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 «تِ ًام خذا  »  

 

ی  جْت تعییي درجِ ( ی ضطن پایِ) تحلیل هحتَای کتاب هطالعات اجتواعی 

 ((  فلص )) ادُ از رٍشسادگی هطالة تا استف

 

   13 ی صفحِ ( تصوین گیری چیست؟ )درس سَّم  5 لقسوت اٍّ

    ٌزاسیٓ. خاب ٔی وٙیٓ ٚ ٔٛاسدی سا وٙاس ٔیٔٛاسدی سا ا٘ت اص تیٗ دٚ یا چٙذ چیض، ٌیشیٓ، ٚلتی ٔا تصٕیٓ ٔی        

  اص یىدی  ٚ سٚیدذ  ٔی داسد، وٙٙذٜ سشٌشْ فىشی ٞای ی تاص وٝ فشٚضٍاٞی یا وتاتفشٚضی یه تٝ ٚلتی ٔثاَ تشای        

ٝ  طٛس ٕٞاٖ أّا .ایذ وشدٜ ٌیشیٓ یتصٕ تٍٛییٓ تٟتش یا ایذ وشدٜ ا٘تخاب سا چیضی خشیذ، ٔی سا آٟ٘ا ٝ  لدث ا  ود  ضدذ،  ٌفتد

 ٚ داسد ٚخدٛد  ٔتعذدی ٚ ٞای ٔختّفٜ  سا آٖ دس وٝ آیذ ٔی پیص ٞایی تٔٛلعیّ ٌاٞی ٚ سادٜ ٘یستٙذ تصٕیٕات ی ٕٞٝ

 .است ٞا ٔطىُٖ  آ اص یىی ا٘تخاب

ٝ  داسد؟ ٚخدٛد  ٞدایی ُ حٜ اس چٝ ٞا ٔٛلعیّت اص ایٗ یه ٞش دس تٍٛییذ ٚ وٙیذ تٛخّٝ صیش ٞای ٔٛلعیّت تٝ          چٙدذ  تد

 .وٙیذ ٌٛ ٚ ٌفت وشد؟ ٌیشی تصٕیٓ یا ا٘تخاب تٛاٖ سٚش ٔی

 ضٕا اص ٚ تثشد پضضه پیص تاٖ سا وٛچه خٛاٞش خٛاٞذ ٔی ٞٓ ٔادستاٖٚ  داسیذ أتحاٖ فشدا وٙیذ فشض 5 1 تهَقعیّ

 .وٙیذ وٕه اٚ تٝ ٚ تشٚیذ خٛاٞذ ٕٞشاٞص ٔی

 .داس٘ذ آثاسی ٚ ٘تایح ٌیشیٓ، یٔ ٔا وٝ تصٕیٕاتی یٝ ٕٞ

 جولِ 511   تعذاد جوالت                                         352ّا 5  تعذاد سیالب

 111÷    11;    35/1طَل هتَسّط جوالت 5                352÷    111 ; 52/3طَل هتَسّط کلوات 5  
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  15 صفحِ ( ِی صفَیّ گسترش ٌّر ٍ هعواری در دٍرُ )دٍازدّن  درس 5 مقسوت دٍّ

ٖ  تدا  ٞدا ٖ  آ. وٙٙدذ  سدشوٛب  داخُ وطدٛس  دس سا خٛد ٔخاِفاٖ تٛا٘ستٙذ صفٛیاٖ          ٔا٘ٙدذ  لذستٕٙدذ خدٛد   دضدٕٙا

ٝ  ٞدایی  یشٚصپی ٚ ٘یض خٍٙیذ٘ذ ضشق دس اصتىاٖ ٚ غشب دس ٞا عثٕا٘ی ٗ . آٚسد٘دذ  دسدت  تد  حىدٛٔتی  ٞدا ٖ  تشتیدة آ  تدذی

 .آٚسد٘ذ ٚخٛد تٝ یىپاسچٝ ٚ لذستٕٙذ

 ٚ اتشیطٓ ٖ،آٖ صٔا دس ایشاٖ ٟٔٓ صادساتی الٞایوا د،شو پیذا سٚ٘ك صیادی ستذ ٚ داد ٚ تداست صفٛیّٝ یٜ دٚس دس        

ٝ  وطدتی  تدا  دسیدا  ساٜ ٞدٓ اص  ٚ ٞاٖ واسٚا تا خطىی ساٜ اص ٞٓ وٝ تٛد خطىثاس لیٕتی ٚ ٞای سًٙ ٚ صستفت ٞای پاسچٝ  تد

   .آٔذ ٔی دست تٝ خٛتی دسآٔذ ٚ ثشٚت تداست، ایٗ اص. ضذ ٔی فشستادٜ دیٍش سٞایوطٛ

 ساختٗ تشای ٞاٖ  آ. وشد٘ذ ٔی حٕایت دا٘طٕٙذاٖ ٚ صٙعتٍشاٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ اص عثّاس ضاٜ ٚیژٜ تٝ صفٛی حاوٕاٖ        

 سا صیدادی  ٞای صٔیٗ ٞاٖ  آ. تٛد٘ذ ثشٚتٕٙذ ضاٞاٖ سایش ٔا٘ٙذ صفٛی وشد٘ذ ضاٞاٖ یٔ خشج صیادی پَٛ تٙاٞای تاضىٜٛ

 .تٛد٘ذ خٛد دسآٚسدٜ ضخصی ّٔه تٝ وطٛس دس

 جولِ 13جوالت 5 تعذاد                                            322 ّا 5 تعذاد سیالب

 111÷    13;    22/3طَل هتَسّط جوالت 5                223÷    111 ; 22/3طَل هتَسّط کلوات 5  

 

 113ی صفحِ ( ی هردم ایراى تا استعوار هثارزُ )ثیست ٍ دٍّم درس 5 مقسوت سَّ

ٖ  دس ٘فٛر سش تش لذستٕٙذ ٞای دِٚت. تٛد استعٕاسٌشاٖ تٛخّٝ ٔٛسد ایشاٖ وطٛس وٝ تشدیذ پی ٌزضتٝ دسس دس          ایدشا

ْ  أّا داد٘ذ، ٔی ٘فٛر ٚ دخاِت ی اخاصٜ تیٍاٍ٘اٖ تٝ ایشاٖ دس ٘االیك ٞای حىٛٔت اٌشچٝ. وشد٘ذ یٔ یىذیٍش سلاتت تا  ٔدشد

 ٚ تشخاسدتٙذ  فدذاواسی  ٚ تدضسي  ٞدای  ا٘ساٖ ٔا وطٛس ی ٔٙطمٝ ٞش اص. وشد٘ذ ٔی ٔثاسصٜ استعٕاسٌشاٖ ٕٞٛاسٜ تا ٔا وطٛس

ُ  سا صیادی س٘ح ساٜ ایٗ دس ٚ وشد٘ذ ت ش وطٛس اص تیٍاٍ٘اٖ دست وشدٖ وٛتاٜ تشای ٖ  اص حتّدی . وشد٘دذ  تحّٕد  خدٛد  خدا

 .ٌزضتٙذ

ٖ  ضشح صیاد ٚ تضسي ٞای تیضخص ایٗ تعذاد ٔثاسصٜ وشد٘ذ؟ تا استعٕاسٌشاٖ وسا٘ی چٝ         ُ  واسٞایطدا سدت.  ا ٔفصّد

 .ٌٛیٓ ٔی تشایت ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٗ چٙذ

 ٚصیش ت٘خس صذساعظٓ یا اٚ. آٔذ د٘یا تٝ اسان دس سٚستایی دس أیشوثیش تٝ ٔطٟٛس فشاٞا٘ی خاٖ تمیٔیشصا أیشوثیش،        

 .وٙذ تثذیُ آتاد ٔستمُ ٚ وطٛسی تٝ سا ایشاٖ داضت آسصٚ سسیذ، ٔماْ ایٗ تٝ ٚلتی أیشوثیش. تٛد ضاٜٗ ٘اصشاِذّی
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 جولِ 33جوالت 5 تعذاد                                            113 ّا 5 تعذاد سیالب

 111÷    33;    55/5طَل هتَسّط جوالت 5                113÷    111 ; 11/3طَل هتَسّط کلوات 5  

 

 11/3+  22/3+  52/3;  51/2÷  2 ; 5/3هیاًگیي طَل هتَسّط کلوات سِ هتي 5   

 55/5+  22/3+  35/1;   13/14÷  2;  22/1  هیاًگیي طَل هتَسّط جوالت سِ هتي 5 

 5/3×    351/1  ;  5115/3   طَل هتَسّط کلوات سِ هتيضریة هیاًگیي 

 22/1×    115/1  ;  515/1 هیاًگیي طَل هتَسّط جوالت سِ هتي 5 ضریة 

23/315  ;  115/3  -  325/311 

355/143  ;  515/1  -  23/315 

 جذٍل تخویي درجات سادگی یا دضَاری کتاب

 َصیف سثکت
 تعذاد کلوات 

 در ّر جولِ

 هعذّل توام ّجاّا

 در یکصذ کلوِ

 درجِ سادگی
 ًَضتِ

 حسةیی تراتخویي خَاً

 رسوی درجات آهَزضی

 پٙدٓ 91  -  411 424وٕتش اص  9وٕتش اص  سیاس سادٜت

 ضطٓ 81  -  91 434 وٕتش اص 44 وٕتش اص سادٜ

 ٞفتٓ 71  -  81 439 وٕتش اص 44 وٕتش اص لذسی سادٜ

 ٞطتٓ ٚ ٟ٘ٓ 61  -  71 447 وٕتش اص 47 وٕتش اص ٔعِٕٛی

 دٞٓ ٚ یاصدٞٓ 51  -  61 455 وٕتش اص 24 وٕتش اص لذسی دضٛاس

 اٚایُ دا٘طٍاٜ 31  -  51 467 وٕتش اص 25 وٕتش اص دضٛاس

 اٚاخش دا٘طٍاٜ 1  -  31 یا تیطتش 492 ٚ تیطتش 29 تسیاس دضٛاس

لشاس داسد. اِثتّٝ اٌش  تسیار دضَاری  تٛاٖ ٌفت : وتاب ٔٛسد ٘ظش دس دسخٝ دست آٔذٜ، ٔی ی تٝ تا تٛخّٝ تٝ ٘تیدٝ

 !وٝ اسائٝ ضذٜ است، صحیح تاضٙذ. (  325/311ٍ    115/1ٍ       351/1)  عذدٞای ثاتتی

 یحیی ًظریتا سپاس فشاٚاٖ اص استاد عضیضْ، خٙاب آلای 

 رٍالفقار رضایی رفیع


