقامت گزید. ب پاریس شهر حومه در «لوشاتو نوفل» لهو در مح امام ناچار به فرانسه رفت

ند. کن از مبارزان توانستند با ایشان مالقات و گفتوگو حضور امام در پاریس، بسیاری

م مرد سراسر جهان فراهم آمد تا پیام امام را به گوش همچنین این امکان برای خبرنگاران

 .ایران و جهان برسانند

 هدف از انقالب را بگوییدشعار انقالب و -17

به پیروزی « جمهوری اسالمی استقالل، آزادی،»انقالب اسالمی ایران، با شعار اصلی 

 وابستگی کشور به بیگانگان و تأمین حقوق ملت در رسید و هدف آن از بینبردن

 قوانین و ارزشهای اسالمی بود چارچوب

 سه عامل موثر در پیروزی انقالب را نام ببرید-18

سه عامل مؤثر در « خمینی  امام رهبری قـاطع»و « وحدت ملت« »بــه اسالم، ایمان

 .موفقیت انقالب اسالمی بودند

 

 



 نکات:

 :۹۸صفحه 

های آمریکا را برای حفظ حکومت خود ضروری  محمدرضا شاه پیروی از سیاست 

 و ایالتی انجمنهای نامه دلیل، مدت کوتاهی پس از لغو تصویب میدانست. به همین

پرسی  همه به« انقالب سفید»گانهای را با عنوان  الم کرد که اصول ششاع والیتی،

 )رفراندوم( خواهد گذاشت

 :۱۰۴صفحه 

فرار از کشور  دی ماه مجبور به۲۶ روز در شاه ایران، مردمسرانجام، در نتیجه مبارزه ـ 

مردم به  نظیر و با شکوه بی بااستقبال۱۳۵۷بهمن ۱۲شد و رهبر انقالب اسالمی در 

 میهن عزیز بازگشت

عصر جدیدی در تاریخ ایران آغاز  به پیروزی رسید و۱۳۵۷بهمن۲۲انقالب اسالمی درـ 

 .شد

 
 
 

 
 



 16درس 

 امام خمینی به دولت موقت چه دستوری داد؟-1

 الزم اقدامات کشور، امور اداره ضمن که داد مأموریت انقالب موقت  امام خمینی به دولت

 برای تأسیس نظام سیاسی جدید انجام دهد را

 فروردین به نام روز جمهوری اسالمی چیست؟ 12علت نامگذاری -2

برای تعیین سرنوشت سیاسی خود به ۱۳۵۸فروردین  ۱۱ و۱۰مردم ایران در روزهای 

 یکی «خیر یا آری: اسالمی جمهوری» گزینه دو میان از تا رفتند رأی های پای صندوق

. دادند مثبت رأی  درصد مردم به جمهوری اسالمی۲/۹۸برگزینند. در این همهپرسی، را

روز به عنوان روز جمهوری  پس از آن، این فروردین اعالم گردید و۱۲ در پرسی همه نتیجه

 اسالمی نامگذاری شد

 نظام جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی چگونه شکل گرفت؟-3

ـ اولین دوره مجلس شورای  ـ انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری  تصویب قانون اساسی 

 اسالمی ـ تعیین شدن هیئت دولت

 گرفتند؟نهادهایی چون سپاه پاسداران و بسیج با چه هدفی شکل -4

 با هدف دفاع از آرمان های انقالب اسالمی و مرز و بوم کشور شکل گرفتند.

چرا پس از پیروزی انقالب دولت های سلطه گر فعالیت های گسترده ای برای -5

 نابودی انقالب آغاز کردند؟

 جمهوری به دنبال پیروزی انقالب اسالمی، رژیم وابسته پهلوی سقوط کرد و حکومت

گیری به حمایت  شکل اسالمی ایران از همان ابتدای شد. نظام جمهوری اسالمی تأسیس



با  بخش در سراسر جهان برخاست. به همین دلیل، روابط خود را های آزادی از نهضت

رژیم اشغالگر قدس قطع کرد و از قیام مردم فلسطین برای آزادی سرزمین خود پشتیبانی 

های  که در رأس آنها آمریکا بود، فعالیت  گر و زورگو، رو، دولتهای سلطه نمود. از این

 ند ای را برای انحراف و نابودی نظام نوپای اسالمی آغاز کرد گسترده

 مهمترین توطئه های دشمنان علیه انقالب را نام ببرید-6

 الف( ایجاد شورش و نا امنی 

 ب(  ترور شخصیت ها و مردم انقالبی

 ج(   اقدامات نظامی 

 ضد انقالب از ایجاد شورش و نا امنی در کشور چه بود؟ هدف گروه های-7

 های ضد انقالب داخلی با حمایت های نخست پیروزی انقالب اسالمی، گروه در سال

هایی از کشور، به ویژه در مناطق مرزی، به  دشمنان خارجی انقالب اسالمی در بخش

به راه انداختن جنگ قصد داشتند با  ها امنی و اغتشاش پرداختند. این گروه ایجاد نا

های  داخلی، اقوام ایرانی را در مقابل هم قرار دهند. آنها حتی به اموال عمومی و دارایی

 های فراوانی وارد کردند خسارت مردم نیز

 چند نمونه از ترور شخصیت ها ومردم انقالب را نام ببرید.-8

ضد انقالب به  ؛ توسط گروه هایاستاد آیت اهلل مرتضی مطهری رئیس شورا انقالبـ 

  شهادت رسید

؛ براثر انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری تن از یارانش ۷۲آیت اهلل دکتر بهشتی و ـ 

 اسالمی توسط منافقین )گروه مجاهدین خلق( به شهادت رسیدند



ـ محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور اسالمی ایران و حجت اإلسالم دکتر محمد 

؛ بر اثر انفجار دفتر نخست وزیری توسط منافقین )گروه مجاهدین جواد باهنر نخست وزیر

 خلق( به شهادت رسیدند

 چرا دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را تسخیر کردند؟-۹

 های در ایران به مرکزی برای حمایت از گروه در ابتدای پیروزی انقالب، سفارت آمریکا

های سیاسی و مذهبی،  ها و شخصیت جریاندر برخی  ضد انقالب و جاسوسی و نفوذ

دانشجویان پیرو خط امام آنجا را ۱۳۵۸آبان ۱۳همین دلیل، در  تبدیل شده بود. به

عالم ا کردند و تعدادی از مأموران دولت آمریکا را به گروگان گرفتند. دانشجویان تسخیر

خلی ایران دا أمورکردند که چنانچه آمریکا شاه را تحویل دهد و متعهد شود که در 

 به اقدام هارهایی گروگان  ها را آزاد خواهند کرد. آمریکا برای دخالت نکند، گروگان

در صحرای طبس دچار طوفان  کشور آن بالگردهای و هواپیما اما کرد، نظامی حمله

خسارت گریختند. سرانجام با  شن شدند و نیروهای آمریکایی با تحمل تلفات و

های  نشجویان پس از یک سال و چند ماه گروگاندا میانجیگری دولت الجزایر،

 آمریکایی را آزاد کردند

 جنگ تحمیلی در چه تاریخی آغاز و نتیجه اش چه شد؟-1۰

 ۱۳۵۹شهریور  ۳۱

 تحریم اقتصادی و جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران را توضیح دهید-11

بر مردم و جمهوری  یکی دیگر از اقدامات دشمنان انقالب اسالمی جهت فشار بیشتر

س از پ کشور ما بود. برای اولین بار و به سرعت های اقتصادی علیه اسالمی ایران، تحریم

 رانهای ای پول پیروزی انقالب، آمریکا اقدام به تحریم اقتصادی ایران نمود و بسیاری از



بار های خارجی یا اموال کشور در خارج را مصادره کرد. پس از آن تاکنون، هر  در بانک

افزوده است، به صورتی که حتی مردم  ها های مختلف به این فشارها و تحریم به بهانه

 .ایران را از داشتن برخی از داروهای حیاتی محروم کرد

پیمانان آنها، پس  های مستکبر و زورگویی همچون آمریکا، انگلیس و هم همچنین قدرت

علیه جمهوری اسالمی ایران را جنگ نظامی  از آنکه متوجه شدند امکان پیروزی در

 نداشته و نخواهند داشت، کمکم وارد جنگ نرم علیه کشور عزیز ما شدند که تا امروز نیز

 ادامه دارد

 هدف اصلی دشمن از جنگ نرم چیست؟-12

هدف دشمن در جنگ نرم، تغییر ذهن و اراده مردم است تا آنها، چیزی را بخواهند که 

بر یک فرد یا افرادی غلبه کند، آن فرد یا  ، اگر دشمنخواهد. به همین دلیل دشمن می

شوند، بلکه تبدیل به یک نیروی جدید برای دشمن میشوند. راه پیروزی  افراد کشته نمی

های انسانی، تقویت هویّت اسالمی ــ ایرانی، تفکر صحیح و  نرم، شناخت ارزش در نبرد

 هاست داری در دل افزایش معنویت و دین

در چه تاریخی درگذشت و پس از ایستادن چه کسی و چگونه  امام خمینی-13

 به مقام رهبری رسید؟

 در تهران در گذشت ۱۳۶۸خرداد  ۱۳

 به توجه با را آیت اهلل خامنه ای یک روز پس از ارتحال امام، مجلس خبرگان رهبری،

هلل ا آیتاساسی، به رهبری انقالب برگزید.  قانون در رهبر برای شده بیان های ویژگی

های انقالب اسالمی و راه امام خمینی تأکید  و تداوم آرمان حفظ بر همواره خامنه ای

 اند های مؤثری برداشته این زمینه گام داشته و در



 :نکات

 :۱۰۸صفحه

 آزادگان: اسیران ایرانی که از عراق آزاد شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ایانپ  


