
 همکاران گرامی سالم

، تاریخ و جامعه شناسی  جغرافیا عمومیاینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب 
دالیل این کار . به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم  پایه دهم و مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم

  :عبارت بود از 

زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال ) درصد دانش آموزان قبول شدند  100(    آمار قبولیباال بردن  - 1
  بردن درصد قبولی

  )گرفتند  20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  -2

  یماز اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شد - 3

4- ...  

از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم 
  .قیمت خیلی کم چاپ می کنیم ، براي دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود 

  .سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف با استقبال بسیار خوبی مواجه شد

ورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما در ص
    .تحویل دهیم 

  .دانش آموزان بی بضاعت هر کالس جزوه را به صورت رایگان دریافت می نمایند 

دبیران محترم پس از رویت و تأیید . ی قرار می گیرد براي آشنایی شما با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرام
  .درس اول می توانند این جزوه را به تعداد دانش آموزان خود سفارش دهند

در ضمن سواالت متن درس اول که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد بر اساس پیش نویس کتاب طراحی شده است و در صورت 
  .کتاب ، سواالت متن این جزوه نیز بر اساس کتاب اصلی به روز خواهد شد وجود تغییرات در نسخه اصلی

  .نمونه اصلی جزوه را بر اساس نسخه اصلی کتاب از سایت زیر دانلود نمایند 1395دبیران محترم می توانند از تاریخ یکم شهریور 
www.pmm789.blog.ir 

  :جزوه فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب تلفن سفارش 

  )شب  12صبح تا  8از ساعت ( قاسمی  - 09193601470
  )ظهر  12صبح تا  9از ساعت ( قاسمی  - 65442272

  

  
 از وسیعی بخش و بنگالدش کشور امروزي، هندوستانسرزمین هند در گذشته چه سرزمین هایی را در بر می گرفت؟  - 1

  ) هند و چین باستان(  1درس 



  پاکستان
 در )چگونه کشف شد؟» دره سنـد«تمدن ( کنید؟ بیان سند درة تمدن شناسایی در را شناسی باستان هاي کاوش اهمیت و نقش - 2

 وجود سند رود کنار در اي پیشرفته تمدن میالد، از قبل سوم هزارة میانۀ در که بردند پی شناسان باستان بیستم، سدة اوایل
 هاراپا و (mohenjo daro) موهنجودار پرجمعیت و بزرگ شهرهاي بقایاي کاوش، و اريحفّ ها سال از پس آنان. است داشته

(Harappa)  بیرون خاك از تر کوچک گاه سکونت ها ده نیز مکان دو این بین فاصلۀ در. کردند کشف پاکستان در واقع را 
  .دش آورده

 بر را خود شهرهاي سند درة نمتمد ساکنان هاي باستان شناسی، معماري شهرهاي دره سند چگونه بود؟بر اساس یافته  - 3
 صورت به و معین پهناي با را فرعی و اصلی معابر و ها خیابان آنان .ساختند می یکسانی تقریباً معماري و دقیق نقشۀ اساس
 شهرهاي .کردند می بنا مشخص هاي اندازه به آجرهایی و هم شبیه طرحی با را ها ساختمان و نمودند می طراحی گوشه راست

 شهرها این .دگرفتن می قرار استفاده مورد هغلّ انبار و معابد عنوان به که بودند عمومی بناهاي داراي هاراپا و موهنجودارو
  .دبودن فاضالب شبکۀ به مجهز همچنین

 و آبرفتی هاي جلگه در منطقه این ساکنان و بود متکی کشاورزي به سند تمدن چگونه بود؟ »دره سنـد«تمدن صنعت در  - 4
 نشانه همچنین. پرداختند می گاومیش ویژه به دام پرورش و پنبه و جو گندم، چون محصوالتی کشت به سند اطراف حاصلخیز

 و ایران تمدنی مراکز به متعلق اشیاء برخی وجود. است آمده دست به منطقه آن در نساجی و سفالگري صنعت رواج از هایی
  .دان کرده می ستد و داد یکدیگر با مراکز این که دهد می نشان هاراپا، و موهنجودارو کشفیات در النهرین بین

 ها، مجسمه هنري، آثار ها، ظرف ابزارها، سند تمدن ازدر مورد آثار تاریخی کشف شده از دره سند چه می دانید؟  - 5
 بارةچندانی در اطالعات اند، نشده رمزگشایی ها کتیبه این چون اما است؛ شده کشف هایی کتیبه حتی و فراوان زیورآالت
  . است نیامده دست به تمدن این دین و اجتماعی نظام حکومت،

 دسته ،از بین می رفت سند تمدن که زمانی در و م.ق 1500 حدود درچه می دانید؟ در مورد مهاجرت آریایی ها به هند  - 6
 ارابه و اسب داراي و جنگجو مردمانی که آریاییان. شدند هند وارد غرب شمال سمت از آریایی صحراگرد قبایل از هایی

 آنان. دادند گسترش کشور آن مرکزي نواحی تا را خود نفوذ و قدرت و شدند مسلط هند شمال هاي بخش بر تدریج به بودند،
 تمدن تجربیات پایۀ بر را جدیدي تمدن و آورند روي شهرها در سکونت و کشاورزي به و کشیدند دست صحراگردي از کم کم

  .به وجود آوردند ندس کهن
 سلطۀ تحت هند جنوب مرطوب و استوایی نواحی .)توضیح دهید(آیا تمام مناطق هند تحت سلطه آریایی ها در آمد؟  - 7

  .داد ادامه خود مستقل زندگی به آنجا در ها قرن تا ها دراویدي به موسوم پوست تیره قومی و نیامد در آریایی مهاجران

جواب این سوال  .کنید تحلیل و هند بررسی تمدن گسترش و گیري شکل در را اقلیمی طبیعی و عوامل نقش و تأثیر - 8
 www.pmm789.blog.irدر  1395هفته اول شهریور  1دانلود نسخه اصلی درس  .در نسخه اصلی جزوه موجود است

 مانند نیز هند آریاییان )چگونه بود؟) آیین آریاییان هند( آیین برهمنی (. دهید توضیح را آن برجستۀ ویژگی و برهمنی آیین خاستگاه - 9
 اما پرستیدند؛ می آتش و باد خورشید، ماه، آسمان، :مانند بودند، طبیعت مظاهر که را خدایانی آریایی، بزرگ قوم قبایل سایر

 پیچیده آیین زمان مرور به .داشتند عقیده نیز نامحسوس خدایان تعدادي به طبیعت، مظاهر از غیر ایرانی و هند هاي آریایی
 بودند، گرفته قرار ستایش مورد وداها در که متعددي خدایان به آیین این .شد مشهور برهمنی آیین به که شد پیدا هند در اي
 آن پیچیدة و سخت رسوم جملۀ از کردن قربانی .کرد می تحمیل خود پیروان بر را دشواري مناسک و آداب و داشت باور

  .دبو



 ستایش و نیایش در هایی سروده هند، آریاییان عقاید بارة در مانده برجا اثر ترین مهم) توضیح دهید(چیست؟ » وِداها« -10
 مهاجران زبان که سانسکریت، زبان به که دارد نام »ودا ریگ« وداها، ترین کهن .است »وِداها« عنوان با خدایان و آفرینش

  .است شده سروده بود هند آریایی

 آداب اجراي و دینی هاي آموزه تعلیم فراموشی، گزند از وداها سرودهاي حفظ وظیفۀچه کسانی بودند؟ » برهمنان« -11
 کسب فراوانی ثروت و قدرت خویش، مذهبی موقعیت و مقام واسطۀ به برهمنان. برهمنان قرار گرفت عهدة بر مذهبی
  .دادند تشکیل را ممتازي طبقۀ یا کاست و کردند

 زمینه و شد آن پیروان از برخی رویگردانی موجب برهمنی آیینفرساي  طاقت مناسکآیین بودایی چگونه به وجود آمد؟  -12
 در که بود آیینی ترین مهم جمله از بودایی آیین. آورد فراهم هند در دیگر هاي اندیشه و آیین رواج و گیري شکل براي را

 و فکري حیات قرن چند براي و کرد ظهور برهمایی کیش کنندة لسک و سخت رسوم و خرافات با آمیخته باورهاي برابر
  .داد قرار خود تأثیر تحت را باستان هند فرهنگی

 آنکه از پس مقدونی اسکندرچگونه تأسیس شد و چگونه از بین رفت؟  )اولین سلسله پادشاهی هند(  سلسله موریا در هند -13
 به هندي فرماندة یک اسکند، مرگ خبر انتشار با .کرد فتح را هند از وسیعی هایی بخش برانداخت، را هخامنشیان امپراتوري

 محلی حاکمان از شماري درآوردن اطاعت به با او. برداشت شورش به سر یونانیان ضد بر(Chandra gupta) گوپتا چندرا
 قدرت اوج به (ashoka) آشوکا فرمانروایی دوران در موریا حکومت. گذاشت بنیان را (muria) موریا سلسلۀ هند، شمال
 کم و شد ضعیف آشوکا از پس موریا حکومت. داد گسترش آن جنوبی هاي قسمت جز به هند سرتاسر به را خود قلمرو و رسید

  .راند فرمان هند بر قرن چندین و آمد کار سر بر (gupta) گوپتا نام به دیگري سلسلۀ کم
موقعیت جغرافیایی ( .کنید تحلیل و بررسی چین تمدن گسترش و گیري شکل در را اقلیمی و طبیعی عوامل نقش و تأثیر -14

 مانع. است متنوع بسیار هوایی و آب و سرزمینی هاي ویژگی داراي و آسیا شرق در پهناور کشوري چین )کشور چین چگونه است؟
 کشور این شمال، در هو هوانگ رود پهناور درة اما است، کرده جدا مرکزي آسیاي و هند رمه،بِ تایلند، از را چین طبیعی هاي

  .بود داده قرار بیابانگرد اقوام یورش معرض را
 یانگ و هو هوانگ بزرگ رودهاي اطراف در چین تمدنصنعت تمدن چین چگونه بود؟ تمدن چین چگونه ظهور کرد؟  -15
 در. است کرده ارائه نوسنگی عصر در چین مردمان زندگی دربارة مختصري اطالعات شناسی باستان هاي کاوش. آمد پدید تسه

 ارزن، .بودند کشاورزي مشغول رودها این کرانۀ در چینی روستانشین مردم از هایی گروه )م .ق 6000 حدود( نوسنگی دوران
 پرورش نیز را اهلی حیوان نوع چندین آنان. بودند چینی کشاورزان زراعی محصوالت ترین مهم ابریشم سپس و برنج گندم،

 از پیش دوم هزارة اواسط در و نهاد افزایش به رو منطقه جمعیت دامی، و کشاورزي محصوالت مازاد نتیجۀ در. دادند می
  .شدند پیرامون نشینان کوچ و روستاییان با ستد و داد مرکز شهرها این. آمدند وجود به شهرها نخستین میالد،

 که بود شهر- دولت چندین شامل آغاز در مصر، و سومر مانند نیز چین شیوه حکومت در اوایل تمدن چین چگونه بود؟ -16
 هاي سلسله و گرفتند قرار دودمان یک فرمان تحت محلی حاکمان تدریج به. کردند می حکومت جنگاورانی آن قسمت هر بر

 طور به جغرافیایی و سیاسی نظر از را چین نتوانستند ها قرن تا ها سلسله این اما .آمدند وجود به سرزمین این در حکومتی
 به رو شمالی مرزهاي در کوچرو اقوام پیاپی هاي یورش و سیاسی تفرقۀ با همچنان چین اینبنابر .کنند یکپارچه و متحد کامل

  .بود رو

 اندکی و شد داخلی جنگ و آشوب دچار چین تی، هوانگ شی مرگ از پس ؟ن چگونه تأسیس شد در چی» هان«سلسله  -17
  . آمد کار روي هان سلسلۀ بعد



 هان سلسله فرمانروایی دوران در شد؟ باستان چین تاریخ در اساسی تحوالت و تغییر چه ساز زمینه هان حکومت -18
 هان حکومت. زدند مهمی اختراعات و ابداعات به دست چینیان و کرد نمایانی پیشرفت فرهنگ و علم صنعت، کشاورزي،

 و اقتصادي سیاسی، ارتباط ایران جمله از دیگر هاي تمدن و کشورها با غرب و جنوب سمت از خود قلمرو گسترش با
  .افتی گشایش هان دورة در کرد، می متصل اروپا به ایران طریق از را چین که ابریشم مشهور جادة .کرد برقرار فرهنگی

 از پیش قرن چند که بود کنفوسیوس چین، اندیشمندان ترین برجسته از یکی چه بود؟ کنفوسیوس اندیشۀ و آیین -18
 کم خیلی چینی خدایان یا دین بارة در و داشت توجه اخالقی رفتار به چیز هر از بیش کنفوسیوس .زیست می تی هوانگ شی

 ترویج جامعه در را مناسب رفتار چگونه حاکمان و کنند رفتار باید چطور مردم که بود این او تعالیم اساس. ستا کرده صحبت
 را او پیرو حکیمان و بسوزانند را آثارش داد دستور و کرد مخالفت کنفوسیوس هاي اندیشه با شدت به تی هوانگ شی .دهند
 تعلیم و یافت رواج کنفوسیوس آیین و اندیشه دوبار هان، حکومت دوران در و تی هوانگ شی مرگ از پس اما .کنند نابود
  .شد داده
 یعنی دارد، توجه به نیاز که رابطه پنج از کنفوسیوس. پنج رابطه را که از نظر کنفوسیوس نیاز به توجه دارد، نام ببرید -19

 آورده میان به سخن دوست، با دوست و شوهر؛ و زن کوچکتر؛ و بزرگتر برادر فرزند؛ و والدین فرمانبر؛ و فرمانروا: روابط
 جامعۀ در. است سیاسی و اجتماعی نظام اساس خانواده که داشت عقیده او. شمرد می ارتباط این مبناي را احترام و است

  .شود می تأکید خانواده اهمیت و ارزش بر همچنان نیز چین امروزي
 به که هان حکومت مؤثر هاي اقدام از یکی(. کنید بیان چین سیاسی و اجتماعی نظام بر را کنفوسیوس تعلیمات و اندیشه تأثیر -20

 شد، تبدیل چین تاریخ در ماندگار سنتی به که هان حکومت مؤثر هاي اقدام از یکی ).شد را نام ببرید تبدیل تاریخ چین در ماندگار سنتی
 و توانمندي اساس بر افراد اصول، این چارچوب در. بود کنفوسیوس تعلیمات و اصول پایۀ بر دولتی مأموران انتخاب

 داوطلب که کسانی اینرو، از .شدند می گرفته خدمت به خانوادگی هاي وابستگی و ثروت مبناي بر نه و خویش هاي شایستگی
  .کنند شرکت مختلفی هاي آزمون در بایستی می خود، صالحیت و استعداد اثبات منظور به بودند، دولتی خدمات

جواب این سوال  .نمایید تحلیل و تجزیه او اقدام هاي مهم به استناد با چین تاریخ در را شی هوانگ تی تأثیر و نقش -21
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  .نکردند تأسیس را فراگیري حکومت و می زیستند پراکنده صورت به چندین قرن تا هند، به مهاجر آریایی قبایل: نکته
  .کرد خویش خراجگزار تصرف و را هند شمال غرب از قمست هایی هخامنشی، پادشاه بزرگ، داریوش: نکته
  .بودند چینی کشاورزان زراعی محصوالت ترین مهم ابریشم سپس و برنج گندم، ارزن،: نکته
 بوده خارج نفوذ و تأثیر تحت کمتر خود جغرافیایی ویژة موقعیت سبب به چین تمدن نخستین، هاي تمدن میان در: نکته

  .است
 النهرین بین و ایران هند، با آورد، پدید را خود خاص هاي ویژگی و شد شکوفا آنکه از پس چینی هنر و فرهنگ: نکته

  .دکر برقرار ارتباط
  .داد رخ چین در چشمگیري تحوالت و تغییر »هان« سلسله فرمانروایی دوران در: نکته
 پذیرش مورد ها، آیین دیگر و کنفوسیوس آیین کنار در تدریج به و یافت راه چین به نیز بودا آیین هان عصر در: نکته

  .گرفت قرار چین جامعۀ از بخشی



   
  . دو رکن مهم دانش تاریخ را نام ببرید - 1

دبیران محترم پس از رویت و تأیید . براي آشنایی شما با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرامی قرار می گیرد 
  .دانش آموزان خود سفارش دهنددرس اول می توانند این جزوه را به تعداد 

در ضمن سواالت متن درس اول که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد بر اساس پیش نویس کتاب طراحی شده است و در صورت 
  .وجود تغییرات در نسخه اصلی کتاب ، سواالت متن این جزوه نیز بر اساس کتاب اصلی به روز خواهد شد

  .نمونه اصلی جزوه را بر اساس نسخه اصلی کتاب از سایت زیر دانلود نمایند 1395د از تاریخ یکم شهریور دبیران محترم می توانن
www.pmm789.blog.ir 

  :تلفن سفارش جزوه فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب 

  )شب  12صبح تا  8عت از سا( قاسمی  - 09193601470
  )ظهر  12صبح تا  9از ساعت ( قاسمی  - 65442272
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