


زضس ّای تاضید1فؼالیت اًساًی)چاجزٍکالس3کتاب ػلَم ٍ ازتیات (7139اظزّن

تاضید اضضس کاضضٌاس یؼمَتی کوال سیس : کٌٌسُ ًاحیِ–تْیِ ّای زتیطستاى لعٍیي2زتیط

:(3)ظ1فؼالیت

ّا زٍلت زیگط تا سیاسی ضٍاتظ ٍ ّا جٌگ ، فطهاًطٍایاى تاضُ زض اعالػات اضائِ تِ ٍیژُ تَجِ ) الف

ػسم ) ...ب ٍ ٌّطی ، فطٌّگی ، اجتواػی ٍ التػازی اٍضاع جولِ اظ تاضیری زیگط ّای جٌثِ تِ تَجِ

) تاضیریج ٍلایغ تحلیل تجعیِ تِ تَجْی تی ٍ ضٍیسازّا ػَاهل ٍ ػلل تِ پطزاذتي تسٍى ٍلایغ شکط

هساضن(2فؼالیت ٍ ضَاّس (:5)ظ)تطضسی

تط1جَاب اهیطکثیط زضایت تا کِ اهٌیتی ٍ ًظن ٍاسغِ تِ ػازی هطزم ، هتي تِ تَجِ تا غاحثاى( اها تَزًس. ذطٌَز تسیاض اٍ اظ تَز ضسُ لطاض

تطذاستٌس. زضوٌی تِ ٍی تا ذَز هَلؼیت زازى زست اظ زلیل تِ لسضت ٍ ثطٍت

کَتا2جَاب زٍضاى زض تَز. اهیطکثیط تاضظ ّای ٍیژگی جولِ اظ ضؼف ٍ سستی ػسم ٍ استَاضی )ٍ ضطٍض افطاز اظ تسیاضی ٍی غساضت ُ

زاضًس.گطزً تطهی ذَز ضاُ سط اظ ضا هاًؼی ّط لسضت ٍ ثطٍت غاحثاى کِ ضسیس اثثات تِ حمیمت ایي اٍ هطگ تا ًساضتٌس. اًسام ػطؼ فطغت کص

ضس3جَاب هَاجِ ضاُ ًاغطالسیي غضة تا لصا ٍ تطزاضت اهیطکثیط لتل ضاظ اظ پطزُ کِ است هَضذی تٌْا ذَضهَجی جؼفط هحوس هیطظا )ُ

گطزیس. تثؼیس ػطاق تِ

ظ3فؼالیت (8:)

فطٌّگی1 ٍ اجتواػی التػازی اٍضاع جولِ اظ سیاسی، تاضید تط ػالٍُ تاضیری هرتلف ّای جٌثِ تِ هَضذیي تَجِ )

فاضسی2 ظتاى تِ تاضیری هٌاتغ تطذی تطجوِ ٍ غطب زض ًگاضی تاضید هٌاتغ ٍ ّا ضٍش تا ایطاًیاى آضٌایی )

تَج3ِ ازتیهٌتِ( هٌاتغ جولِ اظ تاضیری هٌاتغ اظ غیط تَزًس.اتؼی تاضیری سَزهٌس اعالػات حاٍی کِ غیطُ ٍ فلسفی ، جغطافیایی ، فمْی هتَى ،

ظ ( کالس اظ ذاضج :9کاٍش ذویٌی( اهام لعٍیٌی، ػاضف ،

ضًَس هی تَجیِ کالس اظ ذاضج تحمیمی کاض اًجام تطای سپس ٍ تٌسی گطٍُ اتتسا آهَظاى .زاًص

سفط- زض ضاُ ًاغطالسیي ذاعطات فطًگستاىسَمضٍظًاهِ لعٍیٌیتِ ػاضف زضکتاتراًِ ٍ(4٠/491ى961ض)هَجَز کتاب همسهِ هغالؼِ :

؟ است تَزُ چگًَِ ضاُ ًاغطالسیي تَسظ ذاعطات تیاى ّای ٍیژگی ٍ ضٍش ایٌکِ

-( ذویٌی اهام کتاتراًِ زض هَجَز السلغٌِ اػتواز ذاعطات (45٠7/559الف644ضضٍظًاهِ

ذَز- ظتاى اظ کتاب ًَضتي ػلت ، السٍلِ اهیي اغغطذاى ػلی هیطظا سیاسی ظذاعطات زیثاچِ لسوت هغالؼِ : ایٌکِ 3ٍ4ًَیسٌسُ ٍ

است( اف زی پی غَضت تِ )کتاب ؟ چیست ایطاى هَلؼیت اظ ًَیسٌسُ تطزاضت ٍ تَزُ چِ کتاب ًگاضش سثة

-( لعٍیٌی ػاضف کتاتراًِ زض هَجَز ، ضاُ ًاغطالسیي زذتط السلغٌِ تاج :٠9245٠7/559ت841خذاعطات تاج( ًظطات تطضسی

ٍ هططٍعِ ػٌَاى شیل غفحات هغالؼِ : کطَض پیططفت ػَاهل ٍ ػلل ٍ هططٍعِ ًظام تاب زض آذطالسلغٌِ اػالم فْطست عثك هططٍعیت

کتاب



جلس- هي ظًسگاًی ذاعط1ضطح (( لعٍیٌی ػاضف ٍ ضْسا کتاتراًِ زض هَجَز ، هستَفی( ػثساهلل هغالؼ٠9245٠7/559ِم254ات : )6

لاجاض ذاى آلاهحوس ضرػیتی ّای ٍیژگی ٍ غفات گعاضش ٍ کتاب تٌسی غفحِ عثك اٍل غفحِ

-( لعٍیٌی ػاضف ٍ ضْسا زضکتاتراًِ هَجَز ، ضضاضاُ زفتط ضئیس تْثَزی سلیواى ذاعطات ؛ ضاُ هؼطفی٠91٠92/559م493ضضضا : )

تْثَزی سلیواى ضرع

ذویٌی- اهام ، ضفیؼی ػالهِ ، ضْسا ّای کتاتراًِ کتاتراًِ زض هَجَز ، ضٍظاًِ ّای یاززاضت ّوطاُ تِ فطٍغی ػلی هحوس ذاعطات

فطٍغی٠82٠92/559ف616خ) ػلی هحوس هؼطفی :)

-، هػسق تألوات ٍ کتاتذاعطات زض )هَجَز ذویٌی اهام تِ(٠924٠82/559م126خراًِ هطتَط کتاب ًْن فػل اظ ای ذالغِ تیاى :

پاضیس زض هػسق تحػیالت

-( ضفیؼی ػالهِ ، لعٍیٌی ػاضف ّای کتاتراًِ زض هَجَز ، ػَلَن التػازی٠924٠82/559ع479یذاعطات سیاست اظ ای ذالغِ تیاى : )

ّای سال اظ ضاُ اجتواػی ضاٌّطاّی)44-1343ٍ ٍاپسیي سالْای زٍم (فػل

-( ذویٌی اهام ، لعٍیٌی ػاضف ّای کتاتراًِ زض هَجَز ، ایطاى پسط سیس3٠924٠8/559س329ىًَضالسیي اجوالی هؼطفی : )

ػافی ًَضالسیي

-( ذویٌی اهام کتاتراًِ زض هَجَز ، لسن اجالت تیگی551٠٠9/371ب687بتِ تْوي هحوس اجوالی هؼطفی : )

ظتطض ( هساضن ٍ ضَاّس :1٠سی )

.1هتي ایطاى زض ضٍس ٍ اًگلیس استؼواضی کطَض زٍ ًفَش ، التػازی ٍ ًظاهی ٍ سیاسی تاضید )

َّایی2هتي ٍ آب ٍ اللیوی ضطایظ تِ تَجِ تا ساذتواًی هػالح اًَاع کاضتطز ٍ ایطاى هؼواضی ٍ ٌّط تاضید )

: لاجاض ػػط ّای سفطًاهِ

هیطظ- فطّاز هؼتوسالسٍلِسفطًاهِ ضاُ-ا ًاغطالسیي ذطاساى سفطًاهِ

فطًگ- تِ ضاُ هظفطالسیي سفطًاهِ ذَظستاى-زٍهیي سفطًاهِ کثیط ضضاضاُ

ظازُ- هٌطی لن-سفطًاهِ تِ ضاُ ًاغطالسیي سفطًاهِ

زٍٍیل- لاجاض-سفطًاهِ فتحلیطاُ ًَُ هیطظا ضضاللی سفطًاهِ

ایطاًیاى(- ٍ ایطاى ( پَالن ازٍاضز یاکَج سفطًاهِ

ظ ( کالس اظ ذاضج (:15کاٍش

ػک ًوایص پطزاذت.تا تاضیری ضٍیسازّای تفسیط تِ تَاى هی تاضیری ٍلایغ ٍ حَازث تؼضی اظ ّایی س



دسس ٞای تاسیخ2فعاِیت ا٘سا٘ی)چاجدٚوالس3وتاب عّْٛ ٚ ادتیات (7939اصدٞٓ

تاسیخ اسشذ واسشٙاس یعمٛتی وٕاَ سیذ : وٙٙذٜ ٘احیٝ–تٟیٝ ٞای دتیشستاٖ لضٚی2ٗدتیش

:96)ص9فعاِیت ) 

اص ٘أساعذ فضای چٙیٗ دس شذ. ٔی فشاٞٓ ثثاتی تی ٚ ٔشج ٚ ٞشج تشای صٔیٙٝ ٞا حىٛٔت اص یه ٞش فشٚپاشی پی دس ، اسالٔی ایشاٖ دٚساٖ ٘ظشدس

طفٛی سّسّٝ سمٛط اص پس ٚیژٜ تٝ سٚ٘ذ ایٗ دیذ٘ذ. ٔی ٔٙاسة لذست وسة تشای سا فشطت عشایش ٚ ایالت ، الٛاْ اص تشخی اجتٕاعی ٚ ٕ٘ٛدسیاسی

سسیذ٘ذ. لذست تٝ لاجاس ایُ تٛسظ لاجاس سّسّٝ ٚ ص٘ذ ایٗ تٛسظ ص٘ذیٝ سّسّٝ ، افشاس ایُ تٛسظ افشاسیٝ سّسّٝ وٝ عٛسی تٝ یافت تیشتشی

ٔذاسن(2فعاِیت ٚ شٛاٞذ :98)ص)تشسسی )

حج(9ج ٔٙاسه ا٘جاْ دس ٔحتشٔا٘ٝ جٛی ایجاد ٚ تسٙٗ ٚ تشیع پیشٚاٖ تیٗ اختالفات فظُ ٚ حُ

٘ثٛد.2 تخش ٘تیجٝ چٙذاٖ الذأات ایٗ عشفیٗ تیٗ خظٛٔت عٕك دِیُ تٝ ٔتاسفا٘ٝ أا داشتٝ خیش ٘یت ٘جف شٛسای تشپایی دس ٘ادسشاٜ اٌشچٝ )

ص3فعاِیت (99: )

ِزا ٚ شذٜ اتخار الصْ واسشٙاسی واس تذٖٚ ٌٛ٘اٌٖٛ ٞای صٔیٙٝ دس ٘ادسشاٜ تظٕیٕات شذ تاعث تضسي ٘مض دٚسٜایٗ ایٗ ٞای ٘اتسأا٘ی اص تخشی

است. تٛدٜ عٕذٜ ضعف ٕٞیٗ حاطُ

ص4فعاِیت (22: )

: ص٘ذیٝ ٚ افشاسیٝ دٚسٜ دس ایشاٖ ٘مشٝ ٔمایسٝ تا

تاشذ.-9 تش ٌستشدٜ افشاس دٚسٜ دس ایشاٖ سیاسی ٔشصٞای شذ تاعث ٌستشدٜ ٚ ٔتعذد فتٛحات ٚ ٘ادسشاٜ ٘ظأی شخظیت

اص-2 افشاس دٚسٜ دس ایشاٖ دسلّٕشٚ تٛا٘ستٙذ ٞا خا٘ذاٖ اص تعذادی ص٘ذیٝ دٚسٜ دس وٝ حاِی دس تٛد تشخٛسداس تیشتشی یىپاسچٍی ٚ ٚحذت

است. تٛدٜ ٔحذٚدتش ص٘ذیٝ دِٚت ٘فٛر حٛصٜ دِیُ ٕٞیٗ تٝ دٞٙذ. تشىیُ حىٛٔت ٔختّف ٘ماط

شٛاٞذ)5فعاِیت ص(تشسسی (92: )

لٛا٘یاٌشچٝ سایش ٚ آٔشیىا استمالَ اعالٔیٝ اصعثك ٘ظش طشف ٞا ا٘ساٖ ٕٝٞ حمٛق ، ٔتحذ ُّٔ ساصٔاٖ تشش حمٛق اعالٔیٝ جّٕٝ اص إِّّی تیٗ ٗ

آٔشیىا جّٕٝ اص وشٛسٞا اص تسیاسی دِٚتٕشداٖ أا شذٜ شٙاختٝ سسٕیت تٝ ... ٚ پٛست سً٘ ٚ جٙسیتی ، ٔزٞثی ، ٘ژادی ، لٛٔیتی ٞای تٝتفاٚت

تثعیض ٚ ٘ثٛدٜ پایثٙذ إِّّی تیٗ لٛا٘یٗ ا٘ذ.ایٗ وشدٜ اعٕاَ خٛد شٟشٚ٘ذاٖ تش صیادی ٞای



دسس ّای تاسیخ 3فؼالیت اًساًی)چاپدٍکالس3کتاب ػلَم ٍ ادبیات (7139اصدّن

تاسیخ اسضذ کاسضٌاس یؼقَبی کوال سیذ : کٌٌذُ ًاحیِ– تْیِ ّای دبیشستاى قضٍیي2دبیش

:23)ظ1فؼالیت )

اَسضی-1 علبی تَسؼِ سیاست عشیق اص ایشاى اٍلیِ هَاد ٍ هٌابغ ، رخایش بِ یافتي دست بشای تالش

هحصَالت-2 ٍ کاال ًَع ّوِ صذٍس عشیق اص ایشاى باصاس بش تسلظ جْت دس تالش

اقتصادی-3 ٍ سیاسی هتؼذد اهتیاصات اَخز عشیق اص ایشاى بش سلغِ ٍ ًفَر بشای تالش

دست-4 دس ًفَر بشای ٌّذتالش دسٍاصُ ػٌَاى بِ ایشاى بش جاًبِ ّوِ سلغِ هٌظَس بِ قاجاس حاکوِ گاُ

)2فؼالیت هذاسک( ٍ ضَاّذ بشسسی (35:)

ٍ:(1جَاب ًگزاضتِ کن حق بِ فشاّاًی هقام قائن کواالت ٍصف دس ساًَیسٌذُ اػظن صذس اقتذاس جْتبَیژُ ّش توجیذهَسداص ٍ دادُتؼشیف قشاس

اگشچِ فشهاًفشهاحسی»است. هیشصا («ٌؼلی ًَیسٌذُ پذس ( فاسس حاکن ٍ فتحؼلیطاُ پذسفشصًذ هشگ اص پس باکِ بَد، ضَسیذُ سلغٌت با،ادػای

ٍ اَػظن صذس فیشٍصهیشصا»دسایت خَسد«تَسظ ضکست قاجاس ضاُ هحوذ کَچک سسذ،بشادس هی ًظش بِ بِاها هقام قائن اص ضخصی ای کیٌِ ًَیسٌذُ

ًگشفت بَد.ِدل هی دسک قابل کشد هی اضاسُ ّن پذسش هَضَع بِ ًَیسٌذُ اگش ٍجَد ایي با است. ًوَدُ سػایت اٍ باسُ دس سا اًصاف ٍ

ضخصیت2جَاب بِ تَجِ با ، هتي بشابش : فشاّاًیهوتاص( هقام کطَسقائن اهَس بِ دادى ساهاى سشٍ ًاپزیشیدس ًفَر ّایٍ دخالت اص جلَگیشی ، ٍی

اقذاهاتدسباسیاى ایي است. بَدُ ساصگاس ٍی سٍحیات ٍ سٍیِ با کاهالً ، هختلف اهَس دس ضاُ حتی اٍضاع،ٍ بِ دّی ساهاى ٍ ًظن بشقشاسی دس خَد

اقذاهاتکطَسجاسیِّ ایي اگشچِ است. بَدُ ٍی ضجاػاًِ هَاضغ ّویي لحاػ بِ اٍ باسُ دس تاسیخ هثبت قضاٍت اص بخطی ٍ است داضتِ ًقص تشدیذ بی

اًجاهیذ.د صذاست اص ٍی بشکٌاسی قیوت بِ ًْایت س

)ظ کالس اص خاسج : (:37کاٍش هٌابغ

دس- ضاُ ًاصشالذیي خاعشات سٍصًاهِ ، فاعوِ ، اسٌاد،اٍلسفشقاضیْا پژٍّطکذُ هلی اسٌاد ساصهاى تْشاى، فشًگستاى، دس،1377بِ هَجَد

، سفیؼی ػالهِ باسکذ:40/491ى961س:سدُکتابخاًِ ،0801BF0000445قضٍیي سفیؼی ػالهِ ًگْذاسی: هحل اّذایی، بخص: ،

سفیؼی غالهشضا

دس- ضاُ ًاصشالذیي خاعشات سٍصًاهِ ، فاعوِ ، دٍمقاضیْا اسٌاد،سفش پژٍّطکذُ هلی اسٌاد ساصهاى تْشاى، فشًگستاى، دس1379بِ هَجَد ،

، قضٍیي سفیؼی ػالهِ باس40/491ى961س:سدُکتابخاًِ قضٍیي0801BF0000446کذ:، سفیؼی ػالهِ ًگْذاسی: هحل بخص:، ،

سفیؼی غالهشضا اّذایی

//-، قضٍیٌی ػاسف باسکذ:2404507/559ى261س:سدُکتابخاًِ ،0101BF17351،قضٍیي قضٍیٌی ػاسف ًگْذاسی: بخص:هحل ،

اصلی پایگاُ



-، فاعوِ ، قاضیْا ٍ سضا هحوذ ، دسسضَاًی ضاُ ًاصشالذیي خاعشات ٍَمسسفشسٍصًاهِ پژٍّص دفتش هلی اسٌاد ساصهاى تْشاى، فشًگستاى، بِ

،1369تحقیقات، قضٍیٌی ػاسف کتابخاًِ دس هَجَد باسکذ:40/491ى261:سدُ، ،0101BF3702قضٍیٌی ػاسف ًگْذاسی: هحل ،

اصلیقضٍیي پایگاُ بخص: ًسخِ:، جلذ ضواسُ ،1

()3فؼالیت هذاسک ٍ ضَاّذ :(93)ظبشسسی

: ضَستش هَسگاى تَضیحات بشابش هالیاتی ًظام اضکاالت

گشی- هستَفی ضغل بَدى هَسٍثی

کاهل- هشبَعِهستَفیاىاحاعِ دفاتش ٍ اسٌاد ٍ هختلف هٌاعق هالیات هحاسبِ ًحَُ بش

پاسخگَییاًحصاسی- ػذم احیاًاً ٍ هالیاتی دفاتش هقاهاتهستَفیاىداًستي خصَظبِ ایي دس دٍلتی

احتوالی- حسابشسی ّشگًَِ خصَظ دس هستَفیاى هقاٍهت ٍ هالیاتی دفاتش ضفافیت ػذم

گفتگَ()ظ4فؼالیت ٍ بحث (41:)

-... ٍ ساّضًی ٍ داخلی ّای ضَسش سشکَب ٍ داخلی اهٌیت ٍ ًظن بشقشاسی دس هشکضی دٍلت ًاتَاًی

خاسجی- تْذیذّای با هقابلِ دس ایشاى دٍلت ضذ.ًاکاسآهذی ایشاى اص صیادی هٌاعق جذایی باػث ٍ ضذُ صیاى ٍ ضشس باػث دفؼات بِ کِ

دّین()ظ5فؼالیت پاسخ ٍ کٌین فکش (43 :)

دًیا- سٍص ًظاهی فٌَى بِ آضٌایی ػذم ، ایشاًیاى جٌگی بشگ ٍ ساص بَدى قذیوی ، ضذُ دّی ساصهاى ٍ دائوی استص فقذاى : ًظاهی

سیاس- هأهَسیي اعالػی بی : ّاسیاسی خیاًت بشخی بشٍص ٍ هزاکشات دس ًاتَاًی ٍ الوللی بیي هٌاسبات اص ی

قاجاس- دسباس گستشدُ فساد ٍ ایشاى اقتصادی بٌیِ ضؼف بِ تَجِ با ًظاهی سٌگیي هخاسج تأهیي ػذم : اقتصادی

اًگل- ٍیژُ بِ آًْا ًفَر جض حاصلی کِ فشاًسِ ٍ اًگلیس کطَس دٍ قشاسّای ٍ قَل بِ حذ اص بیص ی سٍسیِتکیِ با جٌگ دس ضکست ٍ ّا یسی

ًذاضت.

قضاٍت()ظ6فؼالیت ٍ تحلیل (43:)

هُ ایيفشَضؼف سسذ هی ًظش بِ استؼواسگش دٍل با سیاسی هزاکشات دس صحیح سیضی بشًاهِ ػذم ٍ الوللی بیي هطکالت با هَاجِْ دس قاجاس دٍلتوشداى ط

چٌا دیگش سَی اص . بَد دادُ قشاس اًفؼالی هَضؼی دس سا دٍلتدٍلت با هَاجِ دس ایشاى ًظاهی ضؼف بِ ٍضَح بِ ضاُ ًاصشالذیي ، آیذ بشهی هتي اص ًکِ

است. هٌذ گلِ ًظاهی ّای کوک دس اًگلیس دٍلت ّای بذقَلی اص ٍ ًوایذ هی اضاسُ سٍسیِ هتجاٍص



درس های ایران4فعالیت تاریخ )چاپ3کتاب انسانی علوم و ادبیات دوازدهم (1397کالس

– تاریخ ارشد کارشناس یعقوبی کمال سید : کننده ناحیهتهیه های قزوین2دبیرستان

(:47)ص1فعالیت

درجامعه ویژه به متعددی اجتماعی گروهای از عشایری، و روستایی شهری، قالب سه در زندگی از نظر صرف قاجار دوره در ایران

بود. شده تشکیل وشهرها تجار کنار در شد می محسوب تهران خصوص به و شهرها اقتصادی قلب که بازار قالب در مختلف اصناف وجود

روحان حضور ، نفوذ با جامعهبازرگانانِ معنوی رهبران عنوان به شیعه مرجعیت و برخورداریت مردم نزد رفیعی جایگاه از وبودندکه

تحصیلکرده و روشنفکر قشر وجود درباالخره ،که بودند المللی بین استانداردهای برابر ایران فضای نوسازی معادالتپی توانست می

، ها گروه این از یک هر خاستگاه شناخت بزند. رقم قاجار پادشاهان اراده از خارج حدودی تا را قاجار دوره سیاسی تحوالت و قدرت

هاهمچنین گروه این همگرایی و بدونارتباط ، مشروطه نهضت سپس و تنباکو تحریم جنبش جمله از اجتماعی های حرکت برخی در

درکتردید و فهم در مؤثری قاجارنقش دوره تحوالت در ها آن داشت.تأثیرگذاری خواهد

:52و51)2فعالیت )

پرسش اقتصادی:(1پاسخ و سیاسی امتیازات انواع اخذ پس در که قاجار دوره ایران در انگلیسی های کمپانی گسترده فعالیت به توجه با

، نمود می ویطبیعی به انگلیسی کاالهای بازار رسد می نظر نیزبه نویسنده که طوری به بوده رونق پر بسیار ایران در پارچه انواع ژه

سودهای از را خود کند.خُشنودی نمی پنهان شده می متبوع های شرکت عاید که کالنی

پرسش :(2پاسخ

کاالهای-2-1 انواع رویه بی رکودورود موجب که پارچه ویژه به داخلیخارجی بهتولیدات مختلف نقاط در ها کارگاه ورشکستگی و

اصفهان گردید.ویژه

توجهی-2-2 بی و ایرانیان برای وارداتی کاالهای کهجذبیت داخلی تولیدات به عادی مردم و ثروتمندان از اَعَم مردم مختلف اقشار

داد. کاهش را داخلی تولیدات برای تقاضا خود نوبه به

را-2-3 صنایع این از برخی مرور به که داخلی صنایع بخش در دولت سوی از کافی حمایت و گذاری سرمایه کشاند.عدم تعطیلی به

گفتگو()3فعالیت و :51ص)بحث )

تنباکو ، تریاک ، ابریشم نظیر کشاورزی محصوالت از بخشی تولید در گذاری پنبهسرمایه داشتهو صادراتی ی جنبه بیشتر به،که اگرچه

اما باشد گرفته قرار نظر مدّ توانسته می ارزی درآمدهای کسب محصوالتلحاظ برخی تولید در توجهی بی دلیل به دیگر سوی از

مهم هایکشاورزی قحطی وقوع پی در و تاریخی مقاطع برخی در ، بوده قاجار دوره در ایرانیان قالب قوت نظر به که گندم ویژه به



مقطعی

 

از هم ، شاه مظفرایدین دوره در مثال طور به زمینی، سیب همچون جایگزین محصوالت برخی کشت بر تأکید شد. می دردساز

است. تفسیر قابل منظر این

مدارک()بر4فعالیت و شوهد (:52)صرسی

پرسش (1پاسخ

طبقات جایگاه و اجتماعی اوضاع درک و فهم به تواند می سو یک از ، مردم مختلف اقشار غذایی عادات روی بر مطالعه سد می نظر به

اقتصادی لحاظ به دیگر سوی از و کرده کمک مردم شود.مختلف منجر نیز کشور غذایی مواد تولید وضعیت شدن روشن به تواند می

پرسش (2پاسخ

به عنایت زیربه اراضی گسترش پی در و داشته استراتژیک نگاه گندم جایگزین کشت عنوان به زمینی سیب کشت به وقت مسئولین ، متن

مرتفع را گندم کمبود از ناشی قحطی خطر تا بودند محصول این ازکشت تر صرف به زمینی سیب کشت الظاهر علی همچنین . سازند

است. کرده می داران زمین و مَلّاکین نصیب نیز را سرشاری سود و بوده گندم

دهیم(5فعالیت پاسخ و کنیم (:45)ص)فکر

های دوره در مداخالت این قِبَل از که متعددی های آسیب همچنین و انگلیس و روسیه استعمارگر کشور دو زیاد های دخالت به توجه با

محدود پی در سو یک از امیرکبیر رسد می نظر به ، شد وارد ایران به ارضی تمامیّت و اقتصادی سیاسی، لحاظ به ، شاه ناصرالدین از قبل

ک نفوذ دانشکردن و علم حوزه که بود هدف این بدنبال دیگر سوی از و بود گفته پیش اَمانشورهای در مزبور کشورهای نفوذ وماندهاز

شود. تربیت ایران آینده برای پرست وطن و مستقل نسلی طریق این از

مدارک)6فعالیت و شواهد (:58)ص(بررسی

پرسش ق(1پاسخ دولت اهتمام دهنده نشان متن بهاگرچه قاجار محمدشاه شخص خصوص به و واجار مخالفان وسرکوب اشرار تنبیه

با شاه محمد حضور اما است اصفهان لشکرکشی،بسیارلشکریانگردنکشان یک به ،بیشتر گذشته این از است. کارشبیه رسد می نظر ازبه

قاجاروگذشتهشورشیانسرکوب قشون موجبحضور نااَمنیخود عادیاحساس معروفمردم قول به و است همشده با را خشک و تَر

نارضایتی موجب که طوری به است شدهگستردهسوزانده شهر است.واهالی نبوده آمده پیش مشکالت انعکاس یارای هم را کسی

پرسش کُ(2پاسخ های نمایش از جملهمدیاستفاده بازیبقّا»از منطقه«ل هنرمندان بیانتوسط و شاه شخص حضور ودر همرمندانه

خصوصطنزآلود به و ها کاری دولتیکم مأمورین رفتاری مردمبد رسدبا می نظر به دستور، که طوری به نموده جلب را شاه نظر

شد. داده اوضاع به رسیدگی



زضس  ّإ اٗطاى5فؼال٘ت تاضٗد )چاج3وتاب اًساًٖ ػلَم ٍ ازت٘ات زٍاظزّن (7397والس

– تاضٗد اضضس واضضٌاس ٗؼمَتٖ ووال س٘س : وٌٌسُ ًاحِ٘تِْ٘ ّإ لعٍٗي2زت٘طستاى

(:67)ظ7فؼال٘ت

هْن تحَالت اظ ٗىٖ اٗطاى هططٍعٔ حاوو٘تتاضٗداًمالب ساالضٕ، هطزم اظ إ زٍضُ آغاظ ػٌَاى تِ آى اظ تَاى هٖ ٍ است هؼاغط

ًمص ّوچٌ٘ي ، هططٍعِ اًمالب هرتلف ػَاهل ٍ ّا ظهٌِ٘ ، ّا ضٗطِ تطضسٖ ًوَز. ٗاز اٗطاى زض پاضلواًٖ گ٘طٕ تػو٘ن ًظام ٍ لاًَى

هرتلف الطاض ٍ ّا ٍگطٍُ ًتاٗج تْتط زضن تطإ تطزٗس تٖ ، زٍضاى آى اظ هاًسُ تالٖ هساضن ٍ اسٌاز تط تىِ٘ تا آى ه٘ساًٖ حَازث زض

زاضت. ذَاّس تسعاٖٗ ًمص اهطٍظ تِ تا آى اظ پس اٍضاع

:2فؼال٘ت هساضن( ٍ ضَاّس )تطضسٖ

زٍ آى س٘اسٖ تستِ فضإ ٍ لاجاض ضاُ ًاغطالسٗي زٍضٓ استثساز تِ تَجِ تا زضالف( اًگل٘س حىَهتٖ گ٘طٕ تػو٘ن س٘ستن تَغ٘ف ضاى،

، ٗهتِاٗطاى العاهات ساٗط ٍ اساسٖ لاًَى تسٍٗي ، پازضاُ حػط ٍ حس تٖ لسضت ضسى هحسٍز هجلس، اٗجاز تطإ تماضا گستطش

ًوَز. هٖ ووه اٗطاى زض هططٍعِ ًظام لالة زض زهىطات٘ه ًظام

تِ تَجِ تا وطهتي،ب( استٌثاط تَاى هٖ س٘اسٖچٌ٘ي لسضت ّطم ضأس هتَجِ هستطاضالسٍلِ ذاى َٗسف ه٘طظا اًتمازات ت٘ع ًَن وِ ز

ًثَز چ٘عٕ لاًَى پ٘طگاُ زض تطاتط سغحٖ زض گسا ٍ ضاُ جولِ اظ ّوگاى ل٘اس است. تَزُ پازضاُ همام زض ضاُ ًاغطالسٗي ٗؼٌٖ وطَض

تط هثٌٖ اٍ زستَض ٍ ضاُ ًاغطالسٗي ػػثاً٘ت لصا وطز. تحول تتَاى است.وِ تفس٘ط لاتل هٌظط اٗي اظ هستطاضالسٍلِ ضىٌجِ ٍ ظًساى

تاضٗرٖ()ظ3فؼال٘ت تحل٘ل ٍ استٌثاط (67: )

لسوت :الف(پاسد

حىَهت-7 هرالف ػلوإ ٍ ضٍحاًَ٘ى ّوگاى ضأس زض ٍ تاظضگاًاى ، هطزم گستطزُ حضَض

اٗطاى-2 زض ت٘گاًاى ًفَش ٍ لاجاض حىَهت استثساز تا هثاضظُ

گًَاگَى-3 ّإ ضىل تِ حىَهتٖ ّإ زستگاُ تَسظ هثاضظاى سطوَب

وطز.-4 ووه اػتطاضات ضسى فطاگ٘ط تِ وِ هثاضظُ تِ ّا ضْطستاى پَ٘ستي

:ب( غغطا هْاجطت زض

ػسالتراًِ-7 اسالهٖ-2تأس٘س لَاً٘ي تِ تْطاى-3ػول حاون ػالءالسٍلِ ػعل

: وثطا هْاجطت زض

ضاُ-2ػسالتراًِتأس٘س-7 هظفطالسٗي غسضاػظن السٍلِ ػ٘ي هلٖ-3ػعل ضَضإ هجلس تطى٘ل



زّ٘ن()ظ5فؼال٘ت پاسد ٍ وٌ٘ن (:72)فىط

ّإ ًاهِ ػْس عثك )تط لاجاض پازضاّاى اظ حواٗت تِ ضٍسِ٘ تؼْس ٍ لاجاض زٍضُ زض اٗطاى تاضٗد هرتلف ازٍاض زض ضٍضسِ٘ زٍلت ًفَش

هجلس تستي تَج تِ زض جولِ اظ وِ ضٍسِ٘ سفاضت تا ضاُ ػلٖ هحوس ضرع ٍ لاجاض زضتاض ًعزٗه ضٍاتظ ٍ چإ( تطوواى ٍ گلستاى

هلٖ ذَاّاىضَضإ هططٍعِ تا تطذَضز هٍَ ضاٌَُتِ ػلٖ هحوس ، ضس٘س ظَْض وِػٔ زاضت آى تط فتحضا ػَالة اظ هاًسى هػَى تطإ

ذَاّاى، هططٍعِ زست تِ ضتْطاى پٌاٌّسُ وطَض آى سفاضت ز.َتِ

)ظ6فؼال٘ت والسٖ( گفتگَٕ ٍ تحج (73:)

) تاًسٕالف ٍ گطٍّٖ ضرػٖ، هٌافغ تطج٘ح تطذَضزاًحػاضعلثٖ، ػسم حاوو٘ت، تسًِ زض تطى٘التٖ ٍ گستطزُ فساز هلٖ، هٌافغ تط

التػا س٘اسٖ، ّإ حَظُ زض لاًَى ضإٔ تِ تفس٘ط ، هرتلف سغَح زض فساز تا ...لاعغ ٍ فطٌّگٖ زٕ،

هطزم ٍ حىَهت هتماتل حمَق تا هطتثظ گًَاگَى هثاحج تا إ سل٘مِ ٍ غَضٕ تطذَضز ، ظزُ استثساز إ جاهؼِ زض استثسازٕ تفىط ) ب

تطذَضز ضرػٖ، اغطاؼ ٍ اّساف تِ ً٘ل تطإ لسضت تِ اتعاضٕ ًگاُ ، جاهؼِ ٍضظاى س٘است اًسٗطِ زض استثسازٕ ّإ اًسٗطِ ضسَخ ،

...حصفٖ ٍ زاضًس ظاٍِٗ حاوو٘ت ضسوٖ لطائت تا وِ گًَاگَى ّإ ضضتِ ٍ ّا ضزُ زض هترػػاى ٍ اًسٗطوٌساى ًرثگاى، تا

ّا()ظ7فؼال٘ت آهَذتِ پ٘ص (:75)ٗازآٍضٕ

است7997لطاضزاز ظَْض ٍ ه٘الزٕ ًَظزّن لطى اٍاذط استؼواضٕ ّإ ضلاتت زًثال تِ : تِم وِ آلواى ّوچَى زٍهٖ ضزُ ؼواضگطاى

)م اٍل جْاًٖ جٌگ آستأً زض ٍ تَزًس هؼتطؼ اًگل٘س ٍ ضٍسِ٘ ّوچَى اٍل ضزُ استؼواضگطاى سلغِ تِ زٍلت7974م-7978ضست )

هتفم تلَن ٗىسٗگط، اذتالف ًوَزى تطعطف ضوي إ جساگاًِ لطاضزازّإ اًؼماز تا ضٍسِ٘ ٍ فطاًسِ اًگل٘س، استؼواضٕ زضّإ ضا ٘ي

تطى٘ل هتحسٗي لطاضزاززازُتطاتط عثك تط ضسًس. ّا آى تا ضٍٗاضٍٖٗ آهازُ هٌؼمس7997ٍ ضٍسِ٘ ٍ اًگل٘س ت٘ي هٌظَض ّو٘ي تِ وِ

تٖ هٌغمِ ٍ اٗطا ضطق جٌَب زض اًگل٘س ًفَش هٌغمِ اٗطاى، ضوال زض ضٍسِ٘ ًفَش هٌغمِ گطزٗس. تمس٘ن ًفَش هٌغمِ سِ تِ اٗطاى گطزٗس،

ه زض اٗطاى.عطف غطب جٌَب ٍ طوع



درط ّبٕ اٗزاى 6فؼبل٘ت تبرٗخ )چبح3وتبة اًغبًٖ ػلَم ٍ ادث٘بت دٍاسدّن (7397والط

– تبرٗخ ارؽذ وبرؽٌبط ٗؼمَثٖ ووبل ع٘ذ : وٌٌذُ ًبحِ٘تِْ٘ ّبٕ لشٍٗي2دث٘زعتبى

گفتگَ(7فؼبل٘ت ٍ ثحث (:67)ؿ)

فزاٍاًٖاگزچِ خغبرات ٍ تلفبت ٍ افتبد اتفبق عَسٕ خبًوبى ٍ هتؼذد ّبٕ خٌگ خْبى هختلف ًمبط ٍ ّب لبرُ در ثؾز تبرٗخ عَل در

خغزاف٘بٖٗ اثؼبد لحبػ ثِ ، ثَد هغتؼوزات در حذاوثزٕ هٌبفغ ثِ دعت٘بثٖ آى اصلٖ ػلت وِ اٍل خْبًٖ خٌگ اهب ، هبًذ خبٕ ثِ ،ً٘ش

لبرُ در را هتؼذدٕ اّو٘توؾَرّبٕ حبئش هٌظز اٗي اس هبلٖ فزاٍاى خغبرات ٍ اًغبًٖ عٌگ٘ي تلفبت ًوَد. خَد درگ٘ز هختلف ّبٕ

هؾىالت دچبر ّب هذت تب خٌگ اٗي ًبگَار پ٘بهذّبٕ پزتَ در خْبى ٍ گزدٗذ.هتؼذدٕثَدُ

تبرٗخٖ()ؿ2فؼبل٘ت ّبٕ ًمؾِ (:78)ثزرعٖ

در در7851ارٍپب 7974ارٍپب

اس ارٍپب ًمؾٔ ػوذٓ ّبٕ :7974ث7851ِتفبٍت

7-( آلوبى اهپزاتَرٕ تأع٘ظ عپظ ٍ آلوبى م(7877ٍحذت

اٗتبل٘ب-2 م(7877تب7867)ٍحذت

3-– اتزٗؼ ، آلوبى ( گبًِ عِ اتحبد ()تؾى٘ل اٗتبل٘ب م(7882هدبرعتبى،

رٍعِ٘()-4 ، فزاًغِ ، اًگل٘ظ ( گبًِ عِ اتفبق م(7917تؾى٘ل

والط اس خبرج در :87)ؿوبٍػ فؼبل٘ت( اٗي در ؽذُ هغزح هَضَػبت پ٘زاهَى تحم٘ك خْت پ٘ؾٌْبدٕ هٌبثغ

ؽبرلدٍالًذلي-7 خْبًٖ،، احوذتبرٗخ تزخوِ خلذثْوٌؼ، تْزاى،تْزاى،2، داًؾگبُ 7368،اًتؾبرات

آگبّٖ-2 ػجبط تزخوِ اٍل، خْبًٖ خٌگ ٗز، پٖ لذطرًٍٍَى، آعتبى هؾْذ، 7369،رضَٕ،



فزؽ٘ن-3 فزٗجزس تزخوِ اٍل، خْبًٖ خٌگ ّبٕ رٗؾِ ثئبتزٗظ، رٍت داًؾگبّٖ،ٌّ٘گ، ًؾز هزوش تْزاى، ،7376

دّ٘ن()ؿ3فؼبل٘ت پبعخ ٍ وٌ٘ن :82)فىز )

خَاىِ ٗه تَعظ ّوغزػ ٍ اتزٗؼ ٍل٘ؼْذ خٌگصزةِلتل ثشرگٖ ثِ خٌگٖ ؽزٍع اصلٖ ػلت تَاًغتِ ًوٖ لغغ عَر ثِ هتؼصت

ثَدًُٖخْب هزسٕ،اٍل اختالفبت ثزٍس خولِ اس ػَاهل اس إ هدوَػِ چْبرچَة در ثبٗغت هٖ را خٌگ اٗي ثزٍس اصلٖ ػلت ثبؽذ.

، لَهٖ ّوِاختالفبت اس ٍ ًبعًَ٘بلغتٖ وزد.احغبعبت خغتدَ اعتؼوبرٕ هٌبفغ عز ثز اختالف تز هْن

تبرٗخٖ(4فؼبل٘ت ّبٕ ًمؾِ همبٗغِ ٍ )ثزرعٖ

لغوت-7 لْغتبىٍاگذارٕ ثِ آلوبى اس ّبٖٗ

فزاًغِ-2 ثِ آلوبى اس ّبٖٗ لغوت ٍاگذارٕ

3-ٍ خبٍره٘بًِ در وؾَرّب ثزخٖ تؾى٘ل ٍ ػثوبًٖ اهپزاتَرٕ فزٍپبؽٖ

آفزٗم بؽوبل   



تبرٗخٖ()ؿ5فؼبل٘ت لضبٍت ٍ تحل٘ل (85:)

آى هٌتظز رًُغبًظ ػصز اس ثؼذ تىٌَلَصٗىٖ ٍ فٌٖ ّبٕ پ٘ؾزفت پظ در ٌّزهٌذاى ٍ ف٘لغَفبى ، داًؾوٌذاى وِ آًچِ ، هتي ثِ تَخِ ثب

خْبى ٍضؼ٘ت ولٖ ثْجَد در ثَدًذ اه٘ذٍار صٌؼتٖ اًمالة اس پظ ثَٗضُ ٍ ثزثَدًذ ثب ، ثبؽذ داؽتِ ؽگزفٖ اٍلتأث٘زات خْبًٖ خٌگ ٍس

توز ؽذ. آة ثز ًظبهٖوشًمؼ ثٌِ٘ تمَٗت رٍٕ ثز لذرتوٌذ عَسوؾَرّبٕ خبًوبى خٌگٖ در ًظبهٖ لذرت اٗي خؾي وبرثزد عپظ ٍ

ث هختلفًتبٗح لؾزّبٕ الخصَؿ ػلٖ ٍ فزّ٘ختگبى . داؽت پٖ در را ثبرٕ فبخؼِ ثزتأث٘زاتهزدمغ٘بر هجتٌٖ الولل ث٘ي رٍاثظ ًبگَار

را خْبًٖ هٌبسػبت ٍ ظبلوبًِ عبلهٌبعجبت اٍلدر خْبًٖ خٌگ اس پظ وزدًذ.٘بى تدزثِ

دّ٘ن()ؿ6فؼبل٘ت پبعخ ٍ وٌ٘ن (:85)فىز

ٍ اًگل٘ظ وؾَر دٍ اعتؼوبرٕ عبثمٔ خصَؿ ثِ ٍ داخلٖ اٍضبع عبهبًذّٖ در ؽبُ احوذ ثَٗضُ ٍ لبخبر حىَهت دعتگبُ ضؼ٘ف ػولىزد

ثذث٘ي ؽذّت ثِ وؾَر دٍ اٗي ثِ ًغجت را اٗزاً٘بى تبرٗخٖ حبفظٔ وِ ًَظَْررٍعِ٘ دٍلت ٗه ثِ را ػوَهٖ افىبر ، ثَد (آلوبى)وزدُ

ث ؽذُ الوللٖ ث٘ي ػزصٔ ٍارد اعتؼوبرٕ ّبٕ دٍلت ػلِ٘ عبثمٔوِ ظبّزاً وِ ًَظَْر دٍلت اٗي پ٘زٍسٕ ثِ را ّوگبى ٍ ًوَدُ خلت َد

وزد. اه٘ذٍار ًذاؽت چٌذاًٖ اعتؼوبرٕ

هذارن()ؿ7فؼبل٘ت ٍ ؽَاّذ (:87)ثزرعٖ

پزعؼ چَى7خَاة ثلِ اعت.( ًوَدُ رٍاٗت دٗذُ وِ را آًچِ ًشدٗه اس خَد ًَٗغٌذُ

پزعؼ ثؼضب2ًخَاة ، والى عغح در اٗزاى وؾَر ثز اٍل خْبًٖ خٌگ ًتبٗح ثزؽوزدى ضوي اٍل خْبًٖ خٌگ دٍرٓ ًَٗغٌذگبى اوثز )

دا تَض٘ح هزدم سًذگٖ ثز را هتفم٘ي تَعظ اٗزاى اؽغبل عَء آثبر ، ًتبٗح اٗي خشئ٘بت ثِ اؽبرُ خغبراتثب ٍ تلفبت ثِ اؽبرُ ضوي ٍ دُ

رٍاٗت اًذ دٗذُ رٍعتبّب ٍ ؽْزّب هزدم ثزإ آهذُ پ٘ؼ ثبر رلّت ٍضؼ٘ت اس خَد چؾن ثب وِ را آًچِ ، آهذُ ثَخَد هبلٖ ٍ خبًٖ

وتبة اس ّبٖٗ ثخؼ اًذ. ٗحٖ٘»وزدُ اعت.«ح٘بت اّو٘ت حبئش هٌظز اٗي اس آثبدٕ دٍلت ٗحٖ٘ اثز

8ٍفؼبل٘ت ؽَاّذ (:89لضبٍت()ؿ)ثزرعٖ

ػشٗش آهَساى لزارداد،داًؼ خذاگب7979ًِهتي فبٗلٖ گزدد.ارعبلدر ثخَاً٘ذهٖ را ٍٍآى هَافمبى ّبٕ اعتذالل ثِ ًغجت

لزارداد وٌ٘ذ.هخبلفبى لضبٍت



درس ّإ اٗراى7فعال٘ت تارٗخ )چاپ3کتاب اًساًٖ علَم ٍ ادب٘ات دٍازدّن (7337کالس

– تارٗخ ارضذ کارضٌاس ٗعقَبٖ کوال س٘ذ : کٌٌذُ ًاحِ٘تِْ٘ ّإ قسٍٗي2دب٘رستاى

(:39)ظ7فعال٘ت

اٗراى- هحلٖ ّإ حکَهت از ٍ،بخطٖ هتٌَع اجتواعٖ ٍ جغراف٘اٖٗ ّإ خاستگاُ تعاهلّوچٌ٘يبا خَاُدر ٍ هستق٘ن )خَاُ

) هستق٘ن ضذًذ.غ٘ر تأس٘س عباسٖ خالفت دستگاُ ّإبا حکَهت تَاى هٖ خصَظ اٗي ساهاً٘اى،در صفارٗاى، طاّرٗاى،

ٍ زٗار آل ، بَِٗ آل طبرستاى، راعلَٗاى قورٕدر... ّجرٕ چْارم ٍ سَم زد.قرٍى هثال

ّإ- حکَهت از ازبخطٖ تَاى هٖ خصَظ اٗي در ضذًذ. تأس٘س هْاجن اقَام تَسط ٍ إ قب٘لِ ٍ قَهٖ خاستگاّٖ با اٗراى

ت٘وَرٗاى ٍ اٗلخاًاى سلجَق٘اى، غسًَٗاى، ّإ بردسلسلِ .ًام

هٖ- جولِ آى از کِ رس٘ذًذ قذرت بِ داخلٖ اقَام حواٗت با ٍ اٗالتٖ خاستگاّٖ با اٗراًٖ ّإ حکَهت از سلسلِبخطٖ بِ تَاى

کرد. اضارُ قاجار ٍ زًذِٗ ، افطارِٗ صفَٕ،

خاستگاُ- بذٍى ً٘س اٗراًٖ ّإ حکَهت از بربخطٖ تکِ٘ با ٍ خارجٖ کطَر ٗک هستق٘ن حواٗت با ٍ إ قب٘لِ قَهٖ ٍ اٗالتٖ

قذرت بِ ًظاهٖ آىکِرس٘ذًذً٘رٍٕ بارز پْلًَٕؤًَ است.سلسلِ

(:33)ظ2فعال٘ت

ٍ قحطٖضراٗط ، اٗراً٘اى هقذّرات در ب٘گاًگاى گستردٓ هذاخالت اٍل، جْاًٖ جٌگ از پس اٗراى اقتصادٕ ٍ س٘اسٖ فقر،خ٘ن ٍ گرسٌگٖ

ّوگاى کِ بَد کردُ إ گًَِ بِ را اٗراى جاهعِ ٍضع٘ت ، جاهعِ در اهٌ٘ت رفتي ه٘اى از ٍ آضَب ٍ ضَرش ّوچٌ٘ي ، ٍرااقتصادٕ اه٘ذ ًا

تار ٍ ت٘رُ إ بتَاًذآٌٗذُ داخلٖ، اهٌ٘ت برقرارٕ ضوي کِ هقتذر ضخص٘ت ٗک ٍجَد ضراٗطٖ چٌ٘ي در داد. هٖ قرار آًاى رٍٕ پ٘ص را

لحاظ از استثٌاٖٗ هَقع٘ت ٗک در رضاخاى ًوَد. هٖ ح٘اتٖ ً٘ازٕ ، سازد فراّن را آًاى خاطر اطوٌ٘اى هَجبات اٗراى، آٌٗذُ هَرد در

تَاً از بْرهٌذٕ ٍ فردّإوٌذٕتارٗخٖ بِ دهٌحصر ّاخَد اًگل٘سٖ جاًبٔ ّوِ حواٗت از برخَردارٕ ٍٗژُ بِ ٍ گًَاگَى ّإ زهٌِ٘ ر

رس٘ذ. قذرت بِ



پیشنهادیپاسخ درسهای های دوازدهم8فعالیت تاریخ

 

دلایل:1فعالیت ترین باشندمهم گفتگو محور توانند می ویژکه به کشورها از بعضی ناخشنودی : از پیعبارتند از آلمان مانه

ضعف ، ورسای ،صلح جهانی امنیت و صلح ایجاد در ملل ،جامعه گرایی ملی های اندیشه گرفتن توسعهشدت

اقتصادی های بحران ، کشورها از تعدادی طلبی قدرت و طلبی

داشت::2فعالیت متن از توان می که وبرداشتی ها دانش پیشرفت و قانون و برابری و آزادی مثل مسایلی غربی متفکران

خش و کشتارها از بعد اما کردند. می تمجید و معرفی نوین تمدن دستاوردهای عنوان به را کهصنایع هایی ونت

، انداخت راه به میاستالین احساس چون ، نداشت جاذبه مردم برای ... و برابری و آزادی مانند شعارهایی دیگر

طلب قدرت سران دست در ابزاری فقط که استالینکردند مثل است.ی اهدافشان به رسیدن برای

و:3فعالیت ارزش دموکراسی و آزادی برای ایتالیا در ها نوشتندفاشیست می آنان که جمله این و نبودند قایل :اعتباری

گوید.(()) می درست همواره مرامموسولینی وبا نظر هرگونه که دهد می نشان و داشت مطابقت فاشیستی مسلک و

نب آنان نظر موافق که ای کردند.وداندیشه می سرکوب و پذیرفتند نمی را

نتایج4فعالیت از اول جهانی جنگ از پس آلمان مردم که دهد می نشان متن این :، اجتماعیاقتصادیسیاسی پیمانو

فکر و بودند ناخشنود ، شد بیکاری و رکود گسترش و غرامت پرداخت و ها آلمانی تحقیر به منجر که ورسای صلح

از را کشورشان تواند می هیتلر مانند فردی که کردند دهد.می نجات نابسامان اوضاع این

ثبات5فعالیت بی در آن نفش و گیرد قرار گفتگو و بحث مورد تواند می جدول در شده ذکر رویدادهای از یک هر :

دوم جهانی جنگ بروز و جهان و اروپا سلاحکردن خلع کنفرانس از آلمان شدن خارج مثال برای شود. بررسی

مو این نشانگر ملل جامعه و بهژنو منجر و شود واقع تهدید مورد بود ممکن المللی بین امنیت و صلح که است ضوع

ش جنگ بابروز مقابله آن هدف که ژاپن و ایتالیا ، آلمان کشورهای میان پیمان امضای مثل رویدادی یا ود.

شود. طرفین بین جنگ بروز و کمونیستی کشورهای گیری موضع موجب توانست می ، بود کمونیسم

یا سالو در آلمان به اتریش الحاق مانند مثل1338رویدادی نیز دیگر کشورهای و بینجامد اروپا ثباتی بی به توانست می

کارهایی چنین به بود.آلمان مختلف کشورهای بین جنگ بروز آن پیامد و بزنند دست

موضو:6فعالیت این بیانگر است دوم جهانی جنگ از بعد به مربوط که دیدگاه بااین بیستم قرن در ها انسان که است ع

توانستند می آوردند دست به نظامی صنایع و تکنولوژی در که هایی وپیشرفت شیمیایی های سلاح از استفاده با

ببرند. پیش ویرانی و نابودی سوی به را جهان کل توانستند می نطامی های سلاح دیگر و  اتمی

 



زضؼ ٞا٢ تاض٤د8فؼا٥ِت )چاج3وتاب ا٘ؿا٣٘ ػّْٛ ٚ ازت٥ات زٚاظزٞٓ (7397والؼ

– تاض٤د اضقس واضقٙاؼ ٤ؼمٛت٣ وٕاَ ؾ٥س : وٙٙسٜ ٘اح٥ٝت٥ٟٝ ٞا٢ لع2ٗ٤ٚزت٥طؾتاٖ

ٌفتٍٛ(7فؼا٥ِت ٚ (:79)ل)تحث

اَٚ( لؿٕت پاؾد

ا٣ِّّٕ-7 ت٥ٗ اذتالفات ٚ ٔكىالت اظ ا٢ ػٕسٜ ترف ٔا٘سٖ تال٣ ال٤ٙحُ

پا٤ساض-2 نّح تطلطاض٢ زض ُّٔ خأؼ١ خّٕٝ اظ ا٣ِّّٕ ت٥ٗ ٔدأغ خٟاٖ٘اتٛا٣٘ ؾغح زض

خًٙ-3 اظ ٘اق٣ ذؿاضات خثطاٖ تطا٢ اَٚ خٟا٣٘ خًٙ زض ذٛضزٜ قىؿت وكٛضٞا٢ ضاؾد ػعْ

ظٔأساض-4 تطذ٣ عّث٣ تٛختٛؾؼٝ ت٣ ٚ ذٛزوأٝ تٟٝاٖ ا٣٣ِّّٕ ت٥ٗ قسٜ پص٤طفتٝ انَٛ تطذ٣

زْٚ( لؿٕت پاؾد

وكٛضٞا-7 تٕاْ اضض٣ تٕا٥ّٔت تٝ ٔرتّفاحتطاْ ٞا٢ لاضٜ زض

ٔٙظٛض-2 تٝ واضآٔس ؾاظٚواضٞا٢ ا٣ِّّٕٚالؼ٣پا٤اٖعطاح٣ ت٥ٗ ؾغح زض اؾتؼٕاض٢ ٔٙاؾثات

ثثات-3 ٚ نّح ا٤داز زض ٔتحس ُّٔ ؾاظٔاٖ خّٕٝ اظ ا٣ِّّٕ ت٥ٗ ٞا٢ ؾاظٔاٖ إُِّخٟا٣٘واضآٔس٢ ت٥ٗ ضٚاتظ زض ػساِت ٚ

قٛز.-4 ٔٙدط ٞا ّٔت ؾط٘ٛقت تٝ ػاللٕٙس ٚ ت٥ٗ ٚالغ حاوٕا٣٘ واضآٔسٖ ض٢ٚ تٝ وٝ ٚالؼ٣ زٔىطاؾ٣ ٌؿتطـ

لضاٚت(2فؼا٥ِت ٚ (:99)ل)تطزاقت

ٔطزْ ػْٕٛ حت٣ ٚ ٘رثٍاٖ ا٘س٤كٕٙساٖ، اوثط وٝ ٘ٛظزٞٓ لطٖ عَٛ زض ٤ٚػٜ تٝ ٚ نٙؼت٣ ا٘مالب اظ پؽ قطا٤ظ ٞا٢زض پ٥كطفت پؽ زض

تىِٙٛٛغ٤ى٣، ٚ تٟتطػ٣ّٕ فطزا٣٤ فطزاتٝ ا٤ٗ أتساز زض ٚ ا٘س٤ك٥ٙس ٣ٔ تكط ظ٘س٣ٌ تكط٢،تطا٢ ٗ٤ٛ٘ تٕسٖ پطتٛ زض ظ٘س٣ٌٚ

٘ؿُ تطا٢ ضا ا٢ ٚقطافتٕٙسا٘ٝ آٔاَ ا٤ٗ زازٖ تاز تٝ ضٕٗ ت٥ؿتٓ لطٖ زض زْٚ ٚ اَٚ خٟا٣٘ ٞا٢ خًٙ تطٚظ وطز٘س، ٣ٔ آضظٚ تؼس٢ ٞا٢

ٔا٣ِ ٚ خا٣٘ فطاٚاٖ ذؿاضات اظ ٘اق٣ ا٘سٜٚ ٚ غٓ تا تٛأْ ؾرت تؿ٥اض زٚضا٣٘ ، التهاز٢آضظٚٞا ػس٤س٠ ٔكىالت اظ زٚضا٣٘ آٖ پؽ زض ٚ

ا٤ٗ اظ ا٢ ػٕسٜ ترف ظز. ضلٓ زضزضا ٞا٢قطا٤ظِ ذٛاؾتٝ تٝ تٛخٝ ت٣ ٚ زضؾت ٍ٘ط٢ آ٤ٙسٜ تسٖٚ وٝ تٛز وؿا٣٘ ذٛزذٛا٣ٞ حانُ ٘ان

فطؾتا ٔطي واْ تٝ ضا ٌٙاٜ ت٣ ا٘ؿاٖ ٞا ٖٛ٥ّ٥ٔ ، ذٛز ذٛزذٛاٞا١٘ اٞساف تٝ ضؾ٥سٖ تطا٢ ، ػ٣ٕٔٛ اؾتا٥ِٗزافىاض ت٥ٗ، ا٤ٗ زض ٘س.

تٛز افطاز ا٤ٗ اظ ٤ى٣ فمظ ؾاتك، قٛض٢ٚ و٥ٕ٘ٛؿت٣ ٘ظاْ اظز٤ىتاتٛض ا٣ِّّٕ ت٥ٗ تُؼس زض چٝ ٚ زاذ٣ّ تُؼس زض چٝ ؾ٥ا٣ٞ تؿ٥اض واض٘ا١ٔ وٝ

ٌصاقتٙس. تدا٢ ذٛز

ٌفتٍٛ(3فؼا٥ِت ٚ (:711)ل)تحث

فاق٥ؿٓ انَٛ تطذ٣ تٝ تٛخٝ خّٕٝتا اظ حعت٣»، ته نّح»،«٘ظاْ تٛزٖ ؾٛزٔٙس تٝ اػتماز پ٥كٛا»،«ػسْ پطؾت٣»،«تمسّؼ ٚ«لٟطٔاٖ

قس٤س ضظ»تث٥ّغ خ٣٤ٛضٚح ضا«ْ آٖ ٚ وطزٜ تك٤ٛك ٔٛؾ٣ٙ٥ِٛ قرم اظ ٔحض پ٥ط٢ٚ تٝ ضا ٔطزْ ا٤تا٥ِا ٞا٢ ضؾا٘ٝ عط٤ك اظ ٔطتة وٝ



ٔطزْ ؾٛز تٝ ٤م٥ٗ ٚ لغغ عٛض تٝ اٚ ؾرٙاٖ ٚ ٞا تط٘أٝ ٚ ٔٛؾ٣ٙ٥ِٛ ِصا زا٘ؿتٙس، ٣ٔ ضؾتٍاض٢ ضاٜ قسٜتٟٙا قسٚتّم٣ ٣ٔ ٚإ٘ٛز چ٥ٙٗ

وؿ٣وٝ تٟٙا ا٢اؾتاٚ آ٤ٙسٜ ضاوٝ تاؾتاٖ ضْٚ أپطاتٛض٢ اح٥اء ٍٕٞاٖ ٚ ظزٜ ضلٓ آ٘اٖ تطا٢ ضا اٚزضذكاٖ ذٛزتٛؾظ ضؤ٤اٞا٢ زض

ز٤س٘س. ٣ٔ

ٔساضن()ل4فؼا٥ِت ٚ قٛاٞس (:717)تطضؾ٣

ػٙٛاٖ تٝ ٥ٞتّط قرم افطاع٣ تمسؼ غضٔٗ، ٘ػاز زا٘ؿتٗ تطتط ٚ افطاع٣ ٘ػازپطؾت٣ خّٕٝ اظ ٘اظ٤ؿٓ افطاع٣ انَٛ تطذ٣ تٝ تٛخٝ تا

ٚپ٥ تاٚض٢، ٥ٞتّط زض إِٓا٣٘ خٛا٘اٖ ت٤ٛػٜ ٚ ٔطزْ تث٥ّغات٣ تٕثاضاٖ ٚ ٥ٞتّط ٔراِفاٖ ضس تط ٌؿتطزٜ تث٥ّغات ٕٞچ٥ٙٗ إِٓاٖ، ّٔت كٛا٢

فؼا٥ِت ٔتٗ زض آ٘چٝ ٔا٘ٙس ا٢ ؾٛوٙس٘أٝ أضاء ٚ تٙظ٥ٓ تٛز، إِٓاٖ ذان ضاٜ زض ؾطخ ذٖٛ اٞساء ٕ٘از وٝ قىؿتٝ ن٥ّة ٕ٘از اظ اؾتفازٜ

ضاؾ زض قٛز.آٔسٜ ٣ٔ تفؿ٥ط اٚ تفىطات ٚ إِٓاٖ پ٥كٛا٢ ذٛزذٛاٞا٘ٝ اٞساف تا٢

تاض٤ر٣()ل5فؼا٥ِت (:712)تح٥ُّ

چٙسخا٘ثٝ ٚ زٚخا٘ثٝ ، ٤ىدا٘ثٝ وٝالسأات ٔتحسا٘ا٢ ٚ إِٓاٖ ؾ٢ٛ ؾاَفاظ افعا٤ف،7939تا7933اظ ضٕٗ ، ٞسفٕٙس عٛض تٝ

ت ؾاظ٢ ظ٥ٔٙٝ خٟت زض ، الظْ ٞا٢ آٔاز٣ٌ ٚ ٞا عطاح٣تٛإ٘ٙس٢ ، ٥٘طٚٞا خاتدا٣٤ ٌطفت. نٛضت ٞا آٖ عّثا٘ٝ تٛؾؼٝ اٞساف طا٢

تداٚظ ػسْ ٤ا ٚ ٔٛزّت ٞا٢ پ٥ٕاٖ ا٘ٛاع أضاء زفاػ٣، اضٚپا٣٤ذغٛط وكٛضٞا٢ ا٤ٗت٥ٗ ِصا اؾت. تطضؾ٣ لاتُ ضاؾتا ٗ٥ٕٞ زض ٥٘ع

خّٕٝ اظ ا٣ِّّٕ ت٥ٗ ؾاظٚواضٞا٢ تٕاْ ٌطفتٗ ٘از٤سٜ تا زضانَٛوكٛضٞا قسٜ پص٤طفتٝ تٙس تٝچاضچٛب٥٘ٓ پ٥ف اظ ت٥ف ، ُّٔ خأؼ١

٘ماط ؾا٤ط آٖ تثغ تٝ ٚ اضٚپا ٟ٘ا٤ت زض ٚ ظزٜ زأٗ ا٣ِّّٕ ت٥ٗ زاز.خٟاٖاِتٟاتات لطاض زْٚ خٟا٣٘ خًٙ آؾتا١٘ زض ضا

٘ظط()ل6فؼا٥ِت اظٟاض ٚ (:717)تفىط

لط ٘اٌٛاض اتفالات اظ ٤ى٣ تطز٤س ت٣ زْٚ خٟا٣٘ خًٙ ٥ّ٥ٖٔٛتطٚظ قسٖ وكتٝ ضؾا٘س. اثثات تٝ ضا تكط ذ٣٤ٛ زض٘سٜ ٚضٛح تٝ ٚ تٛز ت٥ؿتٓ ٖ

ا٤ٗ ٔسػا. ا٤ٗ تط اؾت ٌٛا٣ٞ خٟاٖ التهاز٢ ٞا٢ ظ٤طؾاذت ترط٤ة ٚ ٔا٣ِ ٚ خا٣٘ فطاٚاٖ ذؿاضات آٖ تط ػالٜٚ ٚ ٌٙاٜ ت٣ ا٘ؿاٖ ٞا

تٝ ضؾ٥سٖ تطا٢ أطٚظ٢ ا٘ؿاٖ وٝ تٛز تّد ٚالؼ٥ت ا٤ٗ اظ حاو٣ ٕٞچ٥ٙٗ اضظـخًٙ ٚ ا٘ؿا٣٘ انَٛ اؾت حاضط اـ ذٛزذٛاٞا٘ٝ اٞساف

ز٤ٍط ؾ٢ٛ اظ تىكا٘س. ٘اتٛز٢ تٝ ضا تكط٢ تٕسٖ آٚضزٞا٢ زؾت تٕاْ ٚ پاٌصاقتٝ ظ٤ط وٙس ٣ٔ افتراض آٖ تٝ وٝ ضا وكٛضٞا٢،ٞا٣٤ أطٚظٜ

زٞ ٣ٔ اذتهال خٟاٖ ؾطاؾط زض خٕؼ٣ وكتاض ٞا٢ ؾالح ٌؿتطـ ٚ ت٥ِٛس تٝ وال٣٘ ٞا٢ تٛزخٝ ٞأرتّف آٖ وٝ اؾت آٖ ٘كاٍ٘ط وٝ ٙس

ٍ٘طفتٝ ػثطت زْٚ خٟا٣٘ خًٙ اظ تٟٙا تعضٌتط٢ا٘س،٘ٝ احتٕا٣ِ ٞا٢ ض٤ٚاض٣٤ٚ تطا٢ آٔاز٣ٌ تٝ ٘اچاض ضا ذٛز ت٥ٙٙس.تّىٝ ٣ٔ

)ل والؼ اظ ذاضج :(771واٚـ

: تؼٟس ػسْ خٙثف ٔٛضز زض تحم٥ك تطا٢ ٔٙاتغ

٤ؼمٛ- ّٔى٣، ػ٥ؿ٣؛ ػسْب؛ػثس٢، تاض٤دخٙثف ٌصض زض تٕسٖ،تؼٟس ٚ فطًٞٙ ا٘تكاضات تٟطاٖ، وتاترا7397ٝ٘، زض ٔٛخٛز ،

لع٤ٚٗ ذ٣ٙ٥ٕ أاْ ٚ لع٣ٙ٤ٚ ػاضف ، قٟسا ٞا٢

تا- آغاظ اظ تؼٟس ػسْ خٙثف اوثط، ػ٣ّ ؾطٚـ،7985ػثساِطق٥س٢، تٟطاٖ، وتاترا7365ٝ٘، زض ٔٛخٛز لع٤ٚٗ، ضف٥ؼ٣ ػالٔٝ



خٙث- ٗ٤ٛ٘ ٞا٢ افك ، ٖ ب ، ضٚظ،واَٚ ٘كط تٟطاٖ، آشضً٘، ػ٣ّ تطخٕٝ تؼٟس، ػسْ 7365ف

: ٞا پطؾف تطا٢ پ٥كٟٙاز٢ ٞا٢ پاؾد

خٕٟٛض-7 ضئ٥ؽ ت٥تٛ خٕٟٛض٤ٌٛؿال٢ٚٔاضقاَ ضئ٥ؽ ٘ىطٚٔٝ لٛاْ خٕٟٛضغٙا، ضئ٥ؽ ػثساِٙانط خٕاَ ٟ٘طٚٔهط، ِؼُ خٛاٞط ،

ٚظ٤ط خٕٟٛضٞٙس٘رؿت ضئ٥ؽ ؾٛواض٘ٛ احٕس ا٘سٚ٘ع٢ٚ

تكى٥ُ-2 اظ ان٣ّ ا٣ِّّٕٞسف ت٥ٗ ؾاظٔاٖ ضا٤ح،ا٤ٗ ٞا٢ تٙس٢ تّٛن تٝ ػضٛ وكٛضٞا٢ تؼٟس غطبزٚضاٖػسْ )تّٛن ؾطز خًٙ

قطق( تّٛن تٕٝٞچ٥ٙٗتٛز.ٚ تٛاٖ ٣ٔ اٞساف ؾا٤ط خّٕٝ أٛضاظ زض زذاِت ٚ تداٚظ ػسْ ، ػضٛ وكٛضٞا٢ اضض٣ تٕا٥ٔت حفظ

خًٙ تطٚظ اظ خ٥ٌّٛط٢ ٚ خٟا٣٘ نّح تٝ وٕه ٤ىس٤ٍط، وطز.زاذ٣ّ اقاضٜ

ؾطٔا٤ٝ-3 اضزٌٚاٜ تٝ پ٥ٛؾتٗ زٚضا٣ٞ ٤ه ؾط تط ضا ذٛز ؾْٛ خٟاٖ وكٛضٞا٢ ٤ٚػٜ تٝ ٔرتّف وكٛضٞا٢ وٝ ؾطز خًٙ ػهط زض

تتٛا٘س وٝ ا٣ِّّٕ ت٥ٗ ؾاظٔا٣٘ تكى٥ُ ، ز٤س٘س ٣ٔ قٛض٢ٚ ضٞثط٢ تٝ و٥ٕ٘ٛؿٓ اضزٌٚاٜ ٤ا آٔط٤ىا ضٞثط٢ تٝ غطب زاض٢

تّٛ زض حضٛض تٝ ٔا٤ُ وٝ ضا ٘ثٛز٘سوكٛضٞا٣٤ ظٔاٖ آٖ ضا٤ح ٞا٢ تٙس٢ آٚضز،ن ٓٞ ٌطز ٚ وطزٜ ٤ٛ٘ٗ،ٕ٘ا٤ٙس٣ٌ ا٢ ا٤سٜ

خٙثف اػضا٢ التهاز٢ ٚ ِدؿت٥ى٣ ٞا٢ واؾت٣ ٕٞچ٥ٙٗ ٚ ػضٛ وكٛضٞا٢ فىط٢ ٚ ؾاذتاض٢ ٞا٢ ضؼف أا قس. ٣ٔ ٔحؿٛب

ته زض وٝ عٛض٢ تٝ اؾت زازٜ لطاض ا٣ِّّٕ ت٥ٗ ؾغح زض ٘اظ٣ِ ؾغح زض ضا ٞا آٖ ، تؼٟس چٙساٖػسْ ا٣ِّّٕ ت٥ٗ ٞا٢ ؾاظ٢ ٓ٥ٕ

پطزاظ٘س. ٣ٔ ا٣ِّّٕ ت٥ٗ ٔؿائُ ٔٛضز زض ذٛز ٔٛاضغ ت٥اٖ تٝ نطفاً ذٛز ٞا٢ ٌطزٕٞا٣٤ زض ٚ ٘ساقتٝ خا٤ٍا٣ٞ



درس های تاریخ9فعالیت )چاپ3کتاب انسانی علوم و ادبیات دوازدهم (1397کالس

– تاریخ ارشد کارشناس یعقوبی کمال سید : کننده ناحیهتهیه های قزوین2دبیرستان

گفتگو(1فعالیت و (:112)ص)بحث

( آمریکا و اروپا در نوزدهم قرن در نفت استخراج و کشف دنبال با1854به غربی کشورهای اینپنسیلوانیا(، اهمیت و ارزش به بردن پی

مطالعهماده به اقدام ، سنگ ذغال جای به برتر( سوخت عنوان )به نفت جایگزینی به اقدام بر عالوه ازگسترده، دنیا مختلف نقاط در

منطق در اهمیتجمله بر میالدی، بیستم قرن از خاورمیانه در نفت استخراج و اکتشاف با نمودند. خاورمیانه منطقهاستراتژیکه این

اول جهانی جنگ دو طی کشورها بین انگیز اختالف موارد از یکی شد. نفتیافزوده منابع گرفتن اختیار در دوم یکیو که طوری به بود

د جهانی جنگ در هیتلر اهداف معادالتاز در را هند محوریت زیادی حد تا موضوع این . بود خاورمیانه منطقه نفت های چاه بر تسلط وم

داد. قرار الشعاع تحت المللی بین

مدارک)2فعالیت و شواهد (:116)ص(بررسی

بندهای از برخی در الحاقیاگرچه جملهگلشائیان-گسقرارداد نفتی3بنداز قرارداد از ایران سهم ب و الف )1933قسمت

لذا1312 و ماند باقی خود قوّت به داشت می نگه استعماری همچنان را آن ماهیت که قرارداد اصلی مفاد اما یافت افزایش مقداری ش(

شد. رد ملی شورای مجلس نفت کمیسیون سوی از

مدارک)3فعالیت و شواهد (:201)ص(بررسی

در الملل، بین روابط بر حاکم فضای به آشنایی و الملل بین حقوق به تسلط و حقوق( دکترای درجه مصدق) دکتر عالیه تحصیالت توجه با

با متحد ملل سازمان امنیت شورای آمدهجلسه بدست فرصت از آرامش کردهکمال رااستفاده ایران ملت حق به انتظارات جهت یک از و

مرجعاز ترین عالی عنوان به سازمان مللاین سازمان بر حاکم ناعادالنۀ ساختار از انتقاد به دیگر سوی از و شده یادآور المللی بین

مداخله برای قدرتمند کشورهای دست ابزار امنیت شورای اینکه از و پرداخت امنیت شورای بویژه و کشورهامتحد سایر داخلی امور در

نگرانی ابراز شدت به .کردشود

کالس)ص از خارج (:122کاوش

قیام به مربوط منابع کودتای30برخی و :1342مرداد28تیر

ایران- مسلمان ملت قیام محمود، جا1331تیر30کاشانی، بی ، تا بی خوشه، چاپ رفیعی،، عالمه کتابخانه در واقع

غالمرضا- کودتاینجاتی، و ایران نفت صنعت شدن ملی جنبش تهران1332مرداد28، انتشار،، سهامی شرکت در1364، واقع

قزوین رفیعی عالمه کتابخانه

کودتا- و دولت مصدق اهلل، عزت ،سحابی، نو طرح تهران، قزوین1380، رفیعی عالمه کتابخانه در واقع



نسل- آگاهی برای احمد، ، مقدم اهلل ایرانمهر،خلیل تهران، قزوین1379جوان، خمینی امام و رفیعی عالمه کتابخانه در موجود

ایران: نفت صنعت ملی نهضت برانگیزدر اختالف عوامل از برخی

مصدق-1 دکتر قانونی دولت علیه المللی بین اجماع ایجاد برای انگلیس دولت های تالش

بدامن)-2 شبکه عناصر مخرب تفBedamnنقش ایجاد در کاشانی( اهلل آیت و مصدق دکتر نهضت رهبران بین رقه

فراوا-3 مبالغی صرف در دربار بخصوص و شاه نقش تضعیفایفای جهت در نیروها بسیج برای مصدقن دکتر جایگاه بیشتر چه هر

کشور قانونی وزیر نخست عنوان به

برو-4 زمینه که کاشانی اهلل آیت و مصدق دکتر اطرافیان از برخی کفایتی نمودبی فراهم را بیشتر هرچه شکاف .ندز

مذهبی-5 و ملی نیروهای بین بیشتر هرچه بدبینی جو به زدن دامن جهت به وابسته مطبوعات نقش

جهت-6 به عمومی وحشت و رُعب فضای ایجاد در مخ( بی جعفری)شعبان شعبان و رضایی طیّب رهبری به اُباش و اراذل نقش

د کارآمدی از مردمی نیروهای مصدقدلسردی دکتر ولت

7-...

قضاوت)4فعالیت و (:221()صتحلیل

و نگران شدت به ایران نفت صنعت شدن ملی خصوص در آمریکا و انگلیس کشور دو رسد می نظر آنبه عواقب میاز خطر احساس

خارج ها آن دست از ایران نفت کنترل که جهت آن از فقط نه ،کردند، شدند می محروم حیاتی منبع این از احیاناً نهضتبلکهو ازاین

غربی نفتی های شرکت و کشورها دست از را نفت بازار جهانی کنترل دیگر سوی از و شده کشورها سایر برای الگویی توانست می سو یک

کودتای طرح اجرای در جهانی قدرت دو همسویی لذا سازد. دو28خارج سرنگونی و قابلمرداد منظر این از مصدق دکتر قانونی لت

است. توجه
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گفتگو(1فعالیت و (:125ص))بحث

ورود دنبال قوبه نشدن پیاده در روحانیون دار دامنه اعتراضات و یکسو از حکومت مورد در جدید های مقدساسالمااندیشه شرع نین

وابستگیح  همچنین دیگر، سوی از جامعه بیگاندر به قاجار ازکّام موجی شد، اقتصادی و سیاسی امتیازات انواع اعطای به منجر که گان

د استبداد علیه عمومی ک اعتراضات و نیروها همبستگی اثر در آورد. پدید را خارجی استعمار و مذهبیاخلی و سیاسی انقالب،نشگران

انحراف اما شد دمکراسی به ایرانیان رسیدن در جامعه امیدواری باعث مشروطه سازکار برقراری اگرچه پیروزیرسید. به مشروطه

اخ و آن در بیگانگان نفوذ و اولیه های آرمان از داخلیمشروطه جنگ،تالفات دو در درگیری گذاشت. ناکام را شده انجام تالشهای

دوم و سرخ،جهانیاول را کروایرانیان جامعهد.رده در امیدواری ایجاد رضاخانضمن کارآمدن سوی،روی به خیزشمجدد باعث

به پهلوی حکومت اعتنایی بی و مدنیقدرتمند نهادهای نبود اما شد. توسعه و بهپیشرفت توسعهویژه سیاسی روحانیون،بعد روشنفکران،

ایران اسالمی انقالب نمود. ایران سیاسی آینده نگران را مرجع های گروه سایر دورۀو در ایران اقتصادی نسبیاوضاع بهبود رغم به ،

، دوم واکنشپهلوی نوعی واقع استقاللبهمنفیدر نبود ، داخل در مدنی و سیاسی های آزادی ونبود الملل بین روابط عرصه در واقعی

ب تالش برای را اجتماعی و سیاسی نیروهای دیگر بار که بود حکومتی های دستگاه در منظورفساد انداخت.ه تکاپو به معادالت این تغییر

پهلو حکومت سقوط با و یافت تبلور انقالب رهبر عنوان به آیتاهللخمینی شیعۀ مرجعیت محور حول همگرایی تأسیسجمهوریویاین

شد. منجر اسالمی

مدارک)2فعالیت و شواهد (:251)ص(بررسی

کِ(1پاسخ اف ازنِجان آمریکا رئیسجمهور پنجمین سیو اند،دی، بوده رو میانه عناصری همواره که دموکرات بودحزب درمعتقد

دیکتاتور و فاسد حکومتهای گرفتار که سلطه تحت اصالحاتضروریهستندکشورهای برخی ناکارآمدیاستانجام معنای به این و .

خش سرکوبروشهای ماشین ناکارآمدی جمله از و نظامی کشورهایو این در دیگر که نداشت.بود کارایی

وکندی(2پاسخ دانسته راهبردی( تغییرات نه و ( سیاسی تاکتیکهای تغییر در را متحده ایاالت حداکثری منافع تأمین راه درستی دربه

باشد داشته را همسوییالزم او با خواست کنگره از راه ایناین مشروعیت بحران توانست می یکسو از اصالحات این رسد می نظر به .

مرتف حدودی تا را آمریکاحکومتها نوظهور استعمار دیده آسیب چهره ترمیم ضمن دیگر سوی از و سازد کشور،ع این مدت دراز منافع

کند. تضمین را

(:122)ص3فعالیت

گانۀ شش هاییهمچوناصول برنامه بود. ایران در آن سازی پیاده دنبال به پهلویدوم که بود مترقی های برنامه جمله از انقالبسفید

ز بیسوادیواگذاری کردن کن ریشه کارگران، به ها کارخانه واگذاریسهام کشاورزان، به نمیمین یک هیچ ... و ها جنگل ملیکرن ،

منجر چشمگیری عملی نتایج به و شده مشکالت و کاستیها برخی دچار عمل در ها برنامه این از هریک اگرچه شود. تلقی منفی توانست



آیتاهللخمینی،نشد مخالفت حکومتاما وابستگی نبود. ها برنامه این اصل به روشنفکران جمله از سیاسی کنشگران از برخی حتی و

نوعی به که سفید انقالب چهارچوب در متعدد های پروژه در گذاری سرمایه نظر از چه و ریزی برنامه نظر از چه متحده ایاالت به پهلوی

و نمود می تداعی را نوینی آمریکاییبرعالوهروابطاستعماری مستشاران روزافزون حضور و درازنفوذ منافع تأمین چهارچوب در که

بود، آمریکا زیانمدت فرهنگی آثار ویژه به توانست باشدمی داشته دنبال به نیز را .باری

دهیم)4فعالیت پاسخ و کنیم (:221()صفکر

زَ به که مسلحانه های گروه دربرخی را سیاسی مبارزات خود مسلحانهعم مبارزات فاز وارد دانستند، نمی کارساز پهلوی حکومت برابر

مقطعی موفقیتهای منصور، حسنعلی ترور همچون موارد برخی در اگرچه است. راه همین مؤثر مبارزۀ راه تنها کردند می فکر و شدند

گرو این ساختاری و تشکیالتی تئوریک، ضعف یکسو از اما شد ها گروه این نصیب لحاظنیز به ها گروه این ناتوانی دیگر سوی از و ها ه

حد در را ها گروه این اقدامات پهلوی، حکومت اطالعاتیدستگاه بویژه و انتظامی نظامی، قدرت برابر در سازماندهی و لجستیکی

شد. ها آن ناکامی باعث و داد تقلیل پهلوی رژیم علیه کور اقداماتی

:131)ص5فعالیت )

به توجه ابا جان حاینکه از دو هر کارتر جیمی و کِنِدی بودندف دموکرات در،زب رسد می نظر آمیز»به خشنونت روشهای ناکارآمدی

سیاسی مخالفان با برخورد کمکهای«در برخی به معتقد کِنِدی اگرچه داشتند. نظر اتفاق آمریکا به وابسته و سلطه تحت کشورهای در

مع مشکالت رفع برای بلنداقتصادی نفوذ و حضور تثبیت به نهایت در که بود آرامش و ثبات تأمین منظور به کشورها این در فقر و یشی

شعار با کارتر اما شود منجر آمریکا سیاسی»مدت باز بشر»و«فضای برقراری«حقوق سیاسیو اصالحات برخی ایجاد با اما را هدف همان

نمود می مدنیدنبال سیاسیو های .برخیآزادی
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کالس از خارج (:381ص)()کاوش

مورد عنوانچند :به پیشنهادی های پاسخ

و-1 دینی نظام اساس بر اسالمی جمهوری اساسی قانون آنکه حال بود شده تدوین سلطنتی نظام اساس بر مشروطه اساسی قانون

است. شده تدوین جمهوری و مذهبی اعتقادی،

مشروطه-2 اساسی قانون و،طبق بوده موروثی ذکورپادشاهیحکومت فرزند به شاه از نسل به حالینسل در رسید. می او ارشد

بایست می و نبوده موروثی رهبری مقام یعنی کشور مقام باالترین ، موارد این حذف ضمن اسالمی جمهوری اساسی قانون در که

شوند( می انتخاب مردم مستقیم رأی توسط خبرگان)که مجلس توسط و الشرایط جامع فقهای میان شود.ااز نتخاب

مشروط-3 اساسی قانون ،طبق مشروطه نظام قالب در کشور اداره ، پارلمانی»ه صورت مسئولیت«به با دولت هیأت ازطریق و

کشور اداره اسالمی، جمهوری اساسی قانون طبق که حالی در . شد می اعمال وزیر نخست ریاستی»مستقیم صورت از«به

رسمی مقام دومین عنوان جمهوری)به ریاست مقام مستقیم انتخاب وطریق مجلس ، رهبر برابر در که گردد می اعمال کشور(

بود. خواهد پاسخگو مردم
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(:481)ص1فعالیت

دول(1 هایناخشنودی سازگارت ها آن درازمدت و مدت کوتاه منافع با که ایران در اسالمی انقالب بروز از آمریکا ویژه به و غربی

شدننبود. برچیده به امیدواری ایران.و از اسالمی جمهوری نظام

غیرقانونیادعای(2 ادعاهایهای ادامۀ در عراق)که وسردمداران شداَتاریخی می مطرح عثمانی امپراتوری بررضی مبنی )

اَ بر خوزستانروَمالکیت کل و رود عَند مردم از حمایت بهانه به خوزستانرَو ب

آزاد(3 منظور به ایران قراردادن فشار تحت به آمریکا برایسازیامیدواری عراق به سبز چراغ طریق از آمریکایی های گروگان

ایران به احمله بر سیاسی و المللی بین فشارهای تحمیل بر عالوه یران.،

غربی(4 کشورهای حمایت و عربی های دولت کامل پشتیبانی با اسالمی انقالب کردن ساقط به حسین صدام حداقلامیدواری یا و

عراق به ایران خاک از مهمی های بخش کردن ضمیمه

هایامیداری(5 آنانبیرَعَدولت کشورهای به ایران اسالمی انقالب های اندیشه صدور از جلوگیری به

تحلیل)2فعالیت و (:491)ص(ارزیابی

فرماندهی به مسلمان اعراب ساز سرنوشت پیروزی به توجه وقّاص»با ابی در«سعدبن ساسانیان ارتش قادسیه»بر )جنگ که15سال« ق(

برگزیدن با حسین صدام شد، ساسانیان پایتخت تیسفون سقوط به جلوه«سردارقادسیه»ناممنجر اعراب قهرمان را خواستارخود و داده

سازد. زنده را عَجَم بر عَرب پیروزی خاطره ایران فتح با دیگر یکبار تا شد خود از عربی های دولت جانبه همه حمایت

مدارک)3فعالیت و شواهد (:051)ص(بررسی

ایرا در اسالمی انقالب بروز از المللی بین مجامع عرصه در مؤثرجهان و بزرگ های قدرت ناخشنودی پی قطعدر دنبال به همچنین و ن

در آمریکا( جاسوسی )النه آمریکا سفارت تسخیر دلیل به که آمریکا و ایران تیرگی1358آبان13روابط موجب بخصوص و خورد رقم

شهریور در عراق و ایران بین جنگ وآغاز تنش بروز با ها قدرت این ، گردید غربی کشورهای با ایران به1359روابط خوشی روی ،

فراخواندند. جنگ ادامه از پرهیز به را کشور دو تنها و کرده خودداری ایران به عراق آشکار تجاوز کردن محکوم از و نداده نشان ایران

سال در کویت به عراق تجاوز و1369هنگام محکوم را کویت به عراق حمله فوراً ملل سازمان امنیت شورای در ها قدرت همین اما ،

ن خروج المللیخواستار بین ائتالف یک کمک با آمریکا المللی بین هشدارهای به عراق توجهی بی با و شدند. کویت از کشور آن یروهای

افتادن خطر به سو یک از راند. بیرون کویت از را کشور آن نیروهای و شد( مشهور فارس خلیج اول جنگ به )که شده عراق با جنگ وارد

د سوی از و خاورمیانه نفت ازجریان بودند او کنار در عراق جنگ پایان از قبل تا که غربی اربابان برابر در حسین صدام نافرمانی یگر

ناکارآمدی دیگر بار ، کشورها سایر به ها دولت تجاور برابر در دوگانه سیاست این تردید بی بود. عراق برابر در عمل شدت عوامل جمله

ساز امنیت شورای خصوص به المللی بین گذاشت.مجامع نمایش به را جنگ بروز از جلوگیری و جهانی صلح حفظ در را متحد ملل مان


