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تاريخ معلم انسان هاست.

ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ



نشانــــــــه های اختصــــــــاری

ميالديم
پيش از ميالدق.م 

هجري قمريق
هجري شمسيش
درگذشتد
حكومتح

این کتاب بر جست وجوگری و انجام فعالیت های پژوهشی برای 
فهم زمینه ها، علل، عوامل، آثار و پیامدهای رویدادها و تحوالت 
تاریخی توجه و تأکید ویژه دارد و به خاطر سپردن جزئیات و 
سطر به سطر مطالب کتاب را روا نمی دارد. بنابراین، به دبیران 
محترم درس تاریخ و طراحان سؤاالت کنکور توصیه می شود که 
در ارزشیابی به این نکتۀ مهم توجه کرده و آزمون هایی متناسب 

با اهداف و انتظارات عملکردی درس های کتاب طراحی کنند.

کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه 
استفاده از این کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، 
ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و 
نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401تغییر نخواهد کرد.

این کتاب بر اساس نظرات واصله از مراکز علمی معتبر و دبیران مجّرب 
برای سال تحصیلی 1400  ـ 1399 مورد بازبینی و اصالح جزئی قرار گرفت.



فهــرســت

درس 1ـ تاریخ نگاري و منابع دورة معاصر ........................................................................ 2
16 ................................................................... درس 2ـ ایران و جهان در آستانۀ دورة معاصر 
32 ................................ درس 3ـ سیاست و حکومت در عصر قاجار )از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه(
47 ...................................................... درس 4ـ اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار
61 ................................................................................. درس 5ـ نهضت مشروطۀ ایران 

درس 6ـ جنگ جهاني اول و ایران............................................................................... 78
درس 7ـ ایران در دورة حکومت رضاشاه ........................................................................ 92
99 .................................................................. درس 8ـ جنگ جهاني دوم و جهاِن پس از آن 
114 ................................................................... درس 9ـ نهضت ملي شدن صنعت نفت ایران 
127 ........................................................................................ درس 10ـ انقالب اسالمي 
139 ............................................................... درس 11ـ استقرار و تثبیت نظام جمهوري اسالمي
150 ........................................................................ درس 12ـ جنگ تحمیلي و دفاع مقدس 

163 .................................................................................................... منابع و مآخذ 



قرارداد نفتی
1312 ش /1933 م

1261 ش/1300 ق/1882 م 1310 ش/1350 ق/1931 م 1358 ش/1400  ق/1979 م

پهلوی قاجارجمهوری اسالمی

شاه
ن 

دی
رال

ظف
م

شاه
ی 

دعل
حم

م

معاهدۀ پاریس
1273 ق /1857 م

معاهدۀ آخال 
 1260 ش / 1299 ق /1881م

قرارداد 1919 م

قیام تنباکو 
1308 ق /1891 م

کودتای 1299 ش
1921 م

تصویب قانون
 ملی شدن نفت
1329 ش 

کودتای 28 مرداد
 1332 ش

اعتراض به تصویب نامه انجمن های 
ایالتی و والیتی 1341ش

قیام 15 خرداد 1342 ش

تبعید  و  کاپیتوالسیون  به  اعتراض 
امام خمینی 1343ش

اشغال ایران
توسط متفقین

1320 ش /1941 م

امضای فرمان مشروطه

به توپ بستن مجلس

فتح تهران

1285 ش /1324 ق

1287 ش 

1288 ش 

عصر جنــــگ سرد

احمد شاه     ناصـــــرالدین  شــــــاه رضا شاه محمدرضا شاه

اع
دف

ن 
ورا

د
س

قد
 م

ش
13

57
ی 

الم
 اس

ب
قال

ی ان
وز

یر
پ

ش
13

68
ی 

نه ا
خام

هلل 
ت ا

 آی
ری

رهب
از 

 آغ
ی و

مین
م خ

اما
ت 

حل
ر

همه پرسی تعیین نظام 
جمهوری اسالمی

1358ش

جنگ جهانی اول
1918-1914 م

جنگ جهانی دوم
1945-1939 م

قرارداد رویتر
 1250 ش / 1293 ق /1879م

معاهده گلد اسمیت 
1289 ق / 1872 م

قرارداد رژی، امتیاز توتون و تنباکو 
 1268 ش / 1307 ق /1890م

قرارداد دارسی یا امتیاز نفت جنوب 
 1280 ش / 1319 ق /1901م

امتیاز بانک شاهنشاهی به انگلیس 
 1267 ش / 1306 ق /1889م



آغاز انقالب فرانسه با 
حمله به زندان باستیل

1067 ش/1100 ق/1688 م 1116 ش/1150  ق/1737 م 1164 ش/1200 ق/1785 م 1213  ش/1250  ق/1834  م

عصر ناپلئون
1814-1804 م

آغاز جنگ های استقالل آمریکا
1775 م

1789 م
انقالب باشکوه انگلستان

1688 م

افشـــــــار

تنادرشاه
تر

ن ف
ورا

د

ان
د خ

حم
ا م

صــــــفویآق

قتل گریبایدوف سفیر روسیه در تهران
1244 ق / 1828 م

صنعتـــــــــــــی انقـــــالب 

کریم خان
زنــــــــــــــد محمـد شاه     فتحعــلی  شاه

دورۀ اول جنگ های
ایران و روسیه

1813-1803 م
1228 - 1218 ق

دوره دوم جنگ های ایران و روسیه

1828-1826 م
1243- 1241 ق

عهدنامه ترکمانچای 1828 م

عهدنامه گلستان 1813 م



8

سخنــی با دانــش آمــوزان عزيــز
1ــ دانش آموز گرامی شناخت جهان و کشوری که در آن زندگی می کنید به شما کمک خواهد کرد 
که شرایط و آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنید. علم تاریخ یكی از ابزارهای مناسب برای 
رسیدن به چنین شناختی است که از طریق تجزیه، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحوالت تاریخی حاصل 

می شود. 
2ــ محتوا و مطالب کتاب تاریخ 3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. آثار و پیامد 
تحوالت و نیز شخصیت های تاریخی این دوره به مراتب بیش از سایر دوره ها بر زندگی فردی و جمعی 
شما تأثیرگذارند؛ بنابراین، مطالعه و کاوش در تاریخ معاصر از اهمیت و جذابیت  خاصی برخوردار 
ـ نظامی و روابط علمی و فرهنگی ایران  است. بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر مانند مواجهۀ سیاسیـ 

با کشورهای غربی، انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، موضوعی زنده و مسئلۀ روز زندگی شماست.
3ــ منابع و مآخذ مطالعه در تاریخ معاصر به مراتب از سایر دوره ها، متنوع تر و در دسترس پذیرتر است 
و این امكان برای شما وجود دارد که به راحتی دربارۀ موضوع  مورد عالقۀ خویش در تاریخ معاصر 

کاوش کنید.
4ــ در دورۀ معاصر پیوندها و ارتباطات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، ملت ها و 
دولت ها به مراتب بیشتر از گذشته است و برای فهم تحوالت کشور خود ناگزیر خواهید بود که 

رویدادهای تاریخ جهان را نیز تا حدودی بشناسید.
٥ ــ دانش آموز عزیز، هدف درس و کتاب تاریخ، محدود و منحصر به انتقال و به خاطر سپردن برخی 
اطالعات مربوط به گذشته نیست، بلكه هدف تقویت عالقه به علم تاریخ، ارتقای مهارت های کاوشگری 
علمی، فراهم آوردن فرصت هایی برای مطالعه، بررسی علل، آثار و نتایج برخی رویدادها، ارزیابی نقش و 

تأثیر شخصیت های بزرگ تاریخی و همچنین عبرت آموزی و شناخت دشمن است.
6 ــ نقشه های تاریخی، نمودارها، جدول ها و مطالبی که با عنوان »  بررسی شواهد و مدارک« و »   بیشتر 
بدانیم« آمده است، ارزش و اهمیتی همچون سایر بخش های کتاب دارد و نادیده گرفتن آنها، یادگیری 
مباحث دیگر را با مشكل مواجه می سازد. هر چند در آزمون های مستمر و پایانی و کنكور، از محفوظات 
این قسمت ها نبايد پرسشی طرح شود، اما دبیر می تواند با ارائۀ نقشه های تاریخی و یا متن شواهد و 

مدارک در آزمون ها، پرسش های استنباطی و تحلیلی دربارۀ آنها طرح نماید.
7ــ دانش آموزان گرامی، گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی 
آمادۀ دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر 

ارسال فرمایید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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سخنی با دبیران ارجمند
ایران و جهان معاصر، ویژۀ  با عنوان  تاریخ3  تألیف کتاب  خداوند را سپاس می گوییم که توفیق 
دانش آموزان رشتۀ ادبیات و علوم انسانی در پایۀ دوازدهم را به گروه مؤلفان عطا کرد. همچنین از 
تمامی همكاران بزرگواری که در طرح اعتبارسنجی این کتاب مشارکت کردند، صمیمانه قدردانی 

می کنیم. پیش از ورود به متن کتاب، توجه دبیران گرامی را به چند نكته جلب می نماییم.
1ــ کتاب تاریخ3، در چارچوب رویكرد و اهداف اسناد تحولی )سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی 
ملی( و در ادامۀ کتاب تاریخ2 طراحی و تألیف شده است. رویكرد برنامه و کتاب درسی تاریخ، تأکید بر 
توسعۀ مهارت های سواد تاریخی، تحكیم هویت فردی، محلی، ملی و جهانی دانش آموزان و کمک به 

ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان به مثابه شهروندانی خوب است.
2ــ محتوا و مطالب کتاب تاریخ3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. با توجه به تأثیر 
فزایندۀ حوادث جهانی بر رویدادها و تحوالت ایران در دوران معاصر، مطالب تاریخ جهان و ایران به 
شكل درهم تنیده و بدون بخش بندی تدوین و ساماندهی شده است. این درهم تنیدگی به دانش آموزان 

کمک می کند که تأثیر متقابل رویدادهای خارجی و اتفاقات داخلی را راحت تر و بهتر درک کنند.
3ــ در این کتاب نیز همچون کتاب های تاریخ1 و تاریخ2، تجزیه و تحلیل و فهم زمینه ها، علل، آثار و 
پیامدهای رویدادها و تحوالت تاریخی مورد توجه و تأکید است و به هیچ وجه انباشت ذهنی و به خاطر 
سپردن جزئیات توصیه نمی شود. بنابراین، دبیران محترم و به خصوص طراحان آزمون نهایی حتماً در 

فرایند ارزشیابی مستمر و پایانی به این نكتۀ مهم و اساسی توجه داشته باشند.
4ــ رویكرد آموزشی برنامه و کتاب درسی تاریخ ناظر به روش های تدریس مشارکتی و تعاملی و 
تقویت روحیۀ کنجكاوی و کاوشگری دانش آموزان است. به همین منظور فعالیت های گوناگونی در 
البه الی مباحث و مطالب درس ها طراحی شده تا آنان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری درگیر کند 
و موقعیت هایی برای تفكر و گفت وگوی علمی در کالس فراهم آورد. این فعالیت ها را به عنوان بخش 
اصلی فرایند تدریس در نظر بگیرید و انجام آن را به خارج از کالس موکول نكنید. پیشنهاد می شود 
به  منظور تشویق دانش آموزان برای مشارکت فعال در اجرای فعالیت ها، قسمتی از نمرۀ ارزشیابی 

مستمر را به انجام این نوع تكالیف اختصاص دهید و در آغاز سال تحصیلی به اطالع آنان برسانید.
٥ ــ از نمودار خط زمان و نقشه های تاریخی که ابزاری سودمند در آموزش تاریخ محسوب می شوند و 
تأثیر بسزایی در یادگیری درس تاریخ دارند، استفاده کنید. البته مطلقاً دانش آموزان را تشویق و یا وادار 

به حفظ کردن محتوای نقشه و نمودار ننمایید.
6 ــ موزه ها و آرشیوهای اسناد محیطی برای آموزش تاریخ معاصر بسیار مناسب و مؤثر هستند؛ بازدید 

فراگیران از آنها، موقعیت های یادگیری مطلوبی ایجاد خواهد کرد.
7ــ با توجه به اینكه شاهدان و دست اندر کاران برخی از رویدادهای تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی 



شدن نفت، کودتای 28 مرداد، قیام 1٥ خرداد، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و… در قید حیات و در 
دسترس هستند، می توانید از ظرفیت های تاریخ شفاهی به منظور تقویت مهارت های سواد تاریخی و 

توسعۀ فرایند کاوشگری دانش آموزان بهره گیری نمایید.
8 ــ همكاران ارجمند، بار دیگر تأکید می کنیم که هدف برنامۀ درسی تاریخ این نیست که دانش آموزان 
فقط مجموعه ای از گزاره های علمی را که در کتاب درسی قید شده است، به شكلی مستقل و مجزا 
از هم به ذهن بسپارند، بلكه مقصود آن است که فراگیران به تناسب ظرفیت های فردی خویش با 
مطالعۀ کتاب درسی، جست وجو، بررسی شواهد و مدارک، همفكری و کار گروهی، علل و نتایج برخی 

رویدادهای مهم تاریخی و فراز و فرود سلسله های حكومتی و تمدن ها را تحلیل و درک کنند.
9ــ گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی همواره پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما دربارۀ برنامه و 

کتاب درسی تاریخ هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال فرمایید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری


