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 آقای ناصر شاهدی دبیر مربوطه :

 

 مطالعات اجتماعی درس مربوطه :

 

 سوم الف کلاس :

 

 نمونه دولتی هفت تیر مدرسه:

 

 1952 - 59سالتحصیلی : 

 امیریسهند 



 ص یعنی صفحه ( –) ف یعنی فعالیت « -راهنما  «-فعالیت ها : 

 

: امکان وجود حیات روی زمین به علت فاصله ی مناسب از خورشید و وجود هوا هست/ حرکات وضعی و ۴ص ۱ف

انتقالی زمین به گونه ای منظم است که امکان حیات فراهم میشود / اندازه ی زمین از سه سیاره دیگر بزرگتر 

 است/ زمین فقط یک قمر دارد /

جنس سیارات درونی از سنگ و  چکتر از مدارات بیرونی است:مدارگردش سیارات درونی کو۴ص۲درس اول:ف

 بیرونی از گاز است 

 سیارات درونی قمرهای کمتر و بیرونی بیشتر است.

 : برعهده ی دانش اموز۴الف ص  ۳درس اول :ف

 ب: چون نمونه هایی از حیات در مریخ مانند زمین مشاهده شده ۳

 الف: برعهده دانش اموز۴درس اول:ف

 اد به وجود و عظمت خداوندب :اعتق ۴ف

 : نیم کره شمالی/ نیم کره شرقی/ از روی استوا و نصف النهار مبدا ۵درس اول : ف

 الف: در کلاس انجام شود

 ب: در کلاس انجام شود

 درجه هم شرقی هم غربی ۱۸۱ج: صفر درجه نه شرقی نه غربی / 

 :الف : در کلاس انجام شود ۷ص ۶درس اول : ف

 یایی انها یکسان است / چون روی یک مدارندب: بله عرض جغراف

 پ : بله طول جغرافیایی انها یکسان است / زیرا روی یک نصف النهارند

 : بندر عباس بیشتر به غرب متمایل می شود ۸درس اول :ف

 : ادیس ابابا تقریبا به سمت شمال و قاهره جنوب شرقی ۹ف

 : مالزی شمال غرب: ۱۱ف



 درس دوم :

عی ب: در تعیین قرار ملاقتها و زمان باز و بسته شدن ادارات و مغازه ها و برنامه حرکت قطارها الف: اوقات شر ۱ف

 و هواپیماها و...

 

بیند بنابراین ساعت عقب تر است  : چون پاریس در غرب ایران است و خورشید را دیر تر می۲درس دوم : ف

 براین ساعت جلوتر استاماتوکیو در شرق ایران است و خورشید زودتر طلوع می کند بنا

  ۱۳ص ۴سوال  ۴جواب ف

۶۱×۶۱=۳۶۱۱ 

 کیلومتر ۱۱۸۱۱۱=۳۱×۳۶۱۱

 : استواالف(اوقات شرعی ازجمله تعیین وقت نماز های پنجگانه۵ف

: زیرا در تیر ماه خورشید به صورت عمود بر مدار راس السرطان میتابد و برعکس در نیم کره جنوبی بر مدار ۶ف

 راس الجدی مایل میتابد

: در زمستان خوشید مایل تر از بهار میتابددر بهار زاویه تابش خورشید بزرگتر است و بیشتر اوج میگیرد:به ۷ف

درجه ای زمین بر صفحه حرکت مداریش از اول تیرماه خورشید به منطقه کلاهک قطبی جنوب ۲۳۳۵دلیل انحراف 

 ساعت طول می کشد و... ۲۴نمی تابد وطول شب 

ره از سنگ و خاک و اب کره تمام ابهای کره ی زمین و هواکره ابهای دورتادور زمین را : سنگ ک۱درس سوم : ف

 فراگرفته است و همگی برای چرخه ی حیات رویزمین لازم هستند

وچون خورشید ازافق پایینتری می تابد نور خورشید داخل خانه مسافت بیشتری از طول اتاق را روشن می 

 کندهوا کره گازها

 منظم پیچیده ی زمین و جهان افرینش همه به قدرت و عظمت خداوند دلالت دارد : خلقت۲ف۳درس

 : کوهستان ها و دامنه ها:۳ف۳درس

 دامپروری/ تولید برق / ساخت سد

 استراحت و تفریح / قایقرانی و ورزش های ابی در دریاچه های پشت سد / ماهیگیریدر دریاچه های سد

 توریستی جاده سازیجلگه ها و دشتها کشاورزی/ شهرسازی/ 



 .هردو ...بیشتر به علت پشرفت فن آوری و تکنولوژی و نیاز بیشتر انسان ۴

 ۳درس

: هر دو . زیرا گاهی انسانها بر طبیعت مسخرند و با تکنولوژی روز ناهمواریها را برای رفع نیازها تغییر میدهند  ۴ف

 مثل راه سازی و استخراج معادن و تونل سازی 

.دریاچه ارومیه ۵یعت است که بر انسان تسلط دارد مانند طوفانها دستکاری طبیعت بیشتر شده اما گاهی این طب

زدن پل ...معدن استخراج معادن و انفجار و تخریب زمین سد و جاده و تونل و جاده که مشخصه کشت برنج به 

 صورت پلکانیه روستا مسطح کردن زمین برای کشت .زدن کانال براى ابیاری

 دلیل تبخیر زیادتر .  : به۱ف۴درس

 . زیرا شوری کمتری دارداقیانوس منجمد شمالی و جنوبی

 : نیوفوندلند: جریانات لابرادر و گلف استریم شرق ژاپن : اوراشیو و کوروشیو۲ف۴درس

حرکت در اب سختره تا هوا چون مولکولهای  : به دلیل فشار زیاد اب . تاریکی . عدم تجهیزات کافی۳ف۴درس

 زدیک ترند تا هوا مایع بهم ن

کمبود منابع مهم تامین عذا...کاهش حمل و نقل دریایی و راهها ی آبی ..کمبود منابع تامین آب شیرین -۴

 ...کمبود نفت و گاز موجود در فلات قاره ها 

 کنترل صید ماهی ..استخراج منابع..جلوگیری از آلودگی آبها...ایجاد مناطق حفاظت شده در اقیانوسها -الف۵

 بخاطر دفن زباله های اتمی در اعماق اقیانوسها..صید بی رویه و انبوه ماهی ها -ب۵

درجه شمالی قرار دارد و خورشید در دی ماه در این نقطه به صورت مایل میتابد ۶۱لنینگراد ....زیرا در عرض -۷

 بنابراین نور و گرما کمتر میرسد و سردتر است 

 :  ۴برای سوال 

واجه می شود و میزان تبخیر ابدکه باعث بارش کافی بر خشکی ها می شود کافی بشر با کمبود شدید اب م

 نخواهد بود

زیرا از برگن به سمت لنینگراد فاصله ی شهر ها از جریانات دریایی به خصوص گلف استریم بیشتر می شود ۷ادامه

 و هوا خنک تر میگردد



بخش بعدی نقطه چین : کمتربا اینکه در یک عرص قرار دارند ولی عواملمتعدد ی از جمله ارتفاع ..وزش باد 

..دوری و نزدیکی به دریا و جریانهای دریایی تاثیر دارند و چون از جریان اب گرم گلف استریم دورتر میشویم 

 استکهلم و لنینگراد سردتر میشوند 

 استراتوسفر و تروپوسفر ۸ف

یه ازن به تنهایی یک گاز گلخانه ای است و اگر تحت تاثیر گازهای گلخانه ای دیگر قرار نگیرد به اعتدال اب و لا

 هوای زمین می پردازد. البته مانع ورود اشعه های مضر خورشید به زمین نیز می شود.

 الف: زیرا در انجا اکسیژن کمتر و نیتروژن) ازت( بیشتر است و هوا رقیق است. ۹ف

به دلیل اوج گرفتن هوا پیما به سطوح بالاتر هوا و رقیق شدن هوا چون احتمال تنگی نفس هست استفاده از  ب:

 ماسک اکسیژن

ب: افزایش تعداد خودرو ها و افزایش استفاده از سوخت های فسیلی/ افزایش کارخانه ها / کاهش کشت گیاه که ۹

 رفتن انها موجب گرد و خاک میشوداتش سوزی در جنگل ها و از بین

 جلوگیری از تابش اشعه های خطرناک خورشید به زمین 

 : جنگل های بارانی استوایی :۱ف ۵درس 

در اسیا : کشورهای اندونزی . مالزی . در افریقا : کشورهای کنگو . گابون . گینه استوایی . کامرون .جنوب نیجریه . 

 .در امریکا : کشورهای برزیل . اکوادور و جنوب کلمبیا بنین . توگو . غنا ساحل عاج . لیبریا . سیرالئون . گینه

 کشور برزیل بیشترین وسعت جنگلهای بارانی را دارد ۱ادامه جواب 

 الف:بیشترین میزان ترکیبات الی : جنگلهای بارانی استوایی کمترین میزان ترکیبات: بیابانها و توندرا۲ف۵درس

رند چون در انجا دما بالا و بارش زیاد و سواحل نزدیک اقیانوسند ب : مناطق استوایی میزان ترکیبات زیادی دا ۲ف

و تبخیر شدید و هوا شرجی میباشد همینطور ارتفاع انجا نسبت به سطح دریا کمتر است لذا رشد گیاهان هرگز 

بانها متوقف نشده و تولید مواد الی با عمل فتوسنتز به کمک خورشید به راحتی انجام میگیرد اما در توندرا و بیا

 اینگونه نیست

 : از بالا به پایین : قطبی/ جنب قطبی/ معتدل/ بین المداری۱ف ۴کاربرگ 

 : از بالا به پایین: توندرا/ تایگا/ بیابان . جنگلهای استوایی۲ف

 : ساوان بین بیابانها و جنگلهای استوایی است ۳ف



ا کمتر شده لذا پوشش گیاهی تنک تر : در عرضهای بالا بارش کمتر شده هوا سردتر شده رطوبت در هو۵و  ۴ف

 می شود

 با دانش اموزه ۵/۶فعالیت 

 قاره های آسیا ..استرالیا..آفریقا. .امریکای جنوبی ....برزیل ..کنگو..اندونزی ولی بیشترین برزیله -۵درس ۱ف

نی کف فکر میکنم فقط فشار زیاد آبه ..ولی چون چند دلیل خواسته فکر میکنم فعالیت آتشفشا۴درس ۳جواب 

 اقیانوسی ...و کاهش دمای بدن رو هم میشه بیان کرد .وجود ناهمواری ها نیز تا حدی مزید بر مشکل است .

بیشترین الاسکا.ایالات متحده امریکا.شمال و شرق و جنوب شرق اسیا و استرالیا : اروپا . شمال -۱فعالیت ۶درس 

 امریکای شمالی. امریکای جنوبی. ایران. و جنوب اسیا

 استرالیا . ایالات متحده امریکا و الاسکاچون درصحراتنوع زیستی کم است.تعدادگونه هایش کم است. :۲ف

 کمترین.:اروپا..مرکز و جنوب عربی اسیا .شمال افریقا و کانادا 

 استرالیا اندونزى تایلند آ مریکا چون تنوع زیستى زیادى دارن بیشتر در معرض خطرند .۶درس۲ف 

 ۶درس۵س

درصد اکسیژن زمین ..تولید ۵۱ترین زیست بوم با تنوع گیاهی و جانوری ....ریه های زمین ..تولید فواید :عنی 

درصد رطوبت جو...جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن ..خاستگاه اولیه بسیاری از درختان میوه ۵۱

ن در تهیه داروهای شیمیاییعلل ..استفاده از محصولات عذایی دارویی و مواد اولیه صنعتی ..ترکیب عصاره گیاها

تخریب کشاورزی ...دامداری..تجارت الوار ..استخراج معادن طلا و آلومینیم. ..زدن بزرگراه و راههای فرعی داخل 

 جنگل

 ۳۷ف ص 

 بیشترین :استرالیا .ایالات متحده آمریکا. روسیه کمترین:کانادا.شمال آفریقا مرکز وجنوب عربی اسیا۱

 آمریکا. استرالیا .چینایلات متحده  ۲

 عوامل طبیعی ۴۷ص

 :در مناطق قطبی و بیابانی اب و هوای نامساعد و کمبود اب .خاک نامناسب باعث دفع جمعیت میشه ۱نقطه چین 

در ناحیه بیابانی هوای نامساعدو کمبودبا ندگی و نواحی کوهستانی به دلیل فقر خاک .مشکل حمل ونقل .هوای ۲

 نامناسب دافع جمعیت



 زیاد..زیاد..کم..کم..زیاد..کم..کم۴۷ص۳ف 

 ثروتمند :لوکزامبورگ ..نروژ..قطر..فقیر..افعانستان .نیجر ..مالاوی.متوسط...امریکا..سنگاپور..امریکا۵۳ص۱ف

اتمام مواد اولیه و نفت خام ..کاهش درامد .وابستگی اقتصادی .سیاسی..دخالت بیگانگان .....باید سعی شود تا از  ۴

 به تک محصولی بودن خارج شده و تولیدات عیر نفتی را جایگزین و مبنای اقتصاد و درآمد قرار داداقتصاد متکی 

مشکلات اقتصادی. .سیاسی..فرهنگی..نداشتن نیروی جوانومتخصص فعال و کارامد .عدم پیشرفت ۵۵ص۵ف

 مندکشور..نا آگاهی از اوصاع کشور و جهان. .دخالت بیگانگان ..استثمار توسط کشورهای قدرت

 جنگهای داخلی ..کمبود مواد عذایی.فقر ..خشکسالی ..کمبود بهداشت و امکانات پزشکی ..شیوع عوامل بیماریزا۶

عوامل داخلی .زیرا اگر مردم یک کشور سواد و آگاهی خود را افزایش و باورهای علط را کنار گذاشته و ۷

ار.وحدت .مشارکت دو طرفه بین ملت و حکومت استعدادها و فرهنگ خود را فراموش نکرده و ایمان و بتور..پشتک

  باشه هرگز اجازه دخالت بیگانگان به کشور داده نخواهد شد و همین باعث رشد و ترقی کشورشان میگردد

ها و  عثمانی)خارجی دشمنان قدرتمنددفع و واحد حکومت تشکیل: سیاسی تغییرات۵۹-  صفحه. ۲ فعالیت 

 اجتماعی:ایجاد وحدت بیشتر در کشور. ازبکان(مذهبی:رسمی شدن مذهب تشیع و ایجاد وحدت دینی

 اصفهان - قزوین -تبریز – ۶۱صفحه -۳فعالیت الف 

 در خود خاندان معنوی قدرت مرکز به هم تا برگزید پایتختی به را تبریز صفوی اسماعیل شاه  -.ب ۲فعالیت

جایگاه استقرار پیروان و فداییان پرشور خود ، ایلهای ترکمان شیعی مذهب در  از هم و باشد نزدیک اردبیل

 سرزمین آناتولی ، فاصله زیادی نداشته باشد.

یکی از عواملی که موجب پیچیدگی اوضاع پس از تشکیل حکومت صفویه شده بود مواجهه شاه اسماعیل با 

ق تصمیم گرفت پایتخت ۱ه ۹۵۱بین عناصر ترک قزلباش و ایرانی و تاجیکشاه طهماسب در سال خصومت متقابل 

 صفویان را از تبریز به قزوین منتقل کند مهمترین علل این اقدام :

 . نا مناسب بودن موقعیت جغرافیایی تبریز . ۱

 . وجود عثمانی ها در غرب و نزدیکی آنها به پایتخت . ۲

 تبریز در مسافت دوری از شرق جهت سرکو.ب ازبکان . . قرار گرفتن شهر ۳

 . واقع نشدن شهر تبریز در مرکز امپراطوری صفوی . ۴

 . مناسب بودن موقعیت جغرافیایی واستراتژیکی شهر قزوین نسبت به تبریز . ۵

 . عدم تهدید پایتخت در قزوین از سوی عثمانیها یا ازبکان . ۶



 ر دادن پایتخت .. علاقهُ شاه طهماسب برای تغیی ۷

یکی از نکات مهمی که در انتخاب قزوین به پایتختی مورد توجه شاهان صفوی قرار نگرفته بود مشکل کم آبی 

قزوین بود. مشکل کمبود آب قزوین از یک سو، و محاسن شهر اصفهان از سوی دیگر، در آن زمان موجب شد که 

رود برخوردار و دارای مرکزیت ان از آب فراوان زایندهشاه عباس پایتخت خود را به اصفهان منتقل سازد. اصفه

جغرافیایی در ایران بود همچنین در مسیر راههای بزرگ بازرگانی قدیم مانند دمشق و حلب در غرب ، و سمرقند 

و بخارا در شرق ، قرار داشت . علاوه بر این ، فراهم بودن شرایط اقتصادی )راه( ، سیاسی )مرکزیت( و کشاورزی 

زاینده رود( اصفهان موجب شد که این شهر در ادوار مختلف به عنوان پایتخت ایالتی )در دوره آل زیار( و )آب 

 پایتخت حکومتی )در دوره سلجوقیان( انتخاب شود.

  ۶۱.صفحه ۴. فعالیت۴فعالیت 

 بی کفایتی شاهان بعد از شاه عباس

 دور نگه داشتن و عدم تربیت صحیح شاهزادگان 

 سنگینمالیات های 

 حمله محمود افغان

 خرافاتی بودن شاه سلطان حسین

 دخالت درباریان سودجو در امور

 ۶۲.صفحه ۵فعالیت 

 نواحی و پرداخت یاغی حکام و ازبکان و ها عثمانی دفع به:شرلی برادران توسط تفنگ و توپ به سپاه تجهیز 

 احتمالی حمله خطر از را خود کار این با که(شاهسون) جدید ارتش نیروی ایجاد. گرفت بازپس را شده اشعال

 قزلباش رهانید. بقایای

 تقویت درصدد اروپا به ها عثمانی حملات کاستن برای اروپاییان: ها عثمانی مداوم حملات۱  - ۶۳ص -۶فعالیت 

 کنند تجاری فعالیت ایران در داشتند تمایل که:تجاری بزرگ های شرکت تاسیس.۲ برآمدند ایران با خود رابطه

 ان امدند ایر به قرارداد عقد برای نمایندگانی بنابراین

برقراری رابطه سیاسی با -۳ثبات سیاسی که بازرگانان احساس امنیت داشتن -۲امنیت و آرامش -۱ ۶۷صفحه ۲

 دنیا

 تلف مثل ریسندگی و بافندگیتجارت مالیات صنایع مخ ۶۶صفحه  ۳فعالیت 



در گذشته جشنها در مکان -۲ملاتی شده به سنت ضربه زدهجشنهای امروز چون تج -۱ - ۶۹صفحه ۴فعالیت 

بسیار ساده و بی آلایش بوده و مردم در ارتباط اجتماعی  -۳های عمومی بود و همه اقشار به مساوی لذت میبردند

 باه بودن

در گذشته جشنها در مکان -۲جشنهای امروز چون تجملاتی شده به سنت ضربه زده -۱ - ۶۹صفحه ۴فعالیت 

بسیار ساده و بی آلایش بوده و مردم در ارتباط اجتماعی  -۳ومی بود و همه اقشار به مساوی لذت میبردندهای عم

 باه بودن

مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از  -۷۳صفحه  ۱فعالیت 

 دلایل آشفتگی سیاسی و اقتصادی ان دوره بود

 داشتند ایلاتیاختار س هرسه رسیدند قدرت به باجنگ هرسه ص -۲ الیتفع            

 به ترتیب:۸جواب کاربرگه

شورای روستا:  -دادگستری:حاکم شرع -پایین صفحه: -کدخدا  -کلانتر -محتسب -حاکم شرع -داروغه -۱

 سازمان امور مالیاتی: کلانتر -نیروی انتظامی:داروغه  -سازمان تعزیرات:محتسب  -کدخدا

 امیرکبیر  -نادرشاه –تصاویر شروع فصل:بازار وکیل -۷۱تصاویرصفحه 

 روزنامه وقایع اتفاقیه :نماد سنت+مدرنیته)از مظاهر تمدن غربی که وارد ایران شد(

مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از  -۷۳ص  -۱تفعالیت 

اقتصادی ان دوره بود.بعلت رفتن مردم و کشاورزان به جنگ عمران و آبادانی صورت دلایل آشفتگی سیاسی و 

 نگرفت.اجتماعی

 مربوط به نبرد کرنال :در مورد این نبرد به همین تصویر کفایت شده که دلیل آن قبلا بیان شد ۷۲تصویر ص 

سه زمانی به قدرت رسیدند هر -هرسه باجنگ به قدرت رسیدند هرسه ساختار ایلیاتی داشتند  -۷۴ص ۲فعالیت 

که ناآرامی ایجاد شده بود. هرسه... تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود...افشار...زند...قاجارهر سه باعث 

 باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.هرسه حکومت های کم دوامی بودند.

 محمدخان در انتخاب پایتخت به چه نکته مهمی توجه داشته؟زیر نقشه هست که پرسیده آقا ۷۵یه سوال صفحه 

 علت انتخاب تهران: به لحاظ موقعیت جغرافیایی و امکان تسلط بهتر بر ایراننزدیکی به مرکزیت ایل قاجار

 سیاسی درحوزه دگرگونی کرد برابر چند را اروپایی کشورهای توان صنعتی انقلاب  ۷۵صفحه  -۳فعالیت 

  به وفرهنگ اجتماعی



انقلاب صنعتی توان کشورهای اروپایی را چند برابر کرد دگرگونی درحوزه سیاسی اجتماعی وفرهنگ به وجود 

آورد ومبنای دگرگونی های اجتماعی وسیاسی شد.میخواد بگه اگر در زمان صفویان افشاریه زندیه احساس نیاز 

ییان در فرهنگ ایران کندوکاو می کردند ما می شد وما مطابق با اروپاییان حرکت می کردیم همانطوری که اروپا

هم احساس نیازمندی می کردیم ما عقب نمی. ماندیم ودر دوره قاجاریه آنقدر امتیاز نمی دادیم و در زمان. عباس 

 میرزا ازروسهاشکست نمی خوردیم آورد ومبنای دگرگونی های اجتماعی وسیاسی شد.

است به خو می افغانستان بودوازطریق انگلیس هندمستعمره چون(طورخلاصه به) صفحه بالای   ۷۷ص۴فعالیت 

 هندراه پیداکند.

 ۷۸ صفحه  پایین-  ۷۹ص۱جواب سئوال 

 ۷۸جواب ب صفحه 

 ایجاد. فساد با مبارزه. بود ایران نوسازی و اصلاح هدف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی،  ۸۱الف ص ۲جواب سئوال

مهمترین اهداف امیر  ،از کشور در دانایی و سواد سطح افزایش. فرهنگی و علمی تحول. سیاسی و اقتصادی ثبات

 کبیر بود

 کشورتا استقلال حفظ برای. بیاموزند کشور داخل در را جدید فنون و علوم ایرانیان از بیشتری تاتعداد   ۸۱ب 

 . نشود باز کشور به راحتی به بیگانگان پای

اشتند را به د ایران در استعماری سابقه که را کشورهایی او بود دیپلمات یک کبیر امیر  -۸۱فعالیت پ صفحه

 عنوان معلم قبول نکرد.

: رسم فروش ایالات به مرور وحدت را از بین می برد. زیرا ممکن بود ان ایالت ۱ت. -۸۱صفحه-جواب فعالیت ت

 درصدد استقلال برآید

 صنعت و دانش فراگیری برای اروپا به ای عده اعزام. روزنامه ،تاسیس دینی های اقلیت به احترام -۸۱ص -۲ت   

 زیرا این اصلاحات منافع آنها را به خطر انداخته بود.۸۱ت ص ۳

امتیازات -مالیات-شیوه حکومت قاجار اقتصادی:فروش ایالات-سیاسی:قوانین حکومت قاجار  ۱۱کاربرگ شماره

 روشنفکران-مدارس--دانشگاه-فکری و فرهنگی:روزنامه

در هردو روحانیون و -زه با انگلستان مبار هردو:شباهت نفت نهضت و تنباکو شباهت و تفاوت ۸۲ ص -الف - ۴ 

تنباکو لغو یک قرار داد ولی نفت حفظ  -روشنفکران نقش داشتند تفاوت:تنباکو زمان قاجار ولی نفت دوره پهلوی

 یک منبع انرژی برای کشور



برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی ب. از نظر اجتماعی این نهضت نخستین حرکت جدی مردم بود  ۴

در برابر ستم داخلی از نظر سیاسی:به حکومت فهماند که مردم بیدارند.مردم شهامت حضور در صحنه رو با تبعیت 

 از مرجعی خارجی.استعمار گران به نقش مراجع و نفوذ آنه در مردم حتی بیشتر از حاکمان پی بردند.

 چون وحدت مردم و روحانیون را در مخالفت با قرارداد دید آن را لغو کرد.ناصرالدین شاه  - ۸۳ص -۵

 مردم دیگه مجبور نبودند طبق اون قرار داد یک قسمت از محصولات خود را به تالبوت بفروشند. -۸۳ص ۶

. آشمایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن اروپا ۲. آموزه های دین اسلام...۱.الف. ۸۹۲ص۲جواب فعالیت 

گذاری امتیازات و ضربه به کشاورزی و صنعت کشور و در نتیجه زمینه های اقتصادی و سیاسی برمیگرده به وا

 گسترش بیکاری. همچنین افزتیش مالیات ها

 ن. روشنفکران. پیشه وران و کارگرانا . بازرگانروحانیون. بازاریان ۸۹.ب.صفحه ۲

اختلاف بین : سوال علل داخلی را خواسته : استبداد محمدعلی شاه ووابستگی او به روسیه ،  ۹۱ص۳فعالیت

 رهبران مشروطه ، انحراف از مسیر اسلام به عقیده شیخ فضل الله نوری

برای مقابله با قدرت روزافزون  ۹۱.ب.صفحه ۴. الف. تصمیم گرفتند ایران را بین خود تقسیم کنند ۹۱ص۴فعالیت

 آلمان تصمیم گرفتند اختلافاتشان را کنار بگذارند و...

 متن یعالیت توخط اخر بالای ف ۶ - ۹۱.پ.صفحه ۴

 وارد و گرفتند نادیده را ایران طرفی بی اعلام عثمانی و انگلیس. روسیه:سیاسی.۵ - ۹۱ صفحه  ۵الف  فعالیت

 دچار ایرانیان رفت بین از مردم اسایش و ایرانامنیت اوضاع بیشتر آشفتگی و ثباتی بی:اجتماعی. ۵شدند ایران

ولت مرکزی رو به ضعف نهاد و تسلط خود بر امور را از دست باختندد جان برخی و شدند گرسنگی و فقر و قحطی

. اجتماعی:بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایرانامنیت و اسایش مردم از بین رفتایرانیان دچار قحطی و فقر ۵داد.

 و گرسنگی شدند و برخی جان باختند

 .چون فکر میکرد آلمان قدرت برتر جنگ است۹۱ب ص۵

 جلوگیری ازسلطه همه جانبه انگلستان برایران. ۹۲ ص  -۱جواب فعالیت 

 اهداف به کودتا طریق از برامد درصدد ۱۹۱۹ قرارداد در ناکامی از پس انگلستان. الف. ۲  ۹۳ص ۲جواب فعالیت 

 .یابد دست ایران در خود

حزاب ا و رهبران احمدشاه کفایتی بی و( ناامنی) کشور اوصاع از مردم نارصایتی ها انگلیسی .ب. حمایت ۲

 سیاسی غرب گرا ) با شعار ترقی و تجدد( که در مجلس چهارم و پنجم قدرت گرفته بودند

ب.سیاسی: اشغال ایران.اقتصادی:کمبود و گرانی ۳الف. ایران پل ارتباط بین انگلیس و روسیه بود۹۶الف ص۳

 شدید مواد غذایی



 اجتماعی:عده زیادی جان باختند

در هردو روحانیون و -و و نهضت نفت شباهت:هردو مبارزه با انگلستان تفاوت و شباهت تنباک۹۷صفحه  ۴جواب 

تنباکو لغو یک قرار داد ولی نفت حفظ  -روشنفکران نقش داشتند تفاوت:تنباکو زمان قاجار ولی نفت دوره پهلوی

 یک منبع انرژی برای کشور

.اولی هدف ملی ولی دومی  خارج از ۱۲۹۹ اما داخلی حرکت و وشش مرداد ۲۸.تفاوت  -  ۹۷   ب ص۵فعالیت 

هدف استعماری.شباهت این دو هم در هر دو استمار گر انگلستان نقش ایفا کردها است از جمله اختلاف بین 

 رهبران

 شاه به پهلوی، حکومت علیه مردمی های قیام زمینه بردن بین  آمریکاییها برای از ۱۱۱الف ص  -۱ج فعالیت 

 اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند. مختلف امور در که کردند توصیه

 از بین بردن زمینه قیام های مردم علیه حکومت پهلوی -۱۱۱.الف.صفحه ۱

 شاه به پهلوی، حکومت علیه مردمی های قیام زمینه بردن بین ٔ  آمریکاییها برای از  ۱۱۱الف ص  -۱ج فعالیت 

 ر تغییراتی ایجاد کند.کشو اقتصادی و اجتماعی مختلف امور در که کردند توصیه

این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب  -۱۱۱.ب. صفحه ۱

 ارزش های دینی بود

 شاید بشه گفت چون با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم از دین اسلام به حاشیه میرفت

رازمتن هم می تونیم بگیم ولی به خاطرهماهنگی ویکنواخت بودن اگه بخواهیم جواب بهت-۱۱۱فعالیت صفحه 

 همان جواب بالایی درست تراست.

شایدیکی ازجواب هااینه که جامعه اون روزایران ظرفیت پذیرش این تغییرات واصلاحات رونداشت ودادن اون 

 آزادی هابه زنان دراون موقع مشکلات دیگه ای روبه وجودمی آورد.

ازموارد،شرط سوگندخوردن باهرکتاب آسمانی دیگرهم اشکالی نداشت.واین مسئله به طورکلی یامثلا یکی دیگر

 باعث تضعیف اسلام می شد.

 تا اجرای اثول شش گانه را قانونی و مورد توافق احاد مردم جلوه دهد

واقدامات  بودبراصلاحات مهرتاییدی اصلاحات این صوری آوردن ورای فرمایشی ویارفراندم پرسی همه برگزاری 

 پهلوی که موردخواست آمریکایی هابود.تاوانمودکندکه بااقبال عمومی مواجه شده است.

. مخالفت با ۴۲به ترتیب از چپ: مخالفت با اصول شش گانه. سخنرانی در عاشورای  -۱۱۲فعالیت صفحه 

 کاپیتولاسیون



 .۱۲کاربرگه

 . جمعه سیاه۱

 راق تمام شود. نمی خواست اتفاقی به نفع حکومت پهلوی و ع۲

 . بررسی ازادی زندانیان سیاسی. دادن تریبون صدا و سیما به مخالفان۳

 . بختیار۴

 . طول مدت حکومت ظالمانه پهلوی۵

 .شورای سلطنت . نخست وزیری . پادگان ها و مراکز نظامی۶

رهبری  -۳ه وحدت کلم -۲ایمان به خدا -۱درتاسیس وبه ثمررسوندن انقلاب اسلامی سه عنصرمهم نقش داشتند.

 قسمت ب(نقش مردم واهمیت حضوراون هارومی رسونه۲. که مورد

 به ترتیب از چپ: تدوین قانون اساسی. انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری. انتخابات اولین دوره مجلس

 . ب. مردم در تمامی مراحل تشکیل نظام جمهوری اسلامی نقش اساسی داشتند۱

 به انقلاب که در تمامی مراحل و سختی ها همراهی کردند امام و انقلاب رابه علت ایمان مردم و عشق آنان 

 رهبری  -۳وحدت کلمه  -۲ان به خداایم -۱درتاسسی وبه ثمررسوندن انقلاب اسلامی سه عنصرمهم نقش داشتند.

ه نفع دشمن چون مردم برای این انقلاب هزینه داده بودند و هرگز امام و انقلاب را تنها نگذاشتند و صحنه را ب

 خالی نکردند

لیت ها سایت سکوی علم و منبع تمامی پاسخ فعا

 مطالعات اجتماعی متوسطه اول

http://sakoyeelm.tk 

iran.tk-http://moej 

 

 )آقای ناصر شاهدی( و سایت های منبع و دبیر گرامی)سهند امیری(  کپی برداری بدون ذکر نام تهیه کننده 

 )سکوی علم و مطالعات متوسطه اول( شرعاً و قانونا حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد .

http://sakoyeelm.tk/
http://sakoyeelm.tk/
http://moej-iran.tk/
http://moej-iran.tk/


نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c/
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