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  2 جهان و ایران تاریخ ساالنه درس طرح                             

 هصفح عنوان درس جلسه هفته ماه

 

 مهر

 2 اروپا در قرن جدید و علمی تحوالت مذهبی و فکری اول 1 اول

 11تحوالت سیاسی اروپا در قرون جدید)سده های  دوم 2 دوم

 م(11و 

11 

اروپا در قرون جدید)سده تحوالت سیاسی آمریکاو  سوم 3 سوم

 م(11های

21 

 22 مسلمان های آخرین امپراطوری چهارم 4 چهارم

 

 آبان

 40 نوزدهم قرن اروپا و آمریکا در پنجم 5 اول

: نبرد علیه  نوزدهمقا و آمریکای التین در قرن ریاف ششم 1 دوم

 استعمار

51 

 11 ارا در قرن نوزدهم: مقاومت در برابر استعمآسی هفتم 1 سوم

 12 جنگ جهانی اول و جهان در میان دو جنگ و نهم هشتم 1 چهارم

 

 آذر

 15 دوم جهانی جنگ دهم 2 اول

 21 سرد جنگ عصر یازدهم 10 دوم

 102 صفویه عصر ایران دوازدهم 11 سوم

 113 زندیه حکومت پایان تا صفویه سقوط از ایران سیزدهم 12 چهارم

 

 دی

  1نات ترم یرگزاری امتحا  13 اول

  برگزاری امتحانت ترم  14 دوم
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 120 قاجار عصر در ایران اداری و سیاسی اوضاع چهاردهم 15 سوم

 131 قاجار دوره در ایران خارجی روابط پانزدهم 11 چهارم

 

 بهمن

 دوره ایران فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، اوضاع شانزدهم 11 اول

 قاجار

141 

 151 مشروطه انقالب های زمینه هفدهم 11 دوم

 114 ایران مشروطیت انقالب هجدهم 12 سوم

 111 ایران در انگلستان و های روسیه دخالت نوزدهم 20 چهارم

 

 اسفند

 111 ایران در دوران سلطنت رضا شاه بیستم 21 اول

 125 مرداد 21 کودتای تا متفقین اشغال از از ایران اوضاع ویکم بیست 22 دوم

 204 خمینی امام رهبری به اسالمی نهضت دوم و تبیس 23 سوم

 اسالمی انقالب و پهلوی رژیم علیه مبارزه تداوم سوم بیست 24 چهارم

 ایران

212 

 

 فروردین

  تعطیالت رسمی عید نوروز   اول

  تعطیالت رسمی عید نوروز   دوم

 و بیست 25 سوم

 چهارم

 220 انقالب اسالمی ایران

 و بیست 21 چهارم

 نجمپ

 230 اسالمی جمهوری دوره در ایران

 232 هشت سال دفاع مقدسبیست و  21 اول 
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اردیبهش

 ت

 ششم

  23و24و 25و 21آزمون کتبی از دروس   21 دوم

  رفع اشکال  22 سوم

    چهارم

 

 

 


